
STREDA 23. MARCA 2011

PREDSEDÁ: Jerzy BUZEK
predseda

(Rokovanie sa začalo o 15.10 hod.)

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Predseda.   – Otváram zasadnutie Európskeho parlamentu, ktoré bolo prerušené vo štvrtok
10. marca 2011.

2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

3. Oficiálne privítanie

Predseda.   – Chcem privítať v rokovacej sále pani Mariu Romanu de Gasperiovú, dcéru
veľkého talianskeho štátnika a jedného zo zakladateľov Európskeho spoločenstva Alcida
de Gasperiho.

(potlesk)

4. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda.   – Informáciou číslo dva sú znepokojujúce správy prichádzajúce z krajín v našom
vzdialenejšom susedstve: Bahrajnu, Sýrie a Jemenu. Vo všetkých týchto krajinách sa používa
sila na potlačenie demonštrácií ľudí domáhajúcich sa demokratických zmien.

Vlády, ktoré obracajú zbrane proti svojim vlastným občanom, úplne strácajú demokratickú
legitimitu. Násilie sa musí zastaviť a zodpovední sa musia postaviť pred súd.

Ďalšia informácia: Rád by som vás informoval, že sme dnes dostali správu o vzdaní sa
mandátu jedného z kolegov poslancov, pána Thalera. Ďalší poslanec pán Strasser oznámil
svoj zámer vzdať sa mandátu v najbližších dňoch. Ďalší poslanec pán Severin opustil
Skupinu progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente a stal sa
nezávislým poslancom.

Tieto odchody sú dôsledkom vážnych obvinení niektorých poslancov tohto Parlamentu
z nevhodného správania, ktoré sa objavili v tlači. Dnes ráno som zvolal mimoriadnu
schôdzu Predsedníctva, aby sme prediskutovali túto situáciu. Večer sa opäť stretneme
a budeme v rokovaní pokračovať. V mene Predsedníctva Európskeho parlamentu
a domnievam sa, že aj v mene väčšiny kolegov poslancov tohto Parlamentu hovorím, že
sme odhodlaní presadzovať politiku nulovej tolerancie voči konaniu, ktoré viedlo
k rezignácii našich kolegov poslancov.

(potlesk)

Ako predseda, ktorého ste si zvolili vy, dámy a páni, som odhodlaný presadzovať
bezúhonnosť tohto Parlamentu a všetkých jeho poslancov. Chcel by som vám pripomenúť
veľkú verejnú zodpovednosť, ktorú nesieme ako volení zástupcovia občanov. Občania
nám zverili právo vykonávať moc v ich mene. Túto dôveru nesmieme sklamať.
Predsedníctvo rozhodlo, že sa musíme poučiť z tohto nešťastného prípadu. Parlament sa

1Diskusie Európskeho parlamentuSK23-03-2011



usiluje zistiť všetky skutočnosti. Budeme plne spolupracovať s príslušnými orgánmi pri
objasňovaní všetkého, čo sa stalo, a pri overovaní všetkých informácií. Na žiadosť
Predsedníctva budem v kontakte s ministerstvami zahraničných vecí krajín, ktoré zastupujú
príslušní poslanci, aby sme sa dozvedeli, aké kroky majú v úmysle podniknúť súdne orgány
týchto štátov.

V Parlamente musíme do budúcnosti zabezpečiť sprísnenie nášho vnútorného kódexu
správania v otázkach tohto druhu. To zahŕňa aj tvrdšie sankcie. Domnievame sa, že nedávne
udalosti poukazujú na potrebu existencie právne záväzného kódexu správania pre lobistické
skupiny pôsobiace v inštitúciách Európskej únie.

(potlesk)

O ďalšom vývoji vás budem priebežne informovať.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Vážený pán predseda, chcela som vystúpiť skôr, ako ste
zdôraznili odhodlanie Parlamentu vyzvať na odstúpenie ďalšieho poslanca Európskeho
parlamentu, posledného poslanca, ktorý ešte neodstúpil.

Ďakujem vám a ďakujem Parlamentu za pevné a odhodlané rozhodnutie uplatňovať
politiku nulovej tolerancie, pretože ide o dôveryhodnosť každého v tomto Parlamente,
a predovšetkým nesmieme zabúdať, že zastupujeme 500 miliónov občanov a nie lobistov.
Ďakujem vám.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Vážený pán predseda, úplne schvaľujem vašu prísnosť.
Dúfam, že sa bude uplatňovať aj voči novinárom, ktorí nesmú vyvolávať problémy s cieľom
vyprovokovať priestupok a ktorí tiež vážne porušujú etické zásady. A nakoniec, tento
Parlament je príliš oddaný prezumpcii neviny na to, aby som mohol ďalej komentovať
tieto záležitosti.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) V prvom rade by som sa chcel zastať novinárov. Myslím
si, že to, čo sa stalo, si zaslúži pochvalu. Uvedomujete si, pán Buzek, že takýchto prípadov
bude ešte oveľa viac? Pridáte sa k nášmu odporúčaniu – ako chce navrhnúť zoznam
Hansa-Petra Martina –, aby sa títo kolegovia poslanci vzdali mandátu skôr, ako ich odhalia
médiá, a nespôsobovali ďalšie škody veľkému európskemu mierovému projektu?

Preto vás vyzývam, aby ste v Predsedníctve zobrali túto požiadavku do úvahy a aby ste ju
zároveň odovzdali politickým skupinám.

Joanna Senyszyn (S&D)  . – (PL) Vážený pán predseda, vo svojom vyhlásení ste uviedli,
že vyjadrujete názor Predsedníctva a väčšiny Parlamentu. Je to názor celého Európskeho
parlamentu. Sme proti konaniu našich bývalých kolegov poslancov. Ďakujem.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Nebol by som žiadal o slovo, keby to nebolo predposledné
vystúpenie. Domnievam sa, že nulová tolerancia platí pre všetkých poslancov tohto
Parlamentu. Preto by som chcel položiť túto otázku a požiadať o jasnú odpoveď. Môžete
vy, pán predseda, alebo generálny tajomník tohto Parlamentu potvrdiť, že pán Martin má
na základe nálezu Európskeho súdneho dvora vrátiť Európskemu parlamentu 168 000 EUR
v súvislosti s nesprávnym účtovaním?

(potlesk)

Predseda.   – Navrhujem, aby sme prešli k ďalším bodom nášho programu práce.
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5. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu

***

Nirj Deva (ECR). -   Vážený pán predseda, keďže japonské zemetrasenie a utrpenie
v Japonsku sme minule odsunuli do úzadia, nebolo by vhodné, keby sme tomu v Parlamente
venovali pozornosť, prejavili súcit s ľudom Japonska a ich demokraciou a minútou ticha
vyjadrili našu sústrasť?

Predseda.   – Minulý týždeň sa konalo stretnutie všetkých poslancov Európskeho
parlamentu s predsedom Európskej komisie a predsedom Rady Európskej únie pánom
Van Rompuyom. Na začiatku zasadnutia som vyslovil úprimnú sústrasť celému japonskému
národu. Hovoril som aj o obrovskom utrpení. Hlboko súcitíme s japonským ľudom.
Postojačky sme v rokovacej sále držali minútu ticha na uctenie pamiatky tých, ktorí zahynuli
pri tejto katastrofe. Uskutočnila sa aj krátka diskusia na túto tému. Myslím si, že Parlament
urobil všetko potrebné na vyjadrenie našej solidarity s japonským ľudom. Ďakujem veľmi
pekne.

(potlesk)

6. Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu

7. Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu

8. Zloženie Parlamentu

Predseda.   – Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom
parlamente ma informovala, že s účinnosťou odo dneška pán Severin už nie je členom
tejto skupiny. Teraz je to oficiálne oznámenie. Výbor pre ústavné veci v súlade
s článkom 211 ods. 3 navrhol výklad článku 128 s názvom Konanie pred Súdnym dvorom
Európskej únie. Celý výklad je vám k dispozícii na kontrolu. Uvedený výklad sa bude
považovať za prijatý, ak nebudú vznesené žiadne námietky do začiatku rokovania vo
štvrtok 24. marca 2011. Takže svoje námietky voči tomuto výkladu musíte vzniesť do
deviatej hodiny zajtra ráno. Výklad je dlhý, preto ho nebudem čítať. Všetci ho však máte
k dispozícii.

Chcel by som vás tiež oficiálne informovať, že pán Thaler sa vzdal mandátu poslanca
Parlamentu s účinnosťou od 21. marca 2011. V súlade s článkom 4 ods. 1 a ods. 3 Parlament
zaznamenal vzdanie sa mandátu a potvrdil uvoľnenie mandátu od dátumu, ktorý som
uviedol. Pani Soulliová sa vzdala mandátu poslankyne Parlamentu s účinnosťou od
24. marca 2011. V súlade s článkom 4 ods. 1 a ods. 3 Parlament zaznamenal vzdanie sa
mandátu a potvrdil uvoľnenie mandátu od dátumu, ktorý som uviedol. Okrem toho ma
príslušné orgány Francúzska informovali, že pani Soulliovú nahradí pán Hortefeux
s účinnosťou od 24. marca 2011. Dozvedel som sa, že pán Hortefeux je tu dnes s nami.
Ste v rokovacej sále, pán Hortefeux? Nevidíme ho – nie je tu.

Kým v súlade s článkom 3 ods. 2 nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca
alebo vydané rozhodnutia v každom spore, pán Hortefeux zaujme svoje miesto v Parlamente
a jeho orgánoch a bude požívať všetky práva s tým spojené za predpokladu, že už predtým
podpísal písomné vyhlásenie, že nevykonáva žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou
poslanca Európskeho parlamentu. Teraz by chcel niečo povedať pán Cohn-Bendit.
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Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) Vážený pán predseda, viete rovnako ako ja, že
možnosť, aby sa pán Hortefeux stal poslancom tohto Parlamentu, je právne spochybnená.
Napriek tomu ma trochu znepokojuje, že francúzska vláda nečaká na preskúmanie tohto
stavu. Keďže pán Hortefeux nevyjadril svoj súhlas a nezúčastnil sa na inauguračnom
zasadnutí v Štrasburgu, nemôže nahradiť poslankyňu, ktorú chce nahradiť.

Preto vyzývam Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov),
ktorý si tak zakladá na právnom formalizme, aby si počkal na právne rozhodnutie, či pán
Hortefeux môže sedieť v tomto Parlamente alebo nie. Inak pôjde o urážku práva. Vyzerá
to tak, akoby sme ju pripravovali.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Nie je to prvý raz, čo náš kolega poslanec Cohn-Bendit,
ktorý nazval predsedu – premiéra – diktátorom v štýle Huga Cháveza, nerešpektuje zásady
demokracie. Brice Hortefeux bol v júni 2009 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu.
To je nesporné. V tom čase bol vymenovaný za ministra vnútra. Francúzske právne predpisy
stanovujú, že zvolený zástupca v Európskom parlamente, ktorý sa stane členom vlády,
môže opätovne získať svoje kreslo po odchode z vlády. A to je presne...

(Prerušenie pánom Cohnom-Benditom: „On nemal kreslo – to je ten problém, pán Audy.“)

Brice Hortefeux bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu. Súhlasíte s tým?

Dokončím, pán predseda. Na základe zmlúv a právnych predpisov je nepopierateľným
právom členských štátov menovať svojich poslancov Európskeho parlamentu. Keďže pán
Brice Hortefeux bol zvolený, francúzske orgány mu legitímne ponúkli, aby zasadol v tejto
rokovacej sále. Vaše vyhlásenie je neprijateľné.

Joseph Daul (PPE).   – (FR) Chcel by som jednoducho povedať pánovi Cohnovi-Benditovi,
že na to, aby spochybnil poslanecké miesto, musí najskôr podať oficiálny návrh. Ak nie je
predložený žiadny návrh, Výbor pre právne veci nemôže situáciu analyzovať.

Prv než takýmto spôsobom zasiahnete, navrhujem vám, aby ste najskôr mysleli, až potom
konali. To je všetko.

(Prerušenie pánom Cohnom-Benditom: „Áno, ale on možno nemal kreslo.“)

Práve vy odo mňa žiadate, aby som dodržiaval zákon. Ja vždy dodržiavam zákon. Nechajme
teraz Výbor pre právne veci, aby rozhodol. Ten nemôže rozhodnúť bez návrhu. Ak ten
návrh nebude v súlade so zákonom, Výbor pre právne veci nám to oznámi. Dovoľte mi
zopakovať: najskôr myslime, až potom konajme.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Úplne súhlasím s myšlienkou, že by sme mali počkať na
výsledky právnej analýzy. Chcela by som povedať iba jednu vec: v našej krajine sledujeme
nárast extrémizmu a je to nepochybne preto, lebo jedna časť politickej triedy sa domnieva,
že má právo disponovať mandátmi a funkciami. Od Francúzska očakávame trochu viac,
najmä pokiaľ ide o Parlament, ktorý má sídlo v Štrasburgu.

Predseda.   – Chcel by som sa vrátiť k slovám, ktoré som práve čítal. Kým nebudú
preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo vydané rozhodnutia v každom spore,
je pán Hortefeux poslancom Európskeho parlamentu a koná v súlade s pravidlami pre
poslancov Európskeho parlamentu. Táto záležitosť sa overuje.

9. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
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10. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty):
pozri zápisnicu

11. Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu

12. Program práce: pozri zápisnicu

13. Hlasovanie

Predseda.   – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

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

13.1. Zmena a doplnenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti
s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro
(A7-0052/2011, Elmar Brok) (hlasovanie)

– Pred začiatkom hlasovania:

Elmar Brok,    spravodajca. – (DE) Európsky mechanizmus pre stabilitu je potrebný, aby
sa zabezpečila trvalá právna istota a zaručila solidarita s krajinami, ktoré majú problémy,
ale aj preto, aby sa zabezpečilo euro, zaručila potrebná rozpočtová disciplína a umožnila
spoločná odpoveď na úlohy rastu.

Vzhľadom na to, koľko času by si vyžiadal bežný postup, a tiež aby sa predišlo referendu
v niektorých členských štátoch, dá sa to dosiahnuť iba zjednodušeným revíznym postupom
podľa zmluvy. Parlament však tvrdí, že by sa to nemalo stať zvykom a že by sme tu naozaj
mali konať v súlade s bežným revíznym postupom podľa zmluvy.

Pôvodné návrhy uvádzali, že by to mala byť čisto medzivládna metóda, v ktorej by Komisia
nemala takmer žiadnu úlohu a Parlament vôbec žiadnu úlohu. Dnes môžeme na základe
rokovaní, ktoré sme viedli s Komisiou, Európskou centrálnou bankou, predsedom Európskej
rady a predsedom Euroskupiny, oznámiť, že takmer vo všetkých otázkach týkajúcich sa
modelov, testov a rozhodovacej základne, vo všetkých aspektoch definovania rámca
a navrhovania regulácie v postupe Spoločenstva zatiaľ Európska rada a Rada ministrov
financií súhlasia s tým, že Európsky parlament sa tiež môže podieľať na tomto procese
a bude mať v takýchto záležitostiach svoju úlohu.

Pôvodne sme tým neboli príliš nadšení, ale verím, že ak sa využijú inštitúcie Spoločenstva
a budeme môcť začať využívať medzivládne postupy ako v minulosti, potom keď príde
správny čas, bude jednoduché dospieť k jednoznačnej politike Spoločenstva. Keďže
inštitucionálne podmienky sú už vytvorené, môžeme vám navrhnúť, že schválime tento
revízny postup podľa zmluvy navrhovaný Európskou radou a rozbehneme ho. Preto sme
predložili také pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s jednomyseľným súhlasom Výboru
pre ústavné veci. Musíme si uvedomiť, že naše interpretácie schválili a potvrdili aj listy
predsedu Euroskupiny a komisára pre menové veci, ako aj list predsedu Európskej rady.
Domnievam sa, že to predstavuje spoľahlivú základňu na prijatie týchto opatrení s cieľom
zabezpečiť euro, ktoré je veľkým úspechom Európy, a pohnúť sa spoločne vpred.

Roberto Gualtieri,    spravodajca.  −  (IT) V správe, o ktorej budeme hlasovať, máme stále
výhrady proti rozhodnutiu prijať revíziu zmluvy v súvislosti s medzivládnym charakterom
mechanizmu, ale zároveň s tým súhlasíme, pretože – ako vysvetlil pán Brok – rokovania,
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ktoré sme absolvovali, nám umožnili dosiahnuť dôležité ciele, ktoré sa týkajú najmä
skutočnosti, že podmienenosť spojená s pomocou bude stanovená nariadením, a teda
spolurozhodovacím postupom.

Preto je správne hlasovať za správu a chcel by som poďakovať mnohým kolegom poslancom
Európskeho parlamentu, ktorí prispeli k tomuto výsledku. Zároveň chcem uviesť, že bolo
cťou pracovať s pánom Brokom, a spomenúť mimoriadne užitočné rady pána Pirilla a tiež
prácu dvoch spravodajcov Výboru pre hospodárske a menové veci (ECON) pána Sciclunu
a pána Gauzèsa, ďalej pána Schadeho, pani Häfnerovej a skupiny koordinátorov a,
samozrejme, predsedov skupín, ktorí nám poskytli takú výraznú politickú podporu.
Ďakujem.

Predseda. −   Rád by som privítal predsedu Európskej komisie a podpredsedu Komisie,
ktorí sú tu s nami, a tiež úradujúcu predsedníčku Rady. Čaká nás veľmi dôležité hlasovanie,
vieme to veľmi dobre, takže vám ďakujem za prítomnosť v tejto významnej chvíli.

Dámy a páni, pripomienky k hlasovaniu budete môcť vysloviť zajtra. Teraz nie je čas na
vysvetlenia hlasovania, preto vás prosím, nerobte takéto poznámky. Zajtra po hlasovaní
bude čas na pripomienky ku všetkým otázkam, k dnešným i zajtrajším, naraz.

14. Vysvetlenia hlasovania

Správa: Elmar Brok, Roberto Gualtieri (A7-0052/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. − (PT) Hlasujem za túto správu, pretože návrh
Európskej rady vytvoriť trvalý mechanizmus pre stabilitu by vytvoril medzivládny postup
nad rámec pôsobnosti EÚ, čo by bol nebezpečný precedens. Európske inštitúcie, najmä
Európska komisia a Parlament, musia byť neoddeliteľnou súčasťou tohto výboru, pričom
Komisia má byť jeho členom, nie pozorovateľom. Parlament je dôležitou organizáciou na
demokratické monitorovanie a Rada by mala zvážiť návrh, ktorý vypracovala Skupina
progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente a ktorý sa týka
možného kompromisu v účasti Parlamentu na prevádzkových súčastiach mechanizmu.
Preto by som rád zdôraznil myšlienku tejto správy, že „mechanizmus nesmie viesť ku
vzniku nového modelu európskej správy, ktorá by nespĺňala úroveň demokratických
noriem dosiahnutých v Únii“. Okrem toho sa na mechanizmus pre stabilitu musíme pozerať
len ako na jednu časť rámca riešení európskej hospodárskej správy, napríklad Komisia by
mala preskúmať potenciál budúceho systému eurobondov.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Európska rada, ktorá združuje vedúcich
predstaviteľov štátov alebo vlád EÚ, v súčasnosti diskutuje o realizácii mechanizmu pre
stabilitu pre členské štáty, ktoré patria do eurozóny. Cieľom je spoločne zabezpečiť finančnú
stabilitu Únie, ktorá je dnes oslabená. V tomto uznesení, ktoré je podľa mňa vyvážené,
Parlament víta túto iniciatívu, vyjadruje však požiadavku presiahnuť rámec dočasných
opatrení zameraných na stabilizáciu eurozóny. Stotožňujem sa s týmto pohľadom a mám
pocit, že EÚ musí naďalej posilňovať svoju hospodársku správu, samozrejme s cieľom
stabilizovať, ale aj podporovať udržateľný rast.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne.  −  (LT) Dnes sme hlasovali za pozmeňujúci
a doplňujúci návrh článku 136 Lisabonskej zmluvy, ktorý umožní EÚ zriadiť mechanizmus
pre stabilitu určený len pre členské štáty eurozóny. Európsky mechanizmus pre stabilitu
bude zameraný na posilnenie rozpočtovej disciplíny a koordináciu v oblasti hospodárskej
a finančnej politiky členských štátov eurozóny vrátane podpory spoločnej európskej reakcie
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na také úlohy, akými sú rast, prekonanie hospodárskych a sociálnych nerovnováh
a zlepšenie konkurencieschopnosti. Som presvedčený, že tento mechanizmus zabezpečí
väčšiu finančnú stabilitu eurozóny a zintenzívni hospodárske oživenie jej členských štátov.
Štáty, ktoré nie sú členmi euroklubu a ktoré najviac postihla kríza, však zostanú v ústraní
a ich cesta k rýchlejšej a udržateľnej hospodárskej obnove bude zablokovaná. Mám pocit,
že EÚ musí preukázať väčšiu solidaritu a poskytnúť členským štátom plnú podporu, aby
im umožnila vstúpiť do klubu krajín eurozóny a stať sa plnohodnotnými členskými štátmi
EÚ.

Slavi Binev (NI),    písomne. – (BG) Ako zástupca Bulharska v Európskom parlamente som
hlasoval proti návrhu rozhodnutia, pretože si myslím, že predstavuje dvojitý meter, proti
čomu dôrazne namietam. Takýto dvojitý meter sme už zažili v prípade Grécka, ktoré
namiesto toho, aby bolo potrestané, dostalo 120 miliárd EUR, zatiaľ čo Bulharsko sa
naďalej obáva o svoju budúcnosť v eurozóne.

Jan Březina (PPE),    písomne. – (CS) Zavedenie mechanizmu pre stabilitu pre štáty, ktoré
platia eurom, znamená prvé použitie zjednodušenej možnosti revízie Lisabonskej zmluvy.
Ide o revíziu, ktorú by mali podporiť aj štáty, v ktorých sa neplatí eurom, pretože stabilita
eura je nepochybne ich rozhodujúcim záujmom. Podľa môjho názoru by sa však tento
mechanizmus nemal nadmerne využívať a som rád, že sme presadili myšlienku, že by sa
mal aktivovať len v prípadoch, keď je to naozaj absolútne nevyhnutné. Ide o významný
signál, pokiaľ ide o zodpovednosť štátov a veriteľov, keďže nevzniká „transferová Únia“,
v ktorej by finančne nezodpovedné štáty šafárili na úkor finančnej situácie v štátoch
s konsolidovanými verejnými financiami. Naproti tomu sa neobávam, že by navrhovaná
zmena vytvorila podmienky na zavedenie mechanizmu pre stabilitu úplne mimo pôsobnosti
Únie. Výklad a uplatňovanie príslušného ustanovenia Lisabonskej zmluvy bude v každom
prípade pod kontrolou Európskeho súdneho dvora. Ochotu či neochotu štátov zapojiť do
tohto mechanizmu iné orgány Únie je potrebné rešpektovať a žiadna medzivládna povaha
tohto mechanizmu určite nemusí byť a priori na úkor kvality alebo demokratickej
legitímnosti. Ak bude tento mechanizmus pre stabilitu po finančnej stránke prepojený
s vnútroštátnymi rozpočtami, je celkom pochopiteľné a logické, že by mal mať medzivládnu
povahu.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    písomne. – (CS) Táto správa obsahuje návrh európskeho
mechanizmu pre stabilitu, ktorý predstavuje neoddeliteľnú súčasť celkového navrhovaného
balíka opatrení s cieľom vytvoriť nový rámec a zároveň zlepšiť rozpočtovú disciplínu
a koordináciu v oblasti hospodárskej a finančnej politiky členských štátov, ktorá by mala
zahŕňať aj podporu spoločnej európskej reakcie na problémy v oblasti rastu, čo by zároveň
viedlo k odstráneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov a k väčšej
konkurencieschopnosti. Podľa môjho názoru je výzva Komisie na zváženie aj iných
mechanizmov na zabezpečenie finančnej stability a hospodárskeho rastu v eurozóne
celkom správna. Takisto si myslím, že Komisia celkom oprávnene vyzýva na predloženie
legislatívnych návrhov, ktoré by zahŕňali mechanizmus pre stabilitu a opatrenia na zníženie
rizík v záujme finančnej, hospodárskej a sociálnej stability v Európskej únii vrátane účinnej
regulácie finančných trhov. Je úplne na mieste preskúmať Pakt stability a rastu. Správa tiež
podporuje zavedenie nástrojov na zníženie makroekonomických nerovnováh v eurozóne
a opatrení zameraných na ekologickú obnovu. Z uvedených, ako aj z ďalších dôvodov,
som sa rozhodla podporiť túto správu.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. − (PT) Hlasovala som za uznesenie Parlamentu,
pretože súhlasím s tým, že európsky mechanizmus pre stabilitu predstavuje významnú
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súčasť globálneho balíka opatrení zameraných na definovanie nového rámca, posilnenie
rozpočtovej disciplíny a koordináciu v oblastiach hospodárskej a finančnej politiky
členských štátov. Jeho súčasťou by mala byť podpora spoločnej reakcie Európskej únie
týkajúca sa úloh rastu, súvisiaceho prekonania hospodárskych a sociálnych nerovnováh
a zlepšenia konkurencieschopnosti.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písomne. – (EL) Hlasoval som proti správe o zmene
a doplnení Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu
pre členské štáty, ktorých menou je euro. Vedúci predstavitelia štátov alebo vlád Európskej
únie reagovali na hospodársku krízu úspornými opatreniami a znižovaním verejných
výdavkov. Tieto opatrenia a politiky sa prejavujú znižovaním miezd, znižovaním
dôchodkov, obmedzeniami v oblasti sociálnych práv a rýchlo stúpajúcou nezamestnanosťou
a vo väčšine európskych štátov zrazili pracovníkov na kolená. Tí sú vlastne nútení platiť
za následky hospodárskej krízy za tých, ktorí ju spôsobili. Tento pozmeňujúci a doplňujúci
návrh tejto zmluvy pripravuje pôdu na zintenzívnenie úsporných opatrení a „završuje“
balík opatrení „dohľadu“, ktorý zahŕňa balík hospodárskeho riadenia a európsky semester.
Tento „pakt za euro“ v podstate potláča vnútroštátnu hospodársku politiku a takmer nasilu
mení inštitúciu eurozóny na nástroj, ktorým by Nemecko mohlo uplatňovať svoju
hospodársku politiku. Takisto nesúhlasím s týmto konkrétnym použitím zjednodušeného
postupu revízie tejto zmluvy. Domnievam sa, že najvhodnejším spôsobom zmeny
a doplnenia zmlúv je uskutočnenie referend vo všetkých členských štátoch.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. − (PT) Hlasoval som za správu, ktorú predložili pán Brok
a pán Gualtieri, ktorí v rámci inštitucionálneho rámca v Únii uznávajú potrebu zrealizovať
vytvorenie mechanizmu pre stabilitu členských štátov, ktorých menou je euro. V praxi sa
ukazuje, že v EÚ je potrebné výraznejšie hospodárske riadenie, ktoré by malo vplyv na
hospodársku a finančnú politiku a ktoré by umožnilo väčšiu rozpočtovú disciplínu.

Správa oprávnene zdôrazňuje, že dočasné opatrenia sú nedostatočné a že akýkoľvek pokus
o vytvorenie systému mimo inštitucionálneho rámca EÚ je hrozbou pre projekt Únie.
Z tohto dôvodu oprávnene vyzýva, aby Európska komisia zohrávala významnejšiu úlohu.

Súhlasím tiež s výzvou, aby Komisia predložila akékoľvek legislatívne opatrenia, ktoré
môžu byť potrebné na posilnenie finančnej stability a udržateľného hospodárskeho rastu.

George Sabin Cutaş (S&D),    písomne. – (RO) Hlasoval som za správu o mechanizme pre
stabilitu pre členské štáty v eurozóne vzhľadom na to, že tento mechanizmus znamená
krok k lepšej koordinácii hospodárskych politík na európskej úrovni. Zároveň je potrebný
globálny balík opatrení, ktorého cieľom bude dosiahnuť hospodársku stabilitu a zvýšiť
konkurencieschopnosť v EÚ.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    písomne.  − Odmietol som tento návrh ako celok, pretože
neverím, že vyrieši problémy. Súhlasím s Európskou konfederáciou odborových zväzov,
že navrhované zmeny budú pripravovať pôdu na narúšanie sociálneho dialógu
a zasahovanie do systémov kolektívneho vyjednávania v celej Európe.

Navyše nesúhlasím s výberom zjednodušeného postupu revízie tejto zmluvy. Domnievam
sa, že by sa mal použiť riadny postup revízie tejto zmluvy, aby sa umožnila náležitá
a hĺbková diskusia o navrhovanom mechanizme pre stabilitu a o ďalších možných zmenách
zmlúv, napríklad o ustanovení o sociálnom pokroku.

Na záver členské štáty vyzývam, aby umožnili referendá vo všetkých členských štátoch
o návrhoch zmeny tejto zmluvy.
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Proinsias De Rossa (S&D),    písomne.  − Vítam dnešné hlasovanie v Európskom parlamente
o navrhovanej zmene tejto zmluvy. Je však nesmierne dôležité, aby sa na samite vedúcich
predstaviteľov štátov alebo vlád tento víkend dosiahol súhlas s Európskym parlamentom.
Čo sa týka väčšiny poslancov Európskeho parlamentu, postup, ktorý použila Rada pri
vypracovávaní navrhovaného textu, je veľmi neuspokojivý. Nebyť toho, že je to nesmierne
dôležité pre eurozónu a že trvalý mechanizmus pre stabilitu (ESM) je naliehavo potrebný
najmä pre malé členské štáty ako Írsko, hlasoval by som, naopak, proti pôvodnému návrhu.
Text, na ktorom sme sa dnes dohodli v Európskom parlamente, je nevyhnutným minimom
na zabezpečenie zákonnosti pri zriaďovaní tohto mechanizmu a na jeho fungovanie. Nejde
tu však o žiaden náznak súhlasu skupiny socialistov a demokratov s drakonickými
úspornými programami, ktoré sa očakávajú od niektorých členských štátov bez ohľadu
na ich hospodársku udržateľnosť.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písomne. – (FR) Parlament podporuje obmedzenú zmenu
a doplnenie Zmluvy o Európskej únii, ktorá by umožnila realizáciu trvalého mechanizmu
pre stabilitu pre eurozónu, ktorý by sa mal formálne zriadiť počas zasadnutí Európskej
rady 24. a 25. marca zmenou a doplnením článku 136 tejto zmluvy. Toto rozhodnutie
pomôže vytvoreniu trvalejšieho mechanizmu pre finančnú stabilitu, ktorý sa od svojho
vytvorenia v máji minulého roku ukázal ako účinný. Budeme mať teda zdravý mechanizmus
so sumou 700 miliárd EUR na poskytovanie pôžičiek štátom eurozóny, ktoré majú ťažkosti,
za najlepší úrok a za prísnych podmienok. Bolo však nepredstaviteľné, že by zmena
a doplnenie týchto zmlúv konsolidovali mechanizmus výhradne na medzivládnych
záväzkoch. Metóda Spoločenstva, ktorú podporujeme, je zárukou, že so všetkými členskými
štátmi eurozóny sa bude zaobchádzať rovnako, pokiaľ ide o prístup k tomuto záchrannému
fondu podmienený prísnymi kritériami. Pokiaľ ide o Medzinárodný menový fond,
v súvislosti s podmienkami jeho účasti budeme naďalej mimoriadne ostražití.

Edite Estrela (S&D),    písomne.  −  (PT) Hlasovala som za správu o zmene a doplnení
Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské
štáty, ktorých menou je euro, pretože je nevyhnutné stabilizovať eurozónu z dlhodobého
hľadiska a v súvislosti s obmedzením špekulácií proti európskym štátom a ochranou
verejnosti.

Napriek medzivládnej povahe tohto mechanizmu sa domnievam, že je priaznivé posilniť
metódu Únie spolu s úlohou európskych inštitúcií v oblasti hospodárskeho riadenia EÚ,
najmä úlohou Komisie a Európskeho parlamentu.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog a Åsa Westlund (S&D),
písomne.  −  (SV) My švédski sociálni demokrati podporujeme túto správu ako celok. Zároveň
sme však presvedčení, že znenie tohto textu, ktorý sa týka konsolidovaného trhu
s eurobondmi, siaha príliš ďaleko. Vytvorenie systému eurobondov považujeme za
zaujímavú a sľubnú myšlienku, ale domnievame sa, že táto záležitosť sa musí najprv riadne
preskúmať, aby sme ju mohli považovať za náležite pripravenú na realizáciu. Momentálne
vieme príliš málo na to, aby bolo možné v tejto fáze prijať akékoľvek definitívne
rozhodnutia.

Diogo Feio (PPE),    písomne. − (PT) Vo výnimočnom období v histórii štátov a organizácií,
akým je napríklad to, v ktorom sa teraz nachádzame, máme spolu povinnosť nájsť náležité
a ambiciózne riešenia na problémy, ktorým čelíme. Dlhová kríza, s ktorou Európa bojuje,
si vyžaduje mimoriadne opatrenia a nájdenie potrebnej vyspelosti v našej inštitucionálnej
štruktúre a cesty k mechanizmom, ktoré euru poskytnú potrebnú stabilitu a odolnosť. Ide
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o opatrenia, ktoré sú pevne zakotvené v rozpočtovej disciplíne spolu s koordináciou
makroekonomických politík a existenciou politík v oblasti udržateľného rozvoja.

Aj keď obhajujem legislatívnu stabilitu, podporujem momentálne navrhovanú zmenu
a doplnenie článku 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie do takej miery, aby umožnila
vytvorenie trvalého mechanizmu na ochranu stability eurozóny, ako sa navrhuje
v správe A7-0282/2010, ktorú tento Parlament prijal 20. októbra 2010, pretože prežívame
výnimočné obdobie.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. − (PT) Európska únia musí posilniť svoje
hospodárske riadenie, čo dosiahne len prostredníctvom metódy Únie pod vedením Komisie,
a nie prostredníctvom medzivládnej metódy.

Dúfam, že výsledkom posilnenia Paktu stability a rastu, európskeho semestra, stratégie
Európa 2020 a zmeny a doplnenia článku 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu bude udržateľný hospodársky rast. Procesy tohto
mechanizmu musia dodržiavať základné zásady demokratického rozhodovania ako
transparentnosť, parlamentné monitorovanie a demokratickú zodpovednosť. Tento
mechanizmus predstavuje dôležitú súčasť globálneho balíka opatrení zameraných na
definovanie nového rámca s cieľom posilniť rozpočtovú disciplínu a koordináciu v oblasti
hospodárskych a finančných politík členských štátov, čo by malo zahŕňať podporu
spoločnej európskej reakcie na úlohy rastu, súvisiaceho prekonania hospodárskych
a sociálnych nerovnováh a zlepšenia konkurencieschopnosti.

Hlasoval som za vytvorenie tohto mechanizmu s nádejou, že bude cenným prínosom
k väčšej stabilite na finančných trhoch a k zabezpečeniu udržateľného hospodárskeho
rastu.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. − (PT) Stanovený zjednodušený spôsob zmeny
a doplnenia tejto zmluvy vo veľkej miere odhaľuje bezduchosť tvrdení o dôležitosti toho,
že Lisabonská zmluva by sa pripísala národným parlamentom – ako aj Európskemu
parlamentu –, a falošnosť všetkých prázdnych rečí o prehlbujúcej sa demokracii. Len po
niečo vyše roku sa táto zmluva, ktorá mala vydržať najmenej jednu generáciu, mení a dopĺňa
rýchlym a zjednodušeným spôsobom z dôvodu túžby a tlaku pod diktátom mocností
vedených Nemeckom, ktoré si chce za každú cenu zachovať hospodársku a politickú
dominanciu, ktorú mu zaručujú nástroje tejto EÚ vrátane jednotnej meny. Diskusia, účasť
a demokracia idú bokom.

Ak s úmyslom prijať Lisabonskú zmluvu ustúpili od vnútroštátnych referend –
a nerešpektovali tých pár uskutočnených –, teraz neváhajú uniknúť ani kontrole národných
parlamentov. Je to pochopiteľné, ak zvážime skutočnosť, že s mechanizmom, ktorý chcú
teraz zahrnúť do tejto zmluvy, a s takzvaným hospodárskym riadením hrozí
nebezpečenstvo, že tieto slová stratia svoj význam. Už neexistujú žiadne pochybnosti, že
majú v úmysle vytvoriť pre členské štáty skutočnú zvieraciu kazajku, aby mohli zrealizovať
stratégiu prehĺbenia...

(Vysvetlenie hlasovania skrátené v súlade s článkom 170 rokovacieho poriadku.)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. − (PT) Sme proti celému procesu zahŕňajúcemu
ohlásenú zmenu a doplnenie Lisabonskej zmluvy, čo sa týka nielen jej podstaty, ale aj jej
podoby.

23-03-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK10



Prísna podmienenosť povolenia finančnej pomoci z európskeho mechanizmu pre stabilitu
je neprijateľná z mnohých dôvodov, z ktorých najvýznamnejším je možnosť odobrania
právomocí členským štátom Európskej únie, ktorých menou je euro, a zasahovania do ich
riadenia. Zásahy do oblasti rozpočtu, sociálnych vecí a práce sú zvlášť závažné.

Ide o zmenu a doplnenie, ktoré využíva mechanizmus samotnej zmluvy na vytlačenie
všetkých ostatných na vedľajšiu koľaj, čím sa umožňuje nielen zmena a doplnenie bez
akejkoľvek demokratickej účasti – okrem toho pokračujú v tom, čo robili odmietnutím
vnútroštátnych referend o prijatí tejto zmluvy – a čím sa vytvára mechanizmus umožňujúci
trvalé monitorovanie hospodárstiev členských štátov.

Táto správa rovnakým spôsobom predkladá určité navrhované zmeny a doplnenia do
návrhu zmien a doplnení Komisie Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti
s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro. Stále má však za
cieľ posilniť požadované oživenie, ktoré je súčasťou už spomínaného hospodárskeho
riadenia, spolu s vytvorením „európskeho semestra“, prehlbovaním postihov...

(Vysvetlenie hlasovania skrátené v súlade s článkom 170 rokovacieho poriadku.)

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    písomne. – (GA) Podľa právneho stanoviska je potrebná
obmedzená zmena a doplnenie tejto zmluvy, aby sa zabezpečilo, že európsky mechanizmus
pre stabilitu bude v inštitucionálnom rámci Európskej únie.

Estelle Grelier (S&D),    písomne. – (FR) Keďže chýbali iné alternatívne riešenia, ktoré by
navrhla Rada, bolo potrebné hlasovať za vytvorenie trvalejšieho európskeho mechanizmu
pre stabilitu, aby bola poskytnutá pomoc našim gréckym, portugalským a írskym kolegom.
Diskusia však ani zďaleka neskončila. Tento ústupok zo strany francúzskych socialistov
nenaznačuje výsledok ďalších nadchádzajúcich diskusií o otázke hospodárskeho riadenia.
Vzhľadom na zavedenie tohto medzivládneho mechanizmu je dôležité posunúť sa vpred
a zrealizovať nástroje, ktoré podporia oživenie rastu a obchodu. Okrem iného to znamená,
že dokážeme financovať takéto nástroje na zvýšenie vlastných zdrojov Európskej únie,
ktoré presadzujem spolu so svojimi socialistickými kolegami. Mohli by sme tiež použiť
štrukturálne fondy spolu s európskym mechanizmom pre stabilitu na to, aby krajiny
s deficitom smerovali k rastu. Dostať sa z krízy budeme schopní len s ambicióznymi
rozpočtami a podporou európskeho sociálneho modelu.

Sylvie Guillaume (S&D),    písomne. – (FR) Hlasovala som za mechanizmus pre stabilitu
(ESM) pre členské štáty eurozóny, aby sme pomohli susedným štátom, ktoré majú ťažkosti.
Tento mechanizmus je zárodkom toho, čím by v budúcnosti mohli byť eurobondy, pokiaľ
ide o ich schopnosť financovať rozpočet Únie a uvoľniť úplnú kontrolu finančných trhov
nad štátnymi dlhopismi členských štátov. Ľutujem však zvolený spôsob prijatia ESM,
ktorým je jednoduchá konzultácia Európskeho parlamentu, pretože medzivládny prístup
prevládol nad prístupom Spoločenstva. Predstavuje to riziko na úkor kvality demokratickej
diskusie, ktorá je predsa len potrebná na realizáciu účinnej hospodárskej politiky. Tento
mechanizmus je naďalej čiastočnou reakciou, ktorá nepostačuje na podporu rastu a zníženie
nezamestnanosti.

Gerald Häfner (Verts/ALE),    písomne. – (DE) Ako poslanec Parlamentu vnímam ako
svoju povinnosť dosiahnuť maximálnu možnú mieru demokratickej kontroly a začlenenie
európskeho mechanizmu pre stabilitu do rokovaní. Výsledkom je teda výrazné zlepšenie
pôvodného návrhu. Preto hlasujem za túto správu. Chcel by som však vyjadriť svoje
základné výhrady k ceste, po ktorej sme sa vydali. V prípade ESM by sa mal vyžadovať
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riadny postup revízie tejto zmluvy. To by umožnilo, aby sa zriadil v rámci Spoločenstva
s demokratickou účasťou a kontrolou. Návrat k medzivládnemu spôsobu je nešťastný.
Privatizujeme (špekulatívne) zisky a socializujeme straty. Toto je nesprávna cesta.
Nechávame trpieť daňovníkov, ale chránime banky, správcov aktív a špekulantov. V tomto
prípade verejný sektor požičiava bankám. Náklady znáša verejný sektor – nie súkromný.
Bez zásadne nového konceptu finančných prostriedkov a jasných právnych pravidiel pre
bankový a finančný sektor budeme naďalej len liečiť príznaky, ale neozdravíme základné
príčiny.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    písomne. – Zdržal som sa hlasovania o tejto správe. Škótsko
nepatrí do eurozóny, a preto považujem za náležité zdržať sa hlasovania o tejto otázke.
Vzhľadom na to chcem poznamenať, že odsek 6 poukazuje na menšie štáty Európy,
„ktorých hospodárstvo sa na účely zachovania eurozóny ako celku nemusí zdať
nenahraditeľné“. Mám pocit, že tento odsek je prejavom nebezpečnej arogancie. EÚ je
súhrnom všetkých svojich súčastí a význam všetkých európskych hospodárstiev je rovnaký
bez ohľadu na ich veľkosť. Z histórie vyplýva, že únie založené na dominancii väčších
členov sú odsúdené na zánik.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. − (LT) Hlasoval som za túto správu, pretože prijatý
pozmeňujúci a doplňujúci návrh Lisabonskej zmluvy umožní zriadenie trvalého
mechanizmu pre stabilitu eura. Súčasná situácia ukazuje, že sa nachádzame v ťažkej
hospodárskej a finančnej situácii a že musíme prijať konkrétne opatrenia týkajúce sa
hospodárskej koordinácie a dohľadu. Tento mechanizmus a garančný fond sú však určené
len pre členov eurozóny, zatiaľ čo štáty, ktoré nepatria do eurozóny, budú mimo hry, čo
spôsobí väčšie rozdrobenie EÚ. Podľa môjho názoru musí EÚ preukázať väčšiu solidaritu
tým, že poskytne pomoc štátom, ktoré nie sú členmi eurozóny, ako aj štátom v eurozóne,
aby sa čo najskôr stali plnoprávnymi a rovnoprávnymi členskými štátmi EÚ. Tým by sme
odstránili dočasné rozdiely v zmluve o pristúpení do EÚ a prispeli k súdržnejšej EÚ.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. − (IT) Uznesenie o návrhu na zmenu a doplnenie Zmluvy
o fungovaní Európskej únie prijaté v Parlamente, ktoré sa týka poskytnutia európskeho
mechanizmu pre stabilitu pre eurozónu, je dôležitým cieľom na posilnenie súdržnosti
a konkurencieschopnosti hospodárstva a stabilizáciu finančného systému. Hlasoval som
za tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vzhľadom na význam eura pre európsky politický
a hospodársky plán udržateľného rastu. Stabilizácia eurozóny má strategický význam
a som presvedčený, že Európa musí prijať opatrenia na svoje posilnenie zintenzívnením
hospodárskeho riadenia v zmysle cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom stratégie
EÚ 2020. Napokon, domnievam sa, že je potrebné zabezpečiť trvalý mechanizmus pre
stabilitu, ktorý by zahŕňal inštitúcie Spoločenstva, aby nedošlo k zavedeniu dvojitých
štruktúr, a z toho dôvodu, že zriadenie mechanizmu mimo inštitucionálneho rámca EÚ
by predstavovalo ohrozenie integrity systému založeného na zmluvách.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL),    písomne. − Odmietla som tento návrh ako celok,
pretože neverím, že vyrieši problémy. Súhlasím s Európskou konfederáciou odborových
zväzov, ktorá tvrdí, že navrhované zmeny budú pripravovať pôdu na narúšanie sociálneho
dialógu a zasahovanie do systémov kolektívneho vyjednávania v celej Európe. Okrem toho
nesúhlasím s výberom zjednodušeného postupu revízie tejto zmluvy. Domnievam sa, že
by sa mal použiť riadny postup revízie tejto zmluvy, aby sa umožnila náležitá a hĺbková
diskusia o navrhovanom mechanizme pre stabilitu a o ďalších možných zmenách zmlúv,
napríklad o ustanovení o sociálnom pokroku. Na záver členské štáty vyzývam, aby umožnili
referendá vo všetkých členských štátoch o návrhoch zmeny tejto zmluvy.
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Petru Constantin Luhan (PPE),    písomne. – (RO) Mechanizmus pre stabilitu považujem
za zvlášť dôležitý a rozhodujúci pre členské štáty, ktoré používajú euro ako svoju menu,
pokiaľ ide o posilnenie jednotnej meny a podporu politického a hospodárskeho projektu
Európy. Posilnenie a zabezpečenie stability jednotnej meny zaistí trhu bezpečnosť
a zabezpečí, že prijatie eura bude pre nové členské štáty lákavejšie. Táto záležitosť je
rozhodujúca pre rast a rozvoj Európy, čo sú hodnoty, ktoré v každom ohľade podporujem.
Preto som hlasoval za túto správu.

David Martin (S&D),    písomne. − Tešia ma výsledky, ktoré Parlament dosiahol
prostredníctvom rokovaní s Radou, a preto som podporil zmenu tejto zmluvy. Poskytnutie
právneho základu mechanizmu pre stabilitu je nesmierne dôležité pre okamžitú a dlhodobú
stabilitu eurozóny. Rada nás ubezpečila, že v budúcnosti budú mať Parlament a Komisia
silné postavenie, čo je podľa môjho názoru veľmi dôležité. Aj keď schvaľujem zmenu tejto
zmluvy, mám veľmi vážne obavy týkajúce sa súčasných návrhov hospodárskeho riadenia
a hlasovanie za túto správu neznamená podporu súčasného balíka hospodárskeho riadenia.

Clemente Mastella (PPE),    písomne. − (IT) Nový európsky mechanizmus pre stabilitu
vyžaduje zmenu a doplnenie Lisabonskej zmluvy, aby sa zabezpečilo jeho právoplatné
začlenenie do inštitucionálneho rámca Európskej únie. Domnievame sa, že by ho malo
sprevádzať posilnenie preventívnych a nápravných opatrení Paktu stability a rastu a opatrení
súvisiacich so strednodobou a dlhodobou konkurencieschopnosťou. Inými slovami,
opatrení schopných podpory spoločnej európskej reakcie s úmyslom lepšieho riešenia
makroekonomických nerovnováh medzi členskými štátmi a zabezpečenia ich udržateľného
rastu. Európsky mechanizmus pre stabilitu je preto dôležitým prvkom komplexného balíka
nových opatrení (spolu s európskymi semestrami a stratégiou EÚ 2020), ktoré sú zamerané
na zriadenie nového rámca na posilnenie a koordináciu v oblasti hospodárskej a finančnej
politiky a rozpočtovej disciplíny. Na to, aby Parlament dodržiaval základné zásady
demokratického rozhodovania, ako napríklad transparentnosť, parlamentnú kontrolu
a demokratickú zodpovednosť, musí mať primerané informácie a angažovať sa. Okrem
toho podporujeme myšlienku, že sa musí plne zapojiť každý národný parlament v súlade
so svojimi rozpočtovými a kontrolnými právami, aby sa zvýšila transparentnosť, vlastníctvo
a zodpovednosť za prijaté rozhodnutia vrátane rozhodnutí na európskej úrovni.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Táto správa podporuje
inštitucionalizáciu kontroly Európskej komisie, Európskej centrálnej banky (ECB)
a Medzinárodného menového fondu (MMF) nad rozpočtami a politickými reformami
členských štátov eurozóny. Nie je v nej ani zmienka o sociálnej nespravodlivosti, ktorá
postihne občanov, len aby sa využila finančná pomoc, ktorú poskytne európsky
mechanizmus pre stabilitu. Nespomínajú sa v nej ani príčiny krízy, ktorá ženie členské
štáty k tomu, aby súhlasili s vyciciavaním obyvateľov s cieľom upokojiť finančné trhy.
Horšie je, že podporuje zneužitie právomoci, ktorá pozostáva z použitia zjednodušeného
postupu revízie Lisabonskej zmluvy, s cieľom pokúsiť sa vyhnúť možnému referendu.
Naša skupina je jediná, ktorá sa od toho dištancuje a požaduje vykonať referendá vo všetkých
členských štátoch. Vaša európska oligarchia sa bojí demokracie. Je to správne, pretože ľud
Európy inšpirovaný príkladom Severoafričanov jej chce povedať, aby sa stiahla.

Nuno Melo (PPE),    písomne. − (PT) V boji s krízou štátnych dlhov, ktorá postihla niektoré
krajiny v eurozóne, nesmieme váhať. V inej, menej vážnej situácii, by som nesúhlasil
s navrhovanou zmenou a doplnením Lisabonskej zmluvy, ktorá nadobudla platnosť len
nedávno.
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Tentoraz je podstatné, aby sme prekročili hranice dočasných opatrení na stabilizáciu
eurozóny. Niet pochýb, že EÚ musí posilniť svoje prostriedky boja proti kríze štátnych
dlhov. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
je sám osebe nevyhnutný na vytvorenie európskeho trvalého mechanizmu pre stabilitu,
ktorý sa využije na pomoc členským štátom v ťažkostiach.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písomne. − (ES) Hlasoval som proti tejto správe, pretože
nijakým spôsobom nejde o riešenie hospodárskej krízy, ktorú zažívame. Navrhované
zmeny pripravujú pôdu na zmarenie sociálneho dialógu. Okrem toho nesúhlasím s výberom
zjednodušeného postupu revízie tejto zmluvy. Zastávam názor, že zjednodušený postup
revízie tejto zmluvy by sa mal použiť na to, aby sa vytvorila priaznivá atmosféra na hĺbkovú
diskusiu o navrhovanom mechanizme pre stabilitu a o iných možných mechanizmoch,
napríklad o ustanovení o sociálnom pokroku. Na záver členské štáty vyzývame, aby vytvorili
podmienky na referendá o možných úpravách tejto zmluvy.

Alajos Mészáros (PPE),    písomne.  −  (HU) Zastupujem krajinu eurozóny, ktorá
nepodporila pôžičku Grécku. Bolo to rozhodnutie, ktoré, pochopiteľne, nikoho nepotešilo.
Úprimne dúfam, že nebude často potrebné prijímať podobné rozhodnutia. Kríza neušetrila
ani eurozónu, ani Európsku úniu, ale naša spoločná mena sa už niekoľkokrát osvedčila.
Svojim používateľom poskytuje určitú jednotu a ochranu, na čo môžeme byť právom hrdí
ako na úspech EÚ. Práve z tohto dôvodu musíme chrániť našu menu pred budúcimi
hospodárskymi výkyvmi prostredníctvom príslušného legislatívneho rámca. Vďaka
súčasnému pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu tejto zmluvy nahradí európsky
mechanizmus pre stabilitu dočasný nástroj pre stabilitu. Reforma mechanizmu ponúka
možnosť štátom, ktoré majú problémy, takže by som bol radšej, keby sa používal málokedy.
Toto je jedna z posledných chvíľ, kedy môžeme koordinovať naše hospodárske a finančné
systémy. Svojím hlasom som podporil toto veľmi reálne a konštruktívne riešenie. Ako už
v Parlamente odznelo, je potrebné vyrovnať sa so štrukturálnymi príčinami. Musíme
zabrániť opakovaniu situácie podobnej skúsenostiam z nedávnej minulosti.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Dlhová kríza v eurozóne preukázala potrebu čo
najskôr zriadiť hospodársku úniu a hospodárske riadenie. Európsky mechanizmus pre
stabilitu je dôležitým aspektom opatrenia zameraného na posilnenie rozpočtovej disciplíny
a koordinácie v oblasti hospodárskej a finančnej politiky členských štátov. Je to prvý krok
zo série zmien, ktoré sú potrebné na zriadenie dôveryhodného hospodárskeho riadenia.

Trvalý mechanizmus pre stabilitu je vecou medzivládnej dohody, čo, žiaľ, znamená, že sa
uplatní zásada jednomyseľnosti. Ide o nebezpečný prístup, pretože by mohol nahrávať
euroskeptikom. V ideálnom prípade by mal byť tento mechanizmus začlenený do systému
Spoločenstva.

V skutočnosti by mala byť Komisia so súhlasom členských štátov schopná riadiť ciele
trvalého mechanizmu pre stabilitu a neobmedzovať sa len na technické monitorovanie.
Na záver sa domnievam, že aj keď je možno potrebné v tomto prípade použiť zjednodušený
revízny postup, musí to zostať výnimkou.

Rolandas Paksas (EFD),    písomne. − (LT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože je
dôležité pre celú Európsku úniu, ktorá sa dostáva z ťažkej hospodárskej krízy. V konečnom
dôsledku je veľmi dôležité, aby sme zriadili taký mechanizmus, ktorý by stabilizoval
eurozónu a zabezpečil jej účinné a efektívne fungovanie a rozvoj. Európsky mechanizmus
pre stabilitu je trvalým fondom pomoci, ktorý pomáha členským štátom eurozóny
postihnutým krízou. Na to, aby tento mechanizmus účinne fungoval, je však potrebné,
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aby v plnom rozsahu zapadal do inštitucionálneho rámca Únie. Predovšetkým je potrebné
zabezpečiť, aby bol od začiatku otvorený všetkým členským štátom, aj tým, ktorých menou
nie je euro. Myslím si, že je rozumné zabezpečiť finančné opatrenia, ktoré by umožňovali
kúpu dlhopisov od štátov, ktoré čelia nesmiernym dlhovým problémom. To by im
pripravilo pôdu, aby mali prístup na finančné trhy, a zároveň by to podporilo rýchlejšie
hospodárske oživenie. Súhlasím s návrhom, že aj ďalšie inštitúcie EÚ by mali byť zapojené
do riadiaceho procesu mechanizmu a že Komisia by mala dostať viac právomocí, aby
mohla účinne uplatňovať rozšírené funkcie Únie v tejto oblasti.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne.  −  (IT) Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh
tejto zmluvy v súvislosti s mechanizmom stability pre členské štáty, ktorých menou je
euro. Dúfam, že členské štáty rýchlo rozhodnú o jeho podrobnostiach a osobitostiach.
Nemyslím si však, že diskusia sa tu skončí. Myslím si, že v nasledujúcich mesiacoch a rokoch
bude problémom, ktorému budeme čeliť, otázka, či a ako máme použiť tieto príspevky.
Mám na mysli napríklad otázku eurobondov. V situácii, ako je tá súčasná, keď sa od
členských štátov na jednej strane vyžaduje, aby realizovali vážne rozpočtové politiky na
zníženie deficitov a dlhov, a na druhej strane, aby platili príspevky za účasť na stabilizačnom
fonde, hrozí reálne riziko kolapsu a riziko, že štáty sa už nebudú schopné samy financovať.
Európske hospodárstvo sa nemôže revitalizovať, ak zároveň nebudeme využívať silu eura
na medzinárodných trhoch a z toho vyplývajúci zvýšený úverový rating na jeho oživenie.
Zhromažďovanie peňazí na európskej úrovni umožňuje členským štátom znižovať výdavky,
aby zabránili prekrývaniu činností a dosiahli lepšiu návratnosť investícií.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. − (PT) Posilnenie hospodárskeho riadenia
EÚ sa stalo prioritou najmä v súčasnej medzinárodnej hospodárskej situácii. Keď 1.
decembra 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, nikto neočakával, že v blízkej
budúcnosti bude musieť prejsť zmenami a doplneniami. Dobre známe mimoriadne
okolnosti vo finančnej, hospodárskej a aj sociálnej oblasti sú však rozhodujúcim faktorom
tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý má väčšinovú politickú podporu.

A predsa mi nedá, aby som nezdôraznila, že tento zjednodušený revízny postup sa nesmie
stať precedensom pre budúce ústavné zmeny, pokiaľ naozaj nepôjde o mimoriadne
okolnosti, akými sú napríklad tie súčasné. Súhlasím s tým, že je potrebná spoločná a súdržná
hospodárska a finančná politika medzi členskými štátmi eurozóny, ktorá by zaručovala
súdržnosť a stabilitu eurozóny, preto som hlasovala za túto správu zameranú na zmenu
a doplnenie článku 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj na inštitucionalizáciu
trvalého európskeho mechanizmu pre finančnú stabilitu s cieľom zaručiť stabilitu a finančnú
pomoc podľa určitých podmienok, najmä dôkladnej analýzy a uplatňovania programu
hospodárskej a finančnej obnovy.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písomne. − (IT) Dnes sme počas krátkej schôdze v Európskom
parlamente v Bruseli hlasovali o správe, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o fungovaní
Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou
je euro.

Európska rada 16. decembra 2010 rozhodla o tom, že prekonzultuje s Európskym
parlamentom podľa zjednodušeného revízneho postupu ustanoveného v článku 48 ods.
6 konsolidovanej verzie Zmluvy o fungovaní Európskej únie návrh na revíziu článku 136
konsolidovanej verzie Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom
pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro. Cieľom návrhu, ktorý predložili náš
kolega pán Brok a kolega poslanec pán Gualtieri, je pridať odsek, ktorým by sa zabezpečilo,
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že členské štáty, ktorých menou je euro, budú schopné zriadiť mechanizmus, ktorý by sa
aktivoval v prípade potreby ochránenia stability eurozóny ako celku, pričom sa v ňom
uvádza, že pridelenie akejkoľvek finančnej pomoci v rámci tohto mechanizmu bude
podliehať prísnym podmienkam.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. − Podľa správy, o ktorej sa dnes hlasovalo,
Európsky parlament:

1. zdôrazňuje, že menová politika pre členské štáty, ktorých menou je euro, je výlučnou
právomocou Únie a je politikou Spoločenstva už od čias Maastrichtskej zmluvy; a

2. zdôrazňuje dôležitosť eura pre európsky politický a hospodársky projekt a vyzdvihuje
dôležitosť záväzku, ktorý všetky členské štáty prijali v prospech stability eurozóny, a zmysel
pre zodpovednosť a solidaritu, ktorý preukázali.

Zároveň sa domnieva, že je nevyhnutné urobiť viac, než len pripraviť dočasné opatrenia
zamerané na stabilizáciu eurozóny, a že Únia by mala posilňovať hospodárske riadenie aj
prostredníctvom politík a nástrojov určených na podporu udržateľného rastu v členských
štátoch; zastáva názor, že posilnenie Paktu stability a rastu, európsky semester, stratégia
EÚ 2020 a zmena a doplnenie článku 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce
sa mechanizmu pre stabilitu sú len prvým krokom v tomto smere.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. − (IT) Podporujem znenie tohto uznesenia, pretože som
presvedčená o tom, že menová politika týkajúca sa eura by mala zostať výhradnou
právomocou európskych inštitúcií, pretože by sa tým zamedzilo zavedeniu dvojitých
štruktúr, ktoré by boli škodlivé pre európsku integráciu.

Všetky členské štáty v súčasnosti koordinujú svoje hospodárske politiky v súlade
s opatreniami nariadenými európskymi inštitúciami v záujme stability celej eurozóny.
Súčasný návrh rozhodnutia Rady by mohol vytvoriť rozhodovací mechanizmus týkajúci
sa stability eura, ktorý je mimo oblasti pôsobnosti Parlamentu a Komisie. Z tohto dôvodu
je mechanizmus pre stabilitu spoločnou reakciou na problémy hospodárskeho a sociálneho
rastu s cieľom podporiť zavedenie eura v zostávajúcich členských štátoch. Dúfam, že
zriadenie a fungovanie trvalého mechanizmu pre stabilitu bude predstavovať aj prínos pre
celý európsky inštitucionálny rámec a v prípade potreby prostredníctvom zlepšenej
spolupráce aj postup na zabezpečenie transparentnosti všetkých rozhodnutí.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL),    písomne. − Odmietol som tento návrh ako celok,
pretože neverím, že vyrieši problémy. Súhlasím s Európskou konfederáciou odborových
zväzov, ktorá tvrdí, že navrhované zmeny budú pripravovať pôdu na narúšanie sociálneho
dialógu a zasahovanie do systémov kolektívneho vyjednávania v celej Európe. Okrem toho
nesúhlasím s výberom zjednodušeného postupu revízie tejto zmluvy. Domnievam sa, že
by sa mal použiť riadny postup revízie tejto zmluvy, aby sa umožnila náležitá a hĺbková
diskusia o navrhovanom mechanizme pre stabilitu a o ďalších možných zmenách zmlúv,
napríklad o ustanovení o sociálnom pokroku. Na záver členské štáty vyzývam, aby umožnili
referendá vo všetkých členských štátoch o návrhoch zmeny tejto zmluvy.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    písomne. − Odmietli sme tento návrh ako celok, pretože
neveríme, že vyrieši problémy. Súhlasíme s Európskou konfederáciou odborových zväzov,
ktorá tvrdí, že navrhované zmeny budú pripravovať pôdu na narúšanie sociálneho dialógu
a zasahovanie do systémov kolektívneho vyjednávania v celej Európe. Okrem toho
nesúhlasíme s výberom zjednodušeného postupu revízie tejto zmluvy. Domnievame sa,
že by sa mal použiť riadny postup revízie tejto zmluvy, aby sa umožnila náležitá a hĺbková
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diskusia o navrhovanom mechanizme pre stabilitu a o ďalších možných zmenách zmlúv,
napríklad o ustanovení o sociálnom pokroku. Na záver členské štáty vyzývame, aby
umožnili referendá vo všetkých členských štátoch o návrhoch zmeny tejto zmluvy.

Nuno Teixeira (PPE),    písomne. − (PT) Dlhová kríza, ktorá postihuje členské štáty, núti
Európsku úniu, aby prehodnotila svoju hospodársku stratégiu. Hospodárske riadenie Únie
sa postupne stáva realitou. Medzi členskými štátmi eurozóny je potrebná spoločná a súdržná
hospodárska a finančná politika: skutočný „pakt za euro“. Preto a na zaručenie stability
eurozóny má táto správa za cieľ zmenu a doplnenie článku 136 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie, ako aj inštitucionalizáciu trvalého európskeho mechanizmu pre finančnú
stabilitu s cieľom zaručiť stabilitu a finančnú pomoc podľa určitých podmienok, najmä
dôkladnej analýzy a uplatňovania programu hospodárskej a finančnej obnovy.

Hlasujem za tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pretože si myslím, že je nevyhnutné
inštitucionalizovať európsky mechanizmus a zároveň zabezpečiť, aby bol flexibilnejší.
A predsa musím zdôrazniť, že je potrebné, aby zohľadnil právomoci európskych inštitúcií,
takže sa nesmie vytvoriť samostatný inštitučný rámec. Aktuálne udalosti si vyžadujú, aby
sme zaujali vážne a skutočné pozície na úrovni členských štátov, najmä členských štátov
eurozóny. Musím však zdôrazniť, že tento zjednodušený revízny postup sa nesmie stať
precedensom pre budúce ústavné zmeny.

Thomas Ulmer (PPE),    písomne. – (DE) Hlasoval som za tento dodatok Zmluvy
o fungovaní Európskej únie, pretože má logické následky týkajúce sa hospodárskeho
riadenia a podporuje ďalšiu súdržnosť v eurozóne v súvislosti so spoločnou finančnou
politikou. Okrem toho je pravda, že žiadna krajina nedostane úľavy a že sa nebude rozlišovať
dobrý a zlý dlh. Medzigeneračná dohoda znamená, že ťažisko dlhu sa vždy presunie na
nasledujúce generácie, čím sa obmedzí ich sloboda konať a ich budúce príležitosti.

Dominique Vlasto (PPE),    písomne. – (FR) Odčerpanie európskych verejných financií
v dôsledku rozhodujúceho záväzku členských štátov kontrolovať pokles rastu po finančnej
kríze vytvorilo značné deficity verejných financií, ktoré sú predmetom horúčkovitých
špekulácií. Od európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) to vyžaduje, aby bol trvalý.
Vítam inštitucionalizáciu tohto nástroja, ktorý jednoznačne vyjadruje solidaritu v rámci
eurozóny a ktorý, naopak, vyzýva svojich členov, aby boli zodpovednejší. Po prvé, aktivácia
tohto mechanizmu poskytuje podporu členským štátom s vážnymi finančnými ťažkosťami
a po druhé, tento mechanizmus, naopak, vyžaduje od štátov, aby znížili svoj deficit. Vďaka
zavedeniu spoločného prístupu k správe dlhu verejných financií časti členských štátov
a zbližovaniu ich hospodárstiev je tento mechanizmus v skutočnosti súčasťou
komplexnejšej stratégie, ktorú naša politická skupina výrazne podporuje, konkrétne
hospodárskeho riadenia eurozóny. Nehovoríme tu o teoretickom mechanizme alebo
o európskom manévri. Hovoríme o jasnej potrebe a o skutočnom pokroku pre Európu.
Sila našej meny, naša schopnosť dovážať za nízke ceny a naša schopnosť pritiahnuť investície
do Európy závisia od tejto stratégie.

Angelika Werthmann (NI),    písomne. – (DE) V správe, ktorú predložili pán Brok a pán
Gualtieri, sa jasne uvádza, že Rade – a teda členským štátom – sa nepodarilo úplne
zrealizovať Pakt stability a rastu a že sa nevyužili spôsoby stabilizácie tohto paktu, ktoré
existujú v zmluvách. Okrem toho Parlament prostredníctvom tejto správy vyjadruje
podporu Európskej komisii a bezvýhradne podporuje jej zámer „zabezpečiť konzistenciu
medzi budúcim mechanizmom a správou ekonomických záležitostí Únie“ s cieľom zabrániť
akejkoľvek budúcej kríze, akou je napríklad tá, ktorú zažívame v súčasnosti. Už v odseku
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3 správy sa uvádza, že Európsky parlament vníma mechanizmus pre stabilitu ako „súčasť
globálneho balíka opatrení navrhnutých na vymedzenie nového rámca, pričom posilňuje
rozpočtovú disciplínu a koordináciu hospodárskych a finančných politík členských štátov“.
Stotožňujem sa s týmto názorom mnohých našich kolegov poslancov.

Anna Záborská (PPE),    písomne. − (SK) Jednotná mena priniesla Európe viac slobody.
Vždy však platí, že ruka v ruke so slobodou musí kráčať zodpovednosť. A práve tu je
problém.

Ukázalo sa, že niektoré členské štáty brali v minulosti svoj vlastný diel zodpovednosti za
spoločnú menu na ľahkú váhu. Na postupné splatenie týchto dlhov si dnes potrebujú
požičať ďalšie peniaze, lenže banky im už neveria.

Štáty, ktoré sa správali zodpovedne, mali na výber: pripustiť bankrot dlžníkov alebo prejaviť
solidaritu. Ako presvedčená Európanka som rada, že princíp solidarity zvíťazil.

Zároveň však očakávam, že pri uplatňovaní nového mechanizmu sa bude postupovať
uvážene, aby sa nestávalo to, čo dnes – že po prvotnej pomoci žiadajú Grécko aj Írsko
o ďalšiu. Očakávam tiež, že solidarita nebude zneužitá tými, ktorí ju potrebujú, ale ani
tými, ktorí hľadajú vhodnú zámienku na harmonizáciu daní a ďalšie okliešťovanie
suverenity členských štátov.

15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

16. Príprava zasadnutia Európskej rady (24. – 25. marca 2011) (rozprava)

Predseda. -   Ďalším bodom programu sú vyhlásenia Rady a Komisie o prípravách
zasadnutia Európskej rady, ktoré sa má konať 24. – 25. marca 2011.

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. – Vážený pán predseda Barroso, pán komisár,
vážení poslanci, skutočne vítam príležitosť stáť tu pred vami pred ďalším zasadnutím
Európskej rady. Ako viete, pôjde o veľmi intenzívne stretnutie, a to v dôsledku
neočakávaných udalostí, ku ktorým došlo v priebehu posledných týždňov.

Dovoľte mi, aby som najskôr prešla hlavné body programu zasadnutia Európskej rady.
Bude sa hovoriť o troch hlavných témach, a to najprv o komplexnom hospodárskom
balíku, ktorý, dúfam, hlavy štátov a predsedovia vlád prijmú, potom o Líbyi a južných
susedných štátoch a do tretice o Japonsku.

Dovoľte mi začať otázkami hospodárskej politiky. Dúfam, že Európska rada prijme tento
balík ako reakciu na hospodársku a finančnú krízu. Balík má šesť hlavných prvkov, pričom
prvým z nich je uzavretie prvej etapy európskeho semestra s podporou priorít v oblasti
fiškálnej konsolidácie a štrukturálnych reforiem. Ako viete, cyklus európskeho semestra
sa začal v úvode tohto roka tým, že Komisia predstavila ročný prieskum rastu. Spája v sebe
rôzne politické odporúčania potrebné na posilnenie obnovy, aby si Európa zachovala
svoju medzinárodnú konkurencieschopnosť a aby dosiahla ciele stratégie EÚ 2020.

Prvá etapa európskeho semestra sa teraz uzavrie tým, že Európska rada podporí priority
v oblasti fiškálnej konsolidácie a štrukturálnych reforiem v súlade so závermi pripravenými
Radou ECOFIN a Radou EPSCO. Rada pre všeobecné záležitosti minulý pondelok uvítala
tému tejto správy, ktorú pripravilo predsedníctvo. Členské štáty zohľadnia tieto širšie
politické zámery pri príprave svojich programov stability a konvergencie a národných
programov reforiem, ktoré majú byť predložené v apríli.
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Na základe hodnotenia Komisie potom Rada v júni predstaví svoje hodnotenie a usmernenie
pre členské štáty, teda v čase, keď budú dôležité rozpočtové rozhodnutia vo väčšine
členských štátov stále v prípravnej etape. Zámerom maďarského predsedníctva je uzavrieť
prvý európsky semester do konca funkčného obdobia tejto Európskej rady v júni 2011.

Druhým prvkom je posilnenie hospodárskeho riadenia, pri ktorom má rozhodujúcu úlohu
Európsky parlament. Rada už podnikla veľký krok vpred, keď ministri pre hospodárske
a finančné záležitosti odsúhlasili všeobecný prístup Rady v súvislosti so šiestimi
legislatívnymi návrhmi o posilnení hospodárskeho riadenia. Tento úspech umožňuje
predsedníctvu začať rokovania s Parlamentom.

Ako viete, Rada musí dodržať lehotu stanovenú Európskou radou na dosiahnutie politickej
dohody o tomto balíku, ktorou je jún 2011. Štyri zo šiestich návrhov sú predmetom
spolurozhodovacieho postupu. Vieme, že lehota stanovená Európskou radou v žiadnom
prípade nezaväzuje Európsky parlament, ale chcem využiť túto významnú príležitosť
a požiadať Parlament o spoluprácu, aby sa nám do júna podarilo dosiahnuť politickú
dohodu. Pre trhy a najmä pre našich občanov, ktorí od nás očakávajú ochranu eura a s tým
súvisiacu ochranu európskeho hospodárstva, by to bol odkaz vysielajúci signál dôvery.
V tejto oblasti teda máme s Európskym parlamentom spoločnú zodpovednosť.

Náš premiér sa má stretnúť so spravodajcami a koordinátormi, ktorí zodpovedajú za tento
balík, a ja dúfam, že naša spolupráca s Parlamentom bude mimoriadne prínosná.

Tretím prvkom je obnova prosperity bankového sektora prostredníctvom nového
ambiciózneho záťažového testu.

Štvrtým prvkom je Pakt pre euro, jeho rozšírenie na členské štáty mimo eurozóny, ktoré
sa chcú stať jej súčasťou, a možné oznámenie prvých národných akčných plánov
zameraných na jeho vykonávanie.

Piatym prvkom je dokončenie prác súvisiacich s budúcnosťou európskeho mechanizmu
pre stabilitu a s posilnením Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), a to na základe
dohody na ministerskom stretnutí Euroskupiny plus 21. marca, pričom všetci viete, že
v referenčnom rámci európskeho mechanizmu pre stabilitu sa spomína, že Parlamentu
budú poskytnuté informácie. Z tohto mám mimoriadnu radosť.

Šiestym prvkom je pozmeňujúci a doplňujúci návrh k zmluve, o ktorom ste práve hlasovali,
a formálne prijatie rozhodnutí, ktorými sa mení a dopĺňa Zmluva o fungovaní Európskej
únie vo vzťahu k vytvoreniu budúceho európskeho mechanizmu pre stabilitu. Chcela by
som sa poďakovať Parlamentu za toto pozitívne hlasovanie. Považujem ho za váš
mimoriadne dôležitý prínos.

Ako viete, v oblasti boja proti kríze sa dosiahol skutočný pokrok. Európska rada dokončí
túto prácu na svojom ďalšom stretnutí a prijme komplexný balík opatrení určených na
riešenie krízy, zachovanie finančnej stability a postavenie základov udržateľného rastu,
ktorý zabezpečí tvorbu pracovných miest.

Dovoľte mi teraz prejsť na tému Líbye a južných susedských krajín. Na základe uznesenia
Európskeho parlamentu z 10. marca 2011, záverov Európskej rady z 11. marca 2011
a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1973 Rada vyjadrila svoje znepokojenie zo súčasnej
situácie v Líbyi a odsúdila hrubé a systematické porušovanie ľudských práv, násilie páchané
na Líbyjčanoch a brutálny útlak zo strany režimu.
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Hlavnými cieľmi EÚ sú ochrana civilného obyvateľstva a podpora Líbyjčanov, aby sa im
podarilo naplniť ich túžbu po demokratickej spoločnosti. Plukovník Kaddáfí sa musí
okamžite zriecť svojich právomocí. Jeho režim už nie je legitímny a už nie je partnerom
pre EÚ. Aké kroky teda Rada podnikla?

Najprv mi dovoľte spomenúť sankcie. V rekordnom čase prijala Rada 28. februára 2011
rozhodnutia o reštriktívnych opatreniach proti režimu. Dňa 10. marca k nim pribudli
ďalšie sankcie vrátane zmrazenia aktív, ďalšieho zákazu cestovania, zbrojného embarga
a embarga na vybavenie, ktoré sa dá použiť na vnútorné represie, teda nad rámec opatrení,
ktoré uložila predtým prijatá rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN.

Spomeniem aj tretiu zložku: tretie kolo sankcií. Rada na základe mandátu, ktorý získala
od Rady pre zahraničné veci 21. marca, dnes na základe písomného postupu prijala návrh
maďarského predsedníctva na rozšírenie reštriktívnych opatrení na ďalších líbyjských
jednotlivcov a subjekty a tieto sankcie sa už týkajú národnej ropnej spoločnosti Líbye.

Čo ďalšie Rada urobila okrem týchto sankcií? Maďarské predsedníctvo do programu
zaradilo otázku bezpečnosti dodávok energie. Ministri diskutovali o vplyve politickej krízy
na trh s energiou, energetickú bezpečnosť a dodávky energie. Zhodli sa na tom, že EÚ má
dostatočné zásoby ropy a plynu. Diskusia však znovu poukázala na zraniteľnosť Európy
a na potrebu ešte silnejšej spoločnej energetickej politiky, ktorej súčasťou by boli aj opatrenia
ako diverzifikácia trás dodávok.

Rada vyjadrila spokojnosť po prijatí rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1973 a zdôraznila
svoje odhodlanie prispieť k jej realizácii. Rada uvítala aj parížsky samit ako rozhodujúci
prínos k jej vykonávaniu. Diferencovaným prístupom sú EÚ a členské štáty odhodlané
konať spoločne a rozhodne so všetkými medzinárodnými partnermi, najmä s Ligou
arabských štátov a ďalšími zainteresovanými regionálnymi subjektmi, aby boli tieto
rozhodnutia skutočne účinné. Rada a členské štáty podporia kroky na základe rezolúcie
Bezpečnostnej rady OSN na ochranu civilného obyvateľstva a civilných oblastí, ktoré sú
ohrozené útokmi.

EÚ bude aj naďalej poskytovať humanitárnu pomoc všetkým, ktorí ju potrebujú, a neskôr,
samozrejme, budeme musieť pomôcť Líbyi pri budovaní demokratického štátu a rozvíjaní
právneho štátu.

Na základe žiadosti Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí a na základe
úlohy koordinácie OSN sa EÚ pripravuje poskytnúť podporu v rámci spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky (SZBP) a humanitárnu pomoc. Tieto kroky budú v plnej miere
dodržiavať usmernenia OSN týkajúce sa použitia vojenských a civilných obranných
prostriedkov. Vysoká predstaviteľka bola požiadaná, aby pripravila ďalšie plány v súlade
s rezolúciou OSN a s vyhlásením Európskej rady z 11. marca o podpore humanitárnej
pomoci a operácií zameraných na civilnú ochranu vrátane použitia námorných prostriedkov
na tento účel. Všetko by sa malo realizovať v čo možno najužšej spolupráci s OSN, NATO
a ďalšími inštitúciami. Vysoká predstaviteľka bude udržiavať kontakty s generálnym
tajomníkom OSN a krajinami v regióne vrátane Egyptu a Tuniska a vyhlásila, že tento
proces by sa mal okamžite spustiť s cieľom umožniť Európskej rade do konca tohto týždňa
podľa situácie ďalej konať.

Členské štáty navyše znovu zdôraznili svoju solidaritu s tými štátmi, ktoré najviac postihujú
migračné presuny, a zopakovali svoju pripravenosť poskytnúť potrebnú pomoc vzhľadom
na vývoj situácie. Maďarské predsedníctvo začlenilo túto tému do programu zasadnutia
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Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v dňoch 24. a 25. februára 2011 a v rámci Frontexu
bola spustená spoločná operácia Hermes, do ktorej prispieva niekoľko členských štátov.

Dovoľte mi spomenúť vývoj týkajúci sa evakuácie. Predsedníctvo už 23. februára aktivovalo
mechanizmus civilnej ochrany EÚ na podporu evakuácie občanov EÚ z Líbye, pričom toto
rozhodnutie podporila aj vysoká predstaviteľka. Maďarské predsedníctvo, ktoré inšpiruje
zásada zodpovednosti za ochranu stanovená v uznesení EP, robí maximum pre koordináciu
prebiehajúcich prác najmä s ohľadom na problematiku utečencov a migrácie. Maďarský
minister zahraničných vecí János Martonyi a pani komisárka Malmströmová sú momentálne
na návšteve v Egypte a jeho spoločnej hranice s Líbyou. Pán minister Martonyi bol na
hraniciach a hovoril s miestnymi orgánmi a vo vyhlásení, ktoré tam už skôr vydal,
spomenul, že bez leteckých útokov by sa situácia vyvinula na neznesiteľnú.

Teraz je vďaka egyptským orgánom situácia pod kontrolou. Už tri dni nebol zaznamenaný
žiaden prílev utečencov a niektorí Líbyjčania sa rozhodli vrátiť. Situácia je, samozrejme,
stále neistá a my nevieme, či dôjde k ďalšiemu úteku ľudí z Líbye.

Spolu s pani komisárkou Georgievovou sme 3. marca navštívili tunisko-líbyjskú hranicu,
aby sme videli tamojšiu situáciu. Tá je ešte stále veľmi vážna: do Tuniska cez túto hranicu
prechádzalo 1 000 ľudí za hodinu. Evakuácia bola 3. marca najdôležitejšou témou a ešte
vždy je veľmi dôležité, aby členské štáty pomáhali s repatriáciou občanov zo štátov mimo
EÚ, najmä migrujúcich pracovníkov.

Keďže v Tripolise nie je stála delegácia Európskej únie, EÚ zastupoval maďarský veľvyslanec.
Je tam a neodíde, pričom koordinuje konzulárnu a diplomatickú činnosť v mene členských
štátov.

Čo sa týka južných susedských krajín, Európska rada na svojom mimoriadnom zasadnutí
11. marca vyhlásila, že demokratické vzbury prinášajú dramatické zmeny v južných
susedských krajinách, predstavujú novú nádej a príležitosť vybudovať budúcnosť založenú
na demokracii, pluralite, právnom štáte, ľudských právach a sociálnej spravodlivosti. Treba
povedať, že k útokom nedochádza len v Líbyi. Nemali by sme zabúdať, že aj ľudia v Bahrajne
a Jemene zažívajú agresiu, a my musíme veľmi jasne povedať, že agresia nie je prípustná
na žiadnom mieste.

Je na krajinách v tomto regióne, aby sa mierovo a demokraticky rozhodli o svojej
budúcnosti. EÚ podporí všetky kroky smerujúce k demokratickému prechodu na politické
systémy, ktoré umožňujú pokojné zmeny, rast a prosperitu a primeranejšie rozdeľovanie
prínosov z hospodárskej činnosti. EÚ bude konzultovať s dotknutými krajinami regiónu
o finančnej a technickej pomoci na zlepšenie kontroly a riadenia hraníc, ako aj o opatreniach
na uľahčenie návratu migrantov do ich krajín pôvodu.

Rada bola vyzvaná, aby v spolupráci s Komisiou do júnového zasadnutia Európskej rady
predložila plán rozvoja kapacít na riadenie migračných tokov a tokov utečencov. Európska
rada celkovo uvítala spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky, v ktorom sa
navrhuje partnerstvo za demokraciu a spoločnú prosperitu v oblasti južného Stredozemia
na základe diferencovaného a stimulačného prístupu spájajúceho všetky nástroje EÚ. Rada
bola vyzvaná, aby pružne preskúmala návrhy obsiahnuté v tomto oznámení a najmä aby
zvážila, ako možno rozšíriť podporu Únie pre jej partnerov.

Na záver rýchlo predstavím nápady, pri ktorých treba veľmi rýchlo konať. Musíme zvýšiť
strop pre operácie Európskej investičnej banky (EIB) v krajinách Stredozemia realizujúcich
politické reformy. V tejto oblasti bude zohrávať svoju úlohu aj Parlament a ja počítam
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s vašou spoluprácou. Musíme prijať návrh Komisie, ktorý by EIB umožnil v rámci nástroja
pre euro-stredozemské investície a partnerstvo (FEMIP) znovu investovať finančné
prostriedky plynúce z minulých operácií. So všetkými zainteresovanými stranami musíme
preskúmať podmienky, za akých by mohla Európska banka pre obnovu a rozvoj vykonávať
činnosť v južných susedských krajinách, a musíme bezodkladne prijať návrh týkajúci sa
pravidiel pôvodu pre celú euro-stredozemskú oblasť, ktoré sú základom ďalšieho rozvoja
tohto regiónu. No a za nevyhnutnosť napokon považujem aj prijatie nariadenia
posilňujúceho možnosti Frontexu do júna 2011.

A tu sa zastavím. Nebudem hovoriť o Japonsku, pretože teraz máme v programe nový
bod. Ospravedlňujem sa, ak bol môj prejav príliš dlhý. Dôvodom je to, že sa udialo mnoho
a chcela som, aby mal Parlament o všetkých týchto témach komplexnú predstavu.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. − Ako som tomuto Parlamentu povedal už
minulý týždeň, to, čo Európa presadí počas zasadnutia Európskej rady konaného v dňoch
24. až 25. marca, skutočne zmení situáciu z pohľadu hospodárskeho riadenia.

Inými slovami, bude to základným kameňom našej komplexnej reakcie na krízu a bude
to predstavovať začiatok jej kompletnej realizácie so zriadením nového rámca
hospodárskeho riadenia a hádam aj Európskej menovej únie, ktorá bude namiesto
pokrivkávania stáť pevne na dvoch nohách (na menovej únii a hospodárskej únii).

Teraz už pripúšťame, že hospodárska politika každého členského štátu je témou, ktorá by
sa mala týkať všetkých členských štátov a všetkých európskych inštitúcií. S európskym
semestrom máme po prvýkrát nástroj, ktorý potrebujeme na včasnú a dôslednú koordináciu
našich hospodárskych politík a štrukturálnych reforiem ešte predtým, než si každý členský
štát stanoví svoje vlastné politiky a rozpočet na ďalší rok. Máme nielenže koordináciu ex
ante, ale túto koordináciu môžeme realizovať súbežne s hospodárskou politikou
a rozpočtovou politikou.

Prvý európsky semester sa začal začiatkom januára ročným prieskumom rastu Komisie,
ktorý predstavuje na tento rok 10 priorít, pričom všetky z nich sú pevne zakotvené
v stratégii Európa 2020 pre rast a zamestnanosť.

Ich zámerom je podporovať fiškálnu konsolidáciu, napraviť makroekonomické
nerovnováhy a zaistiť finančnú stabilitu, teda všetky predpoklady stabilného rastu. Tieto
politiky samotné neprinesú rast, je však celkom jasné, že bez týchto predpokladov by sme
nezabezpečili rast, ktorý potrebujeme: udržateľný, inkluzívny rast.

Pakt pre euro, na ktorom sa dohodli hlavy štátov a predsedovia vlád eurozóny a ktorý je
otvorený pre všetky členské štáty, ktoré sa chcú stať jej súčasťou, vyjadruje prioritné akcie
ročného prieskumu rastu. Teraz je však Pakt pre euro v odsúhlasenej podobe aj úplne
zlučiteľný so zmluvou a v plnej miere sa začlení do európskeho systému hospodárskeho
riadenia. Chcem znovu poďakovať tomuto Parlamentu, pretože sa domnievam, že dôrazné
pozície, ktoré prijal, boli veľmi dôležité na to, aby sa prístup Spoločenstva mohol uznať
aj v rámci Paktu pre euro. V Pakte pre euro sa uznáva aj práca Komisie na zdaňovaní
a finančnej regulácii. Ako viete, Komisia v skutočnosti pracuje na návrhu zdaňovania
finančného sektora.

Pri vykonávaní Paktu o stabilite a raste musí každý členský štát postupovať podľa
odporúčaní Komisie. Ako sa rozhodlo minulý týždeň, citujem: „Pri rozhodovaní o krokoch
v rámci Paktu o stabilite a raste sa od Rady očakáva, že bude postupovať spravidla podľa
odporúčaní Komisie alebo písomne vysvetlí svoje stanovisko.“ Taká je zásada z 11. marca
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2011. Považujem ju za veľmi dôležitú politickú zásadu, ktorú možno pridať k dôležitým
legislatívnym rozhodnutiam, ktoré už boli prijaté a z ktorých niektoré teraz pripravujete.

Fiškálna konsolidácia sama osebe nepredstavuje koniec. Bez fiškálnej konsolidácie nebude
dôvera. Bez dôvery nebudú investície. Bez investícií nebude rast. Naším cieľom, ako som
v tomto Parlamente povedal predtým už niekoľkokrát, je rast: udržateľný, inkluzívny rast.

Preto musíme zlepšiť aj podnikateľské prostredie. Musíme dokončiť vnútorný trh. Medzi
ciele, ktoré máme v oblasti vnútorného trhu, patria práve rozličné základy dane. Práve
preto Komisia navrhla a teraz aj predložila legislatívny návrh spoločného konsolidovaného
základu dane z príjmov právnických osôb.

Skutočne musíme využiť plný potenciál jednotného trhu a Komisia čoskoro predloží Akt
o jednotnom trhu so skupinou dvanástich prioritných návrhov, aby naša najväčšia výhoda
prinášala výsledky, aby sme zaručili rast a pracovné miesta a posilnili konkurencieschopnosť
Európy.

Musíme urobiť viac aj pre rozvoj zamestnanosti. Potrebujeme väčšiu mobilitu práce, nie
menšiu. Potrebujeme viac presadzovať daňové stimuly podporujúce prácu a chceme rast,
ktorý bude rozvíjať a podporovať zamestnanosť.

V úzkej spolupráci s Komisiou teraz členské štáty dokončujú svoje národné programy
reforiem, ako aj svoje programy stability a konvergencie. Chcel by som zdôrazniť, že
existencia jasných, konkrétnych, ambicióznych programov s národnou zodpovednosťou
je základom úspešného vykonávania európskeho semestra. Preto je teraz na každom
členskom štáte, aby túto závažnú prácu dokončil do konca apríla.

Minulý týždeň Rada odsúhlasila svoj všeobecný prístup k legislatívnemu balíku Komisie
o posilnení hospodárskeho riadenia. Rád by som znovu poďakoval maďarskému
predsedníctvu za jeho úsilie vedúce k úspešnému kompromisu.

Teraz začnú rokovania s Parlamentom. Viem, že Komisia môže počítať so silnou podporou
tohto Parlamentu, a dúfam, že do júna dosiahneme konečnú dohodu. Tým by sa úplne
zaviedol náš nový hospodársky rámec a všetky jeho nástroje by sa dali použiť na
vyhodnotenie národných rozpočtov, programov stability a konvergencie, ako aj národných
programov reforiem do roku 2012.

No a napokon aj vďaka súčasnému európskemu fondu finančnej stability a do roku 2013
vďaka európskemu mechanizmu pre stabilitu budeme mať zábranu, ktorá v prípade potreby
zaručí stabilitu celej eurozóny. Minulý pondelok sa ministri financií dohodli na vytvorení
európskeho mechanizmu pre stabilitu od júna 2013 s účinnou úverovou kapacitou vo
výške 500 miliárd EUR. Je to pre Európsku úniu veľký krok vpred, ktorý Komisia, ako
viete, silno podporuje. Na základe našich návrhov sa v dohode o budúcom európskom
mechanizme pre stabilitu jasne uvádza ústredná úloha Komisie v tomto procese, ako aj
pôsobnosť Európskeho parlamentu.

Úlohou Komisie bude v spolupráci s Európskou centrálnou bankou (ECB) posúdiť existenciu
rizika ohrozenia finančnej stability celej eurozóny a uskutočniť analýzu udržateľnosti
verejného dlhu dotknutého členského štátu. Ďalej bude úlohou Európskej komisie prevziať
vedenie pri hodnotení skutočných finančných potrieb prijímajúceho členského štátu, ako
aj charakter požadovaného zapojenia sa súkromného sektora. Európska komisia tiež bude
Rade navrhovať rozhodnutie presadzujúce program makroekonomických zmien.
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Európska komisia bude spoločne s MMF a v spolupráci s ECB zodpovedať za monitorovanie
súladu s podmienenosťou politík, ktorú si bude vyžadovať program makroekonomických
zmien.

Podmienenosť politík stanovená na základe rozšíreného dohľadu alebo programu
makroekonomických zmien bude v súlade s rámcom dohľadu Európskej únie a musí
zaručovať dodržiavanie postupov Európskej únie, a tým aj úlohu Európskeho parlamentu.

Na tento účel plánuje Komisia navrhnúť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady na
základe článku 136 zmluvy, ktorým by sa objasnili potrebné postupné kroky s cieľom
zakotviť podmienenosť politík do rozhodnutí Rady a zaistiť súlad s rámcom
mnohostranného dohľadu Európskej únie. Rada a Komisia budú Európsky parlament
pravidelne informovať o zriadení a fungovaní európskeho mechanizmu pre stabilitu.

Vážení poslanci, chcem len potvrdiť to, čo sa spomínalo v liste pána komisára Rehna
a predsedu Euroskupiny pána Jeana-Clauda Junckera, ktorý bol adresovaný vám, pán
predseda Buzek. Myslím si, že napokon máme dohodu, ktorá je úplne v súlade s prístupom
Spoločenstva, a chcem znovu poďakovať Parlamentu za jeho záujem a zaviazanosť tomuto
prístupu.

Čo sa týka oblasti finančnej stabilizácie, členské štáty konečne uznali, že ich hospodárstva
sú do istej miery vzájomne závislé. Európska únia už urobila veľa práce na náprave
bankového systému, ale aj v tejto oblasti musíme urobiť viac. Zdravý bankový systém je
nevyhnutnou podmienkou udržateľnej hospodárskej obnovy.

Ďalšie kolo celoeurópskeho bankového záťažového testu vykoná v najbližších mesiacoch
novozriadený Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA). Základom je transparentnosť, aby
mohli politickí činitelia a investori prijímať kvalifikované rozhodnutia. A rovnako podstatná
je vôľa pokračovať ďalej v ťažkých a nevyhnutných rozhodnutiach.

Myslím si, že po veľmi komplexnej a dobrej správe pani Győriovej zastupujúcej maďarské
predsedníctvo sa teraz nebudem venovať témam, ktoré súvisia s Líbyou a južným
Stredozemím.

Dovoľte mi však povedať, že čo sa týka pôsobnosti Európskej komisie, budeme zohrávať
významnú úlohu pri koordinácii európskej reakcie na zhoršujúcu sa humanitárnu krízu
na líbyjských hraniciach. Zmobilizovali sme sumu 30 miliónov EUR na pomoc utečencom
a migrantom, a ako viete, v oblasti máme niekoľko tímov a udržiavame úzky kontakt
s krajinami pôvodu a s darcovskými krajinami. Aj mechanizmus civilnej ochrany Komisie
naďalej podporuje konzulárne operácie členských štátov, pričom na tejto veci sa aktívne
zúčastňujú v úzkej spolupráci s maďarským predsedníctvom aj pani komisárka
Malmströmová a pani komisárka Georgievová.

Vojenský zásah formou bezletových zón uskutočnený na základe rezolúcie Bezpečnostnej
rady OSN č. 1973 vytvoril nové okolnosti, ktoré treba vziať do úvahy pri poskytovaní
humanitárnej pomoci ľuďom v núdzi bezpečným a účinným spôsobom, či už na hraniciach,
alebo vo vnútri Líbye. Priniesol novú nádej a zároveň sa ním riešila potreba záchrany
nevinných životov civilistov.

Pri riešení krátkodobých problémov tejto rýchlo sa meniacej a mimoriadne zložitej situácie
nezabúdame na náš dlhodobý cieľ, ktorým je demokratický, stabilný a prosperujúci región
južného Stredozemia na základe návrhu Komisie o partnerstve za demokraciu a spoločnú
prosperitu.
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Mechanizmus civilnej ochrany Komisie koordinuje aj reakciu Európskej únie na žiadosť
Japonska o pomoc. Od minulého piatka sme zintenzívnili naše zastúpenie v oblasti
prostredníctvom tímu civilnej ochrany, ktorý tvoria odborníci na logistiku a jadrovú
energiu.

Musíme sa poučiť z udalostí, ktoré sa odohrali v Japonsku, najmä pokiaľ ide o jadrové
otázky. Práve preto Európska komisia navrhla preskúmať bezpečnosť jadrových elektrární
a uskutočniť komplexné posúdenie rizika a bezpečnosti (tzv. záťažový test) všetkých
európskych jadrových elektrární. Tieto záťažové testy by sa mali vykonávať vo všetkých
našich susediacich krajinách aj v ďalších krajinách v rámci pôsobnosti Medzinárodnej
agentúry pre atómovú energiu. Samozrejme dúfam, že Európska rada podporí a bude
presadzovať toto smerovanie.

Vážení poslanci, ako vidíte, na ďalšie zasadnutie Európskej rady máme pripravený veľmi
rozsiahly program a Komisia usilovne pracuje na rozvoji tejto komplexnej európskej
reakcie na krízu mimo našich hraníc, ale aj v oblasti hospodárskej situácie.

Spoločne s Európskym parlamentom budeme zohrávať ústrednú úlohu pri realizácii
komplexnej reakcie na hospodársku krízu. Budeme pritom vždy postupovať v duchu
Lisabonskej zmluvy, teda v úzkej koordinácii s týmto Parlamentom. A môžem vás ubezpečiť,
že túto povinnosť vždy dodržíme.

Joseph Daul,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (FR) Európska rada sa pripravuje na druhý
týždeň stretnutí v atmosfére medzinárodnej neistoty a napätia. Neistota panuje v Japonsku,
kde je ešte stále ťažké určiť počet obetí na životoch, a neistota panuje aj v Stredozemí, kde
sa ďalšie obyvateľstvo búri proti režimu, a to v Bahrajne a v Jemene, ako ste spomínali,
pani úradujúca predsedníčka Rady.

Táto situácia sa nevyhnutne premieta aj do života nás tu v Európe. Naši občania naživo
sledovali vývoj drámy v Japonsku. Cítime empatiu s tisícami otrasených a zničených rodín,
pričom aj teraz, keď tu vedieme rozpravu, panujú obavy súvisiace s problémami v jadrovej
elektrárni vo Fukušime a strach z nebezpečenstva, ktoré by mohlo hroziť aj nám v podobnej
alebo porovnateľnej situácii.

Tieto udalosti by si mali určite vziať k srdcu všetky krajiny, ktoré majú jadrové elektrárne,
a je dobré, že tento Parlament organizuje rozpravu o jadrovej bezpečnosti. Nemali by sme
však zabúdať na to, že v Európe by sme mali zvyšovať a nie znižovať našu energetickú
nezávislosť. K tejto téme sa vrátime počas našej ďalšej schôdze.

Tento víkend bude 27 hláv štátov a predsedov vlád hovoriť o rozhodnutí OSN o zásahu
v Líbyi s cieľom zachrániť povstalcov pred bezprostredne hroziacim útokom zo strany
režimu. Chcel by som poukázať na to, že európske štáty sa iniciatívne podieľajú na týchto
operáciách a ako prvé zasahovali v rámci mandátu OSN, pričom samotný tento mandát
bol iniciatívou niekoľkých európskych štátov. Nepochybne počuli, čo sme my poslanci
EP hovorili počas našej poslednej schôdze tu v Bruseli.

Náš poslanecký klub by bol rád, keby Rada využila túto príležitosť na ďalší rozvoj stratégie
EÚ pre Stredozemie a keby sa zároveň držala cieľa pomáhať a podporovať, ale nikdy nie
vnucovať. To je naša susedská povinnosť.

Pán predseda, dámy a páni, po minulotýždňovom samite o eure, na ktorom sa postavili
základy, budú tento týždeň hlavné opatrenia Rady súvisieť s posilnením eura a dosiahnutím
pokroku v oblasti hospodárskeho riadenia.
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Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) podporuje zvýšenie
objemu dostupných financií na podporu eura a vytvorenie nástroja ad hoc, ktorý sme prijali
minulý rok, na stálejšiu pomoc Grécku a Írsku. Táto politická vôľa je vyjadrením
zodpovedného postoja, ktorý členské štáty prijali pri riešení tejto nebývalej krízy v histórii
našej jednotnej meny.

Chceme však veľmi silno zdôrazniť, že tieto výnimočné okolnosti, ktoré so sebou priniesla
strata kontroly nad národnými verejnými financiami, nesmie Rada považovať za príležitosť
prijať iný spôsob riadenia európskych záležitostí. Metóda Spoločenstva musí zostať
pravidlom a medzivládna metóda výnimkou. Túto zásadu podporuje drvivá väčšina
Parlamentu a v tomto prístupe nás podporuje aj Komisia pod vedením pána Barrosa celkom
jednoducho preto, že je rozhodujúci pre budúcnosť Európskej únie. Som si istý, že pán
predseda Van Rompuy o tom úspešne presvedčí aj hlavy štátov a predsedov vlád.

V piatok by sa mal prijať aj Pakt pre euro. Vítame ho, keďže zavádza ustanovenia, o ktoré
sme žiadali už celé mesiace, a to zblíženie rozpočtových, sociálnych a daňových politík
členských štátov.

Treba úplne zreteľne povedať, že naši občania budú akceptovať európsku solidaritu len
vtedy, keď budú mať pocit, že je spravodlivá a zaslúžená. A to sa stane, len ak sa splnia
pracovné podmienky a ak budú môcť naše podniky investovať a prijímať zamestnancov
za existencie porovnateľných daňových podmienok.

Náš poslanecký klub napokon vyzýva Radu, aby dosiahla rýchly pokrok, čo sa týka balíka
hospodárskeho riadenia, a aby primerane zohľadnila pozíciu Európskeho parlamentu ako
spoločného zákonodarcu pri štyroch zo šiestich návrhoch, o ktorých sa diskutuje.

Európa sa musí vrátiť na cestu rastu a zamestnanosti a opatrenia, ktoré sa formujú, sú
krokom týmto smerom. Ak budú naplánované v súlade s rámcom Spoločenstva, poskytnú
Európe zdravý základ nového začiatku a sľubnej budúcnosti.

Martin Schulz,    v mene skupiny S&D. – (DE) Na úvod by som chcel zapriať pánovi
predsedovi Komisie všetko najlepšie k jeho dnešným narodeninám. Zaslúžite si, aby sme
vám k nim zablahoželali.

(potlesk)

Nestotožňujem sa však s vašou radosťou z tohto samitu. Domnievam sa, že tento samit
sa koná v najhoršej etape Európskej únie, keď je v najhoršom stave. Začína sa Líbyou. Len
zriedkavo sa kampaň pripravuje tak narýchlo a takým neštruktúrovaným spôsobom ako
táto kampaň, ktorá je v skutočnosti dobrým zámerom s cieľom pomôcť ľuďom, ktorá sa
však teraz skončí diplomatickou a možno tiež vojenskou katastrofou (aj keď dúfam, že to
sa nestane): uponáhľanou, nekoordinovanou, neorganizovanou. Európa od toho uteká
každým možným smerom a Turecko, náš kandidát na vstup, všetko blokuje. Skutočne
blahoželám!

V tejto kritickej chvíli musíme uvažovať. Táto kríza trvá už rok a za uplynulý rok sa znovu
a znovu opakuje ten istý proces. To, čo je potrebné, najprv popierame a potom to pripustíme
o štyri alebo päť mesiacov. Pred rokom ľudia hovorili, že Gréci by si mali poradiť sami, že
im nemusíme pomáhať. Prešli štyri mesiace a sú tu záchranné opatrenia. „Nepotrebujeme
záchranný balík. Suma, ktorú sme získali, nám stačí.“ A o štyri mesiace je to: „Potrebujeme
viac peňazí. Nechceme eurobondy. Eurobondy sú nezmysel.“ A teraz všetci diskutujú
o eurobondoch. Eurobondy sa budú vydávať, tým som si celkom istý. Možno o štyri
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mesiace. „Nepotrebujeme hospodárske riadenie. Európa nepotrebuje hospodárske riadenie.“
Tí istí ľudia, ktorí predtým neoblomne presadzovali tento postoj, teraz na zasadnutí
Európskej rady oslavujú, že konečne máme hospodárske riadenie. Dokonca sa vôbec
nehanbia za to, že hovoria a robia opak toho, čo vyhlasovali predtým.

Neviem ani to, či sme už zachránili metódu Spoločenstva. Dúfam, že áno, a podporujeme
vás v tom, pán Barroso. Nielen ako narodeninový darček, ale preto, že Európa musí obhájiť
metódu Spoločenstva, pretože vidíme, že ak by sme prešli na túto druhú metódu, ktorú
pani kancelárka Merkelová označuje ako „nová európska metóda“, došli by sme presne
k tomu, čo som práve opísal. Každý robí niečo a ďalší deň urobí opak toho, čo bolo ohlásené
predvčerom. Taká je skutočnosť. Neriešime krízu eura, ale riešime krízu vlád v krajinách
eurozóny. V tom je podstatný rozdiel.

Čo sa týka Portugalska, každý hovorí a dúfa, že sa vláde podarí zrealizovať skutočne
neuveriteľne tvrdé opatrenia. Navyše je to vláda – podobne ako v prípade Grécka –, ktorá
sčasti koná proti vôli svojich vlastných voličov, a potom tu máme určitú taktickú hru zo
strany opozície, ktorá tlačí na vládu.

V Nemecku minister financií – proeurópsky orientovaný – navrhne len pár dní pred týmto
samitom balík, ktorý všetci potrebujeme, a potom minister zahraničia a kancelárka povedia:
„Nuž, budeme o tom musieť najprv znovu hovoriť.“ Minulý piatok som mal možnosť
hovoriť s mnohými vedúcimi predstaviteľmi európskeho finančného sveta o tom, či
dôverujeme euru. Odpoveď od mnohých týchto predstaviteľov vo Frankfurte, s ktorými
som hovoril – vrátane predsedu Európskej centrálnej banky a predsedu Euroskupiny, ale
aj mnohých ďalších významných bankárov –, znela takto: „Áno, euro je stabilná mena.
Euro má dôveru a aj my máme dôveru v euro. Neveríme však vládam krajín, ktoré majú
euro. Ako možno dôverovať vláde, ktorá sa nedrží svojich slov ani tri dni?“ A presne s týmto
problémom v Európe zápasíme. Vybrali sme sa zlým smerom. Euro je silná mena. Zároveň
je vyjadrením hospodárskej sily eurozóny v rámci hospodárskej súťaže s inými kontinentmi.
Pri svojom zavedení malo euro hodnotu 1,17 USD. Pozrite sa na jeho hodnotu dnes. Euro
je stabilnou menou v medzikontinentálnej hospodárskej súťaži medzi hospodárskymi
zónami, ale destabilizuje sa zvnútra, pretože tu nie je žiadna stabilná forma vlády. Práve
preto je metóda Spoločenstva nielen predmetom rozpravy v Európskom parlamente, ale
poskytuje aj základ stabilizácie meny a je vyjadrením obrovskej hospodárskej sily eurozóny.
Táto hospodárska sila sa však nemôže rozvíjať, pretože ju spravujú ľudia, pre ktorých je
posledný prieskum politickej mienky pred ďalšími regionálnymi voľbami dôležitejší než
budúcnosť európskej meny. Taká je skutočnosť, pred ktorou stojíme.

Dúfam, že tento víkend bude všetko dobre napredovať. Dúfam, že to, čo ste oznámili, sa
aj zrealizuje. Dúfam, že sa vrátime z úspešného samitu. Mám však pochybnosti a obávam
sa, že aj naďalej budeme zažívať to, čo sa deje už celý rok. Je mi ľúto, ale musím povedať,
že Európska únia sa pri svojom vedení potáca.

(potlesk)

PREDSEDÁ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Guy Verhofstadt,    v mene skupiny ALDE. – (FR) Chcel by som v prvom rade zapriať všetko
najlepšie pánovi predsedovi Barrosovi. Je Baran ako ja a ako Marielle de Sarnez a Joseph
Daul. Mám tu okolo seba skupinu Baranov, ale my všetci máme čo povedať k paktu pre
Európu, pán predseda Barroso.
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Celkom vážne, aj keď je dobré, že teraz všetci súhlasia s tým, že potrebujeme hospodársku
úniu a skutočné hospodárske riadenie, musíme si položiť rozhodujúcu otázku: naozaj
vytvorí pakt pre Európu hospodársku úniu? Naozaj tento pakt pre Európu zabezpečí
hospodárske riadenie?

Skutočne si nemyslím, že to zabezpečí, a to z jednoduchého dôvodu, že tento proces
nevedie Komisia, že ho stále vedú členské štáty. To nie sú moje slová. Mám tu text
z 11. marca, ktorý bude zajtra alebo pozajtra schválený. Čo sa v ňom hovorí? Hovorí sa
v ňom, že o cieľoch budú rozhodovať hlavy štátov alebo predsedovia vlád, že záväzky
budú prijímať hlavy štátov alebo predsedovia vlád a že situáciu budú monitorovať hlavy
štátov alebo predsedovia vlád. Komisia sa v skutočnosti bude zapájať len do technického
monitorovania, nič viac. Všetky právomoci sú v rukách Rady. Práve to zmarilo lisabonskú
stratégiu a zmarí to aj túto stratégiu.

Pán predseda Barroso, dovoľte mi ešte požiadať vás o toto: tento víkend sa schváli to, čo
sa schváli, ale prosím, spojte sa čo najskôr s pánom Rehnom a pripravte skutočný plán
hospodárskeho riadenia na základe aktu Spoločenstva, ktorý dá všetky právomoci Komisii
a ktorý bude založený na pravidlách konvergencie, a predložte ho Rade. Viem, že povedia
nie. Vždy hovoria nie. Ale bojujte spoločne s nami ďalej a neprijmite tento postup alebo
návrh, ktorý je teraz na stole, pretože nepovedie k želanému výsledku a v najbližších
mesiacoch či rokoch neprinesie stabilizáciu eura. To je prvá vec, ktorú som chcel povedať.

Druhá vec, o ktorej som chcel hovoriť, sa týka arabských vzbúr a nadviazania na diskusiu,
ktorú sme tu viedli pred týždňom. V tejto chvíli môžeme urobiť úvodné hodnotenie krokov
EÚ a musím povedať, že toto úvodné hodnotenie je trochu vlažné. V prvom rade si
spomeňme, že na začiatku sme sa veľmi nehrnuli do rozhovorov o týchto arabských
vzburách v dôsledku obavy z islamského fundamentalizmu. To bola naša prvá reakcia
v orgánoch EÚ.

Čo sa týka situácie v Líbyi, ukázali sme nedostatočnú jednotu Európskej únie. Považujem
za otrasné, že v Bezpečnostnej rade OSN neprijali rovnakú pozíciu všetky členské štáty
EÚ. Veď tri štáty hlasovali za a jeden štát sa zdržal hlasovania. To je proti Lisabonskej
zmluve. V článku 34 zmluvy sa uvádza, že v orgánoch diskutujúcich o zahraničnej politike
majú členské štáty Európskej únie povinnosť koordinovať svoju činnosť a dosiahnuť
spoločný postoj. Urobili tak? Myslím si, že nie, a domnievam sa, že dokonca porušili
článok 34 zmluvy.

Po tretie, pozrime sa na to, čoho sme teraz svedkami. Včera pani barónka Ashtonová
vystúpila vo Výbore pre zahraničné veci a myslím si, že by tu mala byť aj dnes, keď hovoríme
o takejto dôležitej téme. Osobne mi vo vzťahu k revolúciám v arabskom svete chýba
stratégia EÚ. Inštitúcie EÚ prijali niekoľko otrasných rozhodnutí.

V pondelok napríklad vo Výbore pre zahraničné veci jeden z kolegov pani barónky
Ashtonovej pán Cooper dokonca v jednej chvíli povedal, že by sme mali chápať situáciu
v Bahrajne a že orgány postupovali správne pri obnove mieru a poriadku, keď o život prišli
štyria ľudia a dvesto ľudí bolo zranených. Toto je pozícia EÚ?

Dám vám aj ďalší príklad. Ministri zahraničných veci Únie sa v pondelok stretli v Rade.
A čo povedali? Aj oni vyzvali demonštrantov v Bahrajne, aby sa zdržali úmyselného
zastrašovania. Namiesto podpory týchto revolúcií zo strany Európskej únie a podpory
tých, ktorí vyšli do ulíc a bojovali a boli zabití, urobili presný opak. Hovoria im, aby zostali
pokojní a aby boli opatrní.
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Žiadam pani barónku Ashtonovú, aby prišla na ďalšiu schôdzu a vysvetlila, aké postoje
a stratégie plánujeme presadzovať voči Bahrajnu, Sýrii a Jemenu a aké sankcie plánujeme
zaviesť a voči komu. Práve takýto postoj by sme mali prijať, a nie ten patetický prístup,
ktorý v tejto oblasti doteraz zaujali mnohí európski vedúci predstavitelia.

Jan Zahradil,    v mene skupiny ECR.  – Je mi ľúto, ale musím povedať, že sa zdá, že toto
zasadnutie Európskej rady by mohlo priniesť niektoré nebezpečné zmeny, a mali by sme
sa tým zaoberať. Pod rúškom takzvanej hospodárskej koordinácie, hospodárskeho riadenia
a stability eurozóny vidíme presadzovanie celoeurópskej daňovej harmonizácie
a celoeurópskeho fiškálneho zjednotenia. Parlament v tom, žiaľ, zohráva veľmi aktívnu
úlohu.

Dovoľte mi vyjadriť sa jasne. Návrh Komisie týkajúci sa spoločného konsolidovaného
základu dane z príjmov právnických osôb je riskantný krok, ktorý oslabí zdravú daňovú
súťaž medzi členskými štátmi, poškodí hospodárstvo a oddiali podniky od tých, ktorí túto
politiku zavádzajú. Zašlo to až príliš ďaleko a musí sa to zastaviť.

V posledných dňoch sme videli aj pokus niektorých členských štátov o zasahovanie do
fiškálnej a daňovej zvrchovanosti ostatných štátov. Viete, o čom hovorím: o veľmi
nehanebnom zastrašovaní Írska. Nesmieme dovoliť, aby sa také niečo zopakovalo.

Prejdem k téme Líbye. Vývoj v tejto krajine nám znovu pripomenul, že by sme nemali mať
veľké očakávania od takzvanej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.
Medzinárodné vodcovstvo ukázali vedúci predstavitelia štátov, nie vedúci predstavitelia
EÚ. Rozhodnutia prijali a presadili premiér Cameron a prezident Sarkozy – nie zástupcovia
EÚ. Podľa mňa to jasne ukazuje, že integrácia v tejto oblasti má hranice. A nielen v tejto
oblasti. Žiaden členský štát by nemal cítiť povinnosť urobiť viac, než považuje za správne.
Platí to pre zahraničnú politiku rovnako ako pre hospodársku politiku.

Európa musí zostať pružná vždy, keď je to možné, a nemala by ju ďalej viesť nemenná
dogma nutnosti integrácie. Nastal čas na zmenu v modeli integrácie EÚ. To je jasné. Je to
pochopiteľné a ja dúfam, že Európska rada sa tým bude zaoberať.

Philippe Lamberts,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Pán Barroso už odišiel, ale ako
povedal, základom všetkého je dôvera.

Môžem vám povedať, že dôvera našich občanov sa vyparuje tak rýchlo ako voda v nádržiach
elektrárne vo Fukušime. Áno, naši občania vedia, že sa isté veci musia zmeniť a že sa nedá
pokračovať tak ako predtým. Áno, musíme zastaviť preteky smerujúce k neistote a väčšej
nerovnosti. Áno, musíme prelomiť našu závislosť od energie z fosílnych zdrojov a rizikovej
energie. Áno, musíme sa vrátiť do situácie, keď financie slúžili hospodárstvu a keď
hospodárstvo slúžilo občanom. A nie, už nemôžeme budovať naše hospodárstva na dlhoch,
či už verejných, alebo súkromných, na deficitoch a na špekuláciách.

Naši spoluobčania to všetko vedia. Vedia aj to, že si to bude vyžadovať hlbokú a radikálnu
zmenu zo strany vlád, podnikov aj ich samotných. Vedia to a cítia to.

Vedia, že tieto radikálne zmeny sú tiež komplikované. Ako mi včera povedala pani Marianne
Thyssenová, sú komplikované a všetko sa nedá urobiť naraz. Musíme niekde začať.

Problém však je, že z hľadiska našich občanov stále začíname na tom istom mieste.
Začíname krátením verejných výdavkov, ktoré, ako vieme, znamenajú najviac pre
najzraniteľnejšie vrstvy. Stále začíname tým, že zvyšujeme flexibilitu trhov práce. Veď keď
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sa hovorí o opätovnom vytvorení rovnováhy flexibility a istoty, vieme veľmi dobre, že to
znamená väčšiu flexibilitu a menšiu istotu.

Naši občania už majú plné zuby dvojitých štandardov tejto politiky. Výsledok je taký, že
tí, ktorí posledných 20 rokov najviac ťažili z kasínového hospodárstva, si pokojne žijú aj
naďalej.

Okrem všetkého, čo je dnes predložené, chceme od Rady aj smelú iniciatívu, ktorá by bola
určená na zabezpečenie stabilných a spravodlivých daňových príjmov pre členské štáty
a Európsku úniu. Znamená to, samozrejme, daň z finančných transakcií plus dane z energií
a daň z podnikania – a prosím, nepresviedčajte nás tu o spoločnom základe dane ako
o všelieku a podstatnej fiškálnej politike – a napokon to znamená aj boj proti daňovým
podvodom a daňovým rajom.

Bez takejto iniciatívy vám môžem sľúbiť, že všetky veci súvisiace s hospodárskym riadením,
ktoré sú predložené, sa zrútia a stiahnu euro so sebou. Dámy a páni, nejestvuje žiaden
príklad z histórie, kedy by menová únia uspela bez silnej fiškálnej únie, ktorá by ju
podporovala.

Žiadne ďalšie posúdenia vplyvov, žiadne ďalšie vykrúcanie, žiaden ďalší národný egoizmus:
dobrý Bože, konajte!

A napokon, čo sa týka finančného sektora, nové záťažové testy nepovedú k väčšej
bezpečnosti a rovnako tak k nej nepovedú v oblasti jadrového priemyslu, ak to môžem
takto trúfalo povedať. Videli sme, aké zbytočné boli predošlé záťažové testy. Všetko bolo
údajne v poriadku, dokonca aj v Írsku. Potrebujeme nové záväzné pravidlá, ale nie pravidlá,
o ktorých sa dozvieme, že sa budú vykonávať 1. januára 2019. Je najvyšší čas vrátiť démona
finančného priemyslu s jeho predátorskými činnosťami späť do fľaše a naši občania nebudú
tolerovať naše ďalšie čakanie.

Je to cena, ktorú treba zaplatiť za dôveru našich občanov, a je rozhodujúce, aby sme ako
Európania mali dôveru, aby sme sa mohli vrátiť do 21. storočia s optimizmom a so
vztýčenými hlavami.

Lothar Bisky,    v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Hospodárska a menová únia bez účinnej
koordinácie hospodárskej politiky nebude fungovať. Pakt stability a rastu zlyhal, na tom
sa zhodli mnohí odborníci z rôznych politických strán. Problémom je, že politika podľa
všetkého neurobila veľký pokrok. V skutočnosti nie sú vo výhľade žiadne nové politické
koncepcie.

Dovoľte mi pripomenúť vám, že 3 % limit paktu stability sa od roku 1999 dosiahol 73-krát,
z toho 46-krát spôsobom, ktorý sa dá podľa zmluvy len sotva tolerovať, no napriek tomu
nebola uložená pokuta ani v jedinom prípade. Tento nefungujúci pakt netreba revidovať,
stačí ho len viac vykonávať, alebo skôr – v prvom rade sa musí vykonávať.

Každý člen domácnosti a každý podnikateľ, prirodzene, vie, aké dôležité je mať udržateľné
rozpočty. Obávam sa však, že nadchádzajúce rozhodnutia týkajúce sa hospodárskeho
riadenia a európskeho mechanizmu pre stabilitu budú výlučne o finančných škrtoch. To
však nie je to isté ako udržateľný rozpočet. Žiaden štát, ktorý je natoľko zadlžený, že je na
okraji platobnej neschopnosti, sa nemôže dostať z dlhovej pasce, ak musí naďalej financovať
tento dlh tým, že si bude požičiavať pri vysokých úrokových sadzbách. Bez ohľadu na to,
koľko ušetrí, bude jeho dlh narastať – o to viac, čím viac sa musia znížiť mzdy, dávky
v nezamestnanosti a dôchodky, čím viac sa musí predĺžiť pracovný čas a čím viac sa musia
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obmedziť verejné investície do infraštruktúry, vzdelávania, zdravotníctva a podobne. Bez
spotreby skolabuje aj výroba. K nášmu cieľu nás preto nepovedie ani sprísnenie Paktu
stability a rastu, ani takzvaná prísnejšia podmienenosť budúceho mechanizmu pre stabilitu.

V celkovom balíku opatrení treba jasnejšie zdôrazňovať ďalšiu potrebu investícií najmä
do krajín postihnutých krízou, ktoré musia ísť nad rámec malých predĺžení úverov
a mierneho obmedzenia úrokových mier. Zmienka o potrebe znižovania
makroekonomických nerovnováh bude problematická až dovtedy, kým sa bude požadovať
len od hospodársky slabých štátov a kým tie štáty, ktoré sú hospodársky silné, budú môcť
pokračovať ako predtým. Nielenže sa nikde neobjavuje kľúčové slovo „solidarita“, ale
zabudlo sa aj na to, že výdavky a obchodné deficity jednej strany sú príjmami a obchodnými
prebytkami druhej strany.

Nikolaos Salavrakos,    v mene skupiny EFD. – (EL) To, čo povedal pán komisár Barroso,
sa v podstate rovná návrhu na posilnenie hospodárskeho riadenia a stability eura. Znamená
to urýchliť politiku hospodárskeho riadenia v Európe.

Práca pána Barrosa, ktorému pomáha pán komisár Rehn, samozrejme napreduje veľmi
dobre a vnímame ju pozitívne. Dúfame, že tento pakt dokáže priniesť odpoveď na
hospodárske a fiškálne problémy, ktorým Európa čelí, a že trhom vyšle správnu správu.
Bohužiaľ, trhy sú naším aktuálnym problémom.

Toto nové hospodárske riadenie prichádza po kríze, drsnej kríze, v podobe verejného dlhu
členských štátov. Môj názor je, že keď Spojené štáty tlačia peniaze v odhadovanej výške
viac než tri bilióny dolárov, nevidím žiaden dôvod, prečo by Európa nemala vyriešiť svoje
problémy vydaním peňazí v hodnote jedného bilióna EUR, nie aby ich naliala na trhy, ale
aby vytvorila fond, ktorý označujeme ako mechanizmus podpory. Nech je už, ako chce,
zdá sa, že ešte nedozrel čas na takýto nápad, nie pokiaľ budú Európu ovládať nápady pani
Merkelovej.

Musíme však znovu poukázať na to, že Európska únia je nútená vytvárať nové systémy
a hodnoty za nepriaznivých podmienok.

Zavedenie menovej únie bez celkovej stratégie hospodárskeho riadenia a koordinácie
medzi členskými štátmi bolo riziko, ktoré sa overilo v praxi a ktoré všeobecne existovalo.
Domnievam sa, že nadišiel čas, aby Únia prijímala smelšie rozhodnutia a aby uskutočnila
potrebné štrukturálne zmeny.

Ako som spomínal, v podstate, samozrejme, podporujeme rozhodnutia Rady týkajúce sa
Paktu pre euro a domnievame sa, že euro je stále dobrou menou. Musíme však zaistiť nielen
to, že dosiahneme cieľ stability eurozóny, ale aj to, že dosiahneme vysokú úroveň rastu
a konkurencieschopnosti v Európe a že zvýšime a zachováme počet pracovných miest pre
európskych občanov, najmä pre mladých ľudí. Musíme sa zamerať na mladých ľudí.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Ako vášnivý zástanca Európy – ktorú podporuje aj veľká
väčšina z 500 000 priamych voličov – považujem za veľmi ťažké prijať tieto ťažkosti, do
ktorých ste sa dostali. Na jednej strane potrebujeme stabilitu a musíme urobiť niečo proti
špekuláciám, na druhej strane spôsob, ktorým to robíte, znovu ukazuje celkom dramatický
obraz demokratického deficitu v Európskej únii. Tento postup pripomína skôr núdzové
právne predpisy, ako to, čo by sme radi videli v pokrokovej Európe. Preto som, prirodzene,
podporil pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34, ktorý predložila ľavica a ktorý vyzýva na
uskutočnenie riadneho postupu revízie zmluvy. Vždy, keď existuje nejaká núdzová situácia,
urobíte niečo, čo v skutočnosti ešte viac prehlbuje rozdiel medzi občanmi.
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Chcel by som tiež využiť túto príležitosť a jednoznačne odmietnuť spôsob, akým sa pán
Schulz správa v tomto Parlamente voči mne.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).   – (ES) Kríza v severnej Afrike je testom
pre mechanizmus zriadený Lisabonskou zmluvou.

Včera sme za prítomnosti vysokej predstaviteľky vo Výbore pre zahraničné veci zdôraznili
pozitívne aspekty krokov Európskej únie: oznámenie pani barónky Ashtonovej, v ktorom
sa rozlišuje krátkodobý, strednodobý a dlhodobý časový horizont, rýchle uplatňovanie
uznesenia č. 1970 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, schopnosť rokovať
s Ligou arabských štátov a zasadnutie Európskej rady.

Treba tu však dnes povedať aj to, že európska verejnosť, a teda naši občania stále kladú
určité otázky.

Vážená pani úradujúca predsedníčka Rady, pán Verhofstadt má absolútnu pravdu. Ako je
možné, že štyri členské štáty, ktoré sú súčasťou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených
národov, v súčasnosti nehlasujú rovnako, ale inak ako ostatné?

Ako je v súčasnosti možné, že máme diskutovať o tom, či bude rezolúciu OSN uplatňovať
Európska únia, NATO alebo medzinárodná koalícia, keď hovoríme o rovnakých
prostriedkoch pochádzajúcich od tých istých daňových poplatníkov, o rovnakých lodiach
a o ich použití v rovnakých bojových operáciách?

Je jasné, že pokiaľ ide o našu schopnosť koordinácie, máme veľa čo zlepšovať, a rovnako
veľa máme čo zlepšovať v našom rozhodovacom procese.

Je jedna slávna fráza z filmu, ktorá hovorí, že „vždy nám zostane Paríž“. Niekto počas tejto
rozpravy povedal, že reakcia Európskej únie bola uponáhľaná. Ak by nebolo odvahy,
odhodlania a jednoty Francúzska – a tak na to treba hľadieť –, ktoré uznalo práva povstalcov,
ktoré vyslalo ministra zahraničných vecí do Bezpečnostnej rady, ktoré zvolalo elyzejský
samit a ktoré začalo uplatňovať rezolúciu, pani Ashtonová, jednotky plukovníka Kaddáfího
by už boli vstúpili do Bengázi.

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Chcel by som sa trochu viac zamerať na jednu naliehavú
tému, o ktorej sa bude viesť rozprava zajtra, a to na situáciu v Líbyi.

Kolegovia poslanci správne hovorili, že za posledné dni sa vyvinul pocit úplného chaosu
alebo minimálne nepredvídateľnosti rozhodnutí a správania sa Európskej únie a najmä jej
členských štátov. Keď sa niektoré krajiny pripoja ku koalícii a potom svoju účasť zastavia,
je zvlášť nemožné dosiahnuť konsenzus s NATO.

Táto situácia nielenže vyvoláva veľkú neistotu medzi našimi partnermi vo vzťahu k tomu,
či máme jasno v tom, čo v podstate chceme dosiahnuť a ako to chceme dosiahnuť, ale
spôsobuje aj veľké problémy pre európsku verejnosť, ktorá takto nemôže mať dôveru, že
Európska únia a jej súčasní vedúci predstavitelia splnia povinnosti, ktoré majú voči našim
partnerom v južnom Stredozemí.

Bol by som veľmi rád, keby Európska rada v nadchádzajúcich dňoch prišla s jasnými
a pevnými rozhodnutiami o Líbyi a nielen o nej, ale aj o ďalších krajinách, v ktorých je
v podstate podobná situácia, ako sú napríklad Bahrajn, Jemen a do určitej miery aj Sýria.
Trochu zabúdame, že to, čo urobíme v Líbyi, sa bude posudzovať aj vo vzťahu k nášmu
správaniu k ďalším krajinám regiónu.
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Bol by som rád, keby Európska rada prijala jasné rozhodnutia týkajúce sa toho, čo chce
Európska únia dosiahnuť v Líbyi, ktoré do veľkej miery objasnia aj to, ako to dosiahneme.
Domnievam sa, že musíme jasne chápať, že ak by súčasná situácia v Líbyi trvala dlho,
závažne ovplyvní aj susedné krajiny.

Musíme byť preto pripravení poskytnúť pomoc Egyptu aj Tunisku, a to nielen pomoc,
ktorá by riešila humanitárnu situáciu, ale musíme byť pripravení poskytnúť aj hospodársku
a finančnú pomoc doslova v najbližších dňoch, týždňoch a mesiacoch, pretože tamojšia
situácia bude mať vplyv na hospodársku situáciu v oboch týchto krajinách.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Odznelo tu, že v kríze nie je euro, ale
členské štáty, ktoré sa zadlžili. To je podstata krízy – nezodpovedné zadlžovanie, ku
ktorému dochádzalo mnoho rokov. A práve to musíme zastaviť. Preto je správne, aby bol
európsky mechanizmus pre stabilitu prísny. Práve preto je tiež správne, že prísne boli aj
záchranné opatrenia, ktoré sa podnikli. A práve preto je správne aj to, že Írsko nezískalo
nižšiu úrokovú sadzbu.

Táto zadlženosť sa musí skončiť. Znovu počujem, ako sociálni demokrati hovoria o rozdiele
medzi dobrým a zlým dlhom. Samozrejme, že investície sa líšia od spotreby, ale dobrý dlh
sa v nejakej chvíli tiež zmení na zlý dlh. Musíme byť spravodliví voči budúcim generáciám,
potrebujeme udržateľné verejné financie a potom bude euro znovu stabilné.

Pakt pre euro obsahuje príliš málo metódy Spoločenstva. To tu už odznelo a celkom
správne. Súhlasím s týmto názorom.

Na záver by som sa rád dotkol témy Líbye. Rada podporila rezolúciu č. 1973. Teraz sa
musíme pozerať do budúcnosti. Súhlasím so slovami pána Salafrancu Sáncheza-Neyru,
že Francúzsko zohralo veľmi dobrú úlohu. Ak by však Turecko bolo pozvané na elyzejský
samit, nemali by sme tieto problémy v NATO a situácia by bola pre nás všetkých podstatne
jednoduchšia. Dúfam tiež, že novovymenovaný premiér prechodnej vlády v Líbyi príde
čoskoro na návštevu do Európy.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Všetky ciele, ktoré si stanovila Euroskupina a ktoré sú
niekedy celkom rozumné, sa dajú dosiahnuť úspešne pomocou hospodárskych, sociálnych
a daňových politík členských štátov. Vzniká teda otázka, prečo dnes meníme a dopĺňame
expresnou rýchlosťou zmluvu, aby sme tieto kompetencie – aspoň čiastočne – preniesli
na úroveň Únie.

Myslím si, že odpovede sú dve. Ako zvyčajne sa chceme podeliť o zodpovednosť za
nepopulárne rozhodnutia s Európskou úniou alebo chceme využiť príležitosť, aby sme
možno pod zámienkou reforiem jednoducho preniesli viac právomocí na Brusel.
Pochybujem, že to prinesie očakávaný výsledok, ak vezmeme do úvahy, že väčšina členských
štátov Euroskupiny má väčší verejný dlh a menej konkurencieschopné daňové systémy
ako ostatné členské štáty.

Nad touto diskusiou, samozrejme, visí hrozba dvojrýchlostnej Európy. Chcel by som
varovať tých, ktorí sa chcú ponáhľať. Okrem rovnakej rýchlosti potrebujeme aj správny
smer. Pohyb veľkou rýchlosťou, ale zlým smerom nesie so sebou riziko jediného možného
konca – veľkého zvýšenia rozsahu katastrofy. Aspoň podľa mňa sa na cestách Európy deje
presne to.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Portugalský parlament dnes bude hlasovať proti
štvrtému programu stability predloženému vládou za 12 mesiacov. Väčšina poslancov
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portugalského parlamentu bude hlasovať proti tomuto dokumentu v dôsledku obsahu
tohto balíka, ale aj preto, že ešte predtým, než sa o ňom vedelo v Portugalsku, než sa o ňom
rokovalo alebo bol v Portugalsku schválený, bol predložený v Bruseli.

Toho sa týka aj moja prvá otázka adresovaná maďarskému predsedníctvu: plánuje maďarské
predsedníctvo na základe tejto skúsenosti spoločne s partnermi obhajovať povinnosť
schvaľovania najprv v parlamente?

Moja druhá otázka znie takto: zajtra bude Rada rozhodovať o mechanizme financovania
po roku 2013, ale nehovorí nám nič o súčasnom mechanizme financovania, ktorý nás
pritom zaujíma. Portugalsko vstupuje do obdobia predčasných volieb, ktoré so sebou
nevyhnutne prinesú aj prudký nárast verejného dlhu a úrokových sadzieb. Čo Rada plánuje
urobiť, aby predišla špekuláciám s portugalským verejným dlhom? Nehovorte však, že je
to vecou Portugalska, pretože ak sú úsporné opatrenia naše, sú naše preto, lebo rozhodnutia
sú aj vaše.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Vo Výbore pre zahraničné veci včera vysoká predstaviteľka
naznačila, že chce konkrétne podporiť to, čo sme začali označovať ako „nový Egypt“,
a riešiť tak rozsiahly nedostatok bývania. Nikto, kto je aspoň trochu informovaný
o obrovskej sociálno-hospodárskej biede, v ktorej sa ocitá obrovská väčšina Egypťanov,
nemôže byť euforický. Ide o prejavenie skutočnej európskej empatie.

Z tohto dôvodu úprimne vítam všetky európske snahy o zlepšenie životných podmienok
v Egypte. A určite ich vítam teraz, keď krajina prechádza neistou zmenou po odchode
prezidenta Mubaraka, a teraz, keď sa zdá, že Káhira smeruje priamo do finančnej
a potravinovej krízy. Európsku pomoc Egyptu by malo podľa mňa sprevádzať dvojnásobné
úsilie zo strany Rady.

Všetci občania v novom Egypte bez ohľadu na náboženské vyznanie si musia byť rovní
pred zákonom a musia mať rovnaké práva. Káhira navyše musí dodržiavať mierovú zmluvu
s Izraelom a dokonca ju ďalej rozvíjať. Ak by sme stanovili tieto dve podmienky, posilnila
by sa vnútorná aj vonkajšia stabilita nového Egypta.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Vážená pani predsedajúca, myslel som si, že ste ma prehliadli.
Ďakujem vám za slovo. Vytvárame mechanizmus pre stabilitu, stály fond pomoci, za ktorý
budú musieť zaplatiť bežní ľudia, ľudia, ktorí nebudú dostávať žiadne darčeky zadarmo.
Príjemcovia týchto peňazí však budú dostávať darčeky zadarmo. Odteraz budeme
odmeňovať podvodníkov, tých, ktorí neplnia svoje sľuby, a tých, ktorí falšujú údaje.

Pred desiatimi rokmi bol podpísaný Pakt stability a rastu s vážnym záväzkom udržať
v poriadku verejné financie. Tento pakt porušili Nemecko, Francúzsko, Grécko a ďalšie
štáty. Najväčšie deficity sa nevyriešili. A teraz sa znova dávajú vážne prísľuby, že nový pakt
bude naozaj fungovať. Teraz bude Brusel rozhodovať o tom, koľko môžu zarobiť
Holanďania, kedy môžu ísť Holanďania do dôchodku a aké vysoké dôchodky dostanú.
A celé to znova bude platiť daňový poplatník, ľudia, ktorí nedostávajú nič zadarmo.

Pani predsedajúca, tento stály fond je drahá hračka, ktorá umožňuje politickej elite zatajovať
skutočnosť, že niektorým krajinám sa v menovej únii nedá veriť. Sú krajiny, ktoré chcú
využívať úspechy eura, nechcú však spoločne niesť záťaž, krajiny, ktoré svoje financie
nemajú v poriadku. Tie krajiny by mali opustiť eurozónu, pani predsedajúca. A to je jediná
zmena, ktorú by sme mali v rámci Paktu stability a rastu urobiť.
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Mario Mauro (PPE).   – (IT) Povstania, ktoré sa na juhu Stredozemia rozširujú, by nemali
odpútať našu pozornosť od strednodobých hospodárskych a ďalších cieľov, ktoré boli
vymedzené už dávno. Tieto medzinárodné nepokoje by namiesto toho mali urýchliť tempo
rastu nášho hospodárstva. Vítam, že rozhodnutia o vykonávaní stratégie EÚ 2020 by sa
mali prijať rýchlo, už na stretnutí tento týždeň.

Nevieme, čo sa stane po konflikte v Líbyi, ale môžeme si byť istí, že nič už nebude také isté.
Európa preto naozaj potrebuje balík opatrení, ktoré umožnia hospodárstvam členských
štátov chytiť dych, keď budú vstupovať do nového obdobia neistoty. Najväčšia otázka sa
však určite týka situácie v Stredozemí. Vojna na tomto území je najhoršou katastrofou,
akú si svet vie momentálne predstaviť. Krajiny, ktoré považovali za rozhodujúce v tejto
situácii niečo urobiť, konali rozumne. V rámci Európskej únie však panuje veľký rozpor,
keď pôsobí ťažkopádne či dokonca nesúhlasne v tom, čo treba urobiť.

Vyzývam preto maďarské predsedníctvo: som presvedčený, že Parlament aj Komisia majú
blízko k tomuto predsedníctvu, ktoré má príležitosť premeniť krízu na niečo, čo napokon
neoslabí Európsku úniu.

Máme obrovskú zodpovednosť premeniť súčasnú krízu na príležitosť vyrábať a preukázať
oprávnenosť existencie zahraničnej politiky. S našimi zodpovednosťami, našimi
pochybnosťami a našimi chybami sme na pokraji dôležitých udalostí a myslím si, že by
sme mali v plnej miere prevziať túto zodpovednosť a zabezpečiť, že rozhodnutia prijaté
zajtra a pozajtra v Rade budú rozumné, ale predovšetkým odvážne. Ďakujem.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Už tu odznelo, že v tejto chvíli, žiaľ, možno padá vláda
v portugalskom parlamente. Ak vláda padne, bude to výsledkom politickej nestability
spôsobenej opozičnými stranami, ktoré nepodporili ďalší balík úsporných opatrení.

Je pravda, že ide o štvrtý balík v priebehu niekoľkých mesiacov. Nie je to preto, že by sa
predošlé nedodržiavali, práve naopak. Je to skôr preto, lebo sa stanovené podmienky
zhoršili v dôsledku tzv. apetítu trhov. Portugalské plnenie rozpočtu v januári a februári
zaznamenalo prebytok, keď sa výdavky znížili o 3 % a príjem stúpol o 11 %.

Politické sily, ktoré spôsobili túto politickú krízu odmietnutím tohto programu úsporných
opatrení predloženého vládou s podporou Európskej komisie, Rady a Európskej centrálnej
banky, môžu byť veľmi spokojné. No len nerozvážnosť im umožňuje uspokojiť sa s touto
situáciou, pretože je hrozná pre krajinu eurozóny s problémami zadlženosti. Je hrozná
pre krajinu, je nespravodlivá pre Portugalčanov a je to ďalšia rana pre udržateľnosť takého
veľkého projektu, akým je jednotná mena.

Nenachádzame sa v kríze v eurozóne, nachádzame sa uprostred veľkej krízy eurozóny.
Chcela by som sa všetkých portugalských poslancov opýtať, aká je alternatíva. Všetky
členské štáty musia do apríla predložiť svoje plány úsporných opatrení. Potrebuje
Portugalsko ďalšie úsporné opatrenia na zníženie svojich deficitov a verejného dlhu, aby
znížilo svoj deficit o 3 % v roku 2012 a o 2 % v roku 2013? Odmietli ste rokovať, ale
nepredložili ste žiadne alternatívy. Odmietanie nie je riešenie, je to problém, pri ktorom
sa od Portugalčanov vyžadujú ďalšie obete.
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PREDSEDÁ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Ďalšie zasadnutie Rady je pravdepodobne poslednou
príležitosťou, aby si vedúci predstavitelia Európy spomenuli, že Európu sme založili s cieľom
dodržiavať hodnoty a konať spoločne v prípadoch, keď sú v stávke základné otázky. Keď
je obyvateľstvo vydané na milosť a nemilosť vraždiaceho vodcu, ide o základnú otázku.

Vďaka snahe Francúzska a Spojeného kráľovstva bola prijatá rezolúcia. Podarilo sa nám
zastaviť plukovníka Kaddáfího, aby sa nedostal do Bengázi. Nedostatočná jednota Európy
je však znepokojujúca. Zajtra musí Rada vyslať silný signál, musí podporiť zásah, ktorý
práve prebieha, musí uznať práva líbyjských povstalcov a podporiť ich a ešte viac izolovať
plukovníka Kaddáfího, aby tento režim padol.

Aj keď sa pozrieme na to, čo sa deje v Bahrajne, Jemene a Sýrii, sú v stávke základné otázky.
Keď sa pozrieme na šírenie násilia, ktoré znova prepuklo na Blízkom východe, aj tu ide
o základný problém.

My Európsky parlament očakávame, že vedúci predstavitelia Európy budú konať skôr, než
bude príliš neskoro. História sa mení vo veľkej časti sveta. Politická odvaha znamená zhostiť
sa tejto úlohy. A práve to očakávame od Európy a od tých, ktorí ju vedú.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Holandská záruka za mnoho miliárd EUR viedla bývalého
ministra financií pána Rudinga k tomu, že povedal, že cesta do rozpočtového pekla je
dláždená zárukami. Záruky, ktoré boli poskytnuté, sú skutočne príliš veľké a príliš riskantné.
Nepomôžu odvrátiť krízu, pretože ich účel je úplne nesprávny.

Súčasnú európsku krízu spôsobili tí, ktorí nezodpovedne dovolili hromadenie dlhu a ktorí
nedodržali prijaté dohody. Ak nebudeme riešiť tieto základné problémy, môžeme
poskytovať toľko záruk, koľko len chceme, a aj tak vôbec nepomôžu.

Máme Pakt stability a rastu. Ešte v roku 2004 sa z neho Nemecko a Francúzsko vysmievali.
Mali sme príležitosť posilniť tento pakt najmä prostredníctvom automatických pokút, ale
čo sa deje? Pokuty sú naďalej predmetom politického rozhodovania. To je neuveriteľné.
Nemecký spisovateľ Hans Enzensberger správne predvídal, čo sa stane. Predpovedal, že
aktuálna situácia povedie k tomu, že občania budú hľadieť na európsku politickú elitu
s cynizmom a pohŕdaním.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Cesta, po ktorej kráčajú vedúci predstavitelia Európskej
únie, je neprípustná. Zvyšuje sa využívanie pracujúcich, prijímajú sa nové protisociálne
opatrenia, ktoré prehlbujú nerovnosti, zvyšuje sa nezamestnanosť a neistota práce a zvyšuje
sa chudoba a miera sociálneho vylúčenia. Všetky tieto faktory slúžia hospodárskym
a finančným záujmovým skupinám Európskej únie, ktorých zisky nikdy neprestanú stúpať.

Pod zámienkou krízy chcú nasadiť hospodársky zraniteľnejším krajinám na krk ďalšiu
slučku využitím vytvorených podmienok uplatňovania európskeho mechanizmu pre
stabilitu, aby v skutočnosti premenili zvrchované štáty na obyčajné protektoráty.

Pracujúci a ľudia preto namietajú proti takýmto opatreniam, ako sa to stalo napríklad aj
v sobotu v Portugalsku na demonštrácii, na ktorej sa zúčastnilo viac než 300 000 ľudí,
a ako sa to deje dnes v portugalskom parlamente, kde väčšina jeho poslancov určite urobí
to isté so štvrtým balíkom úsporných opatrení.
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Pán predsedajúci, chceme však povedať „nie“ aj bombovým útokom, ktoré uskutočňujú
medzinárodné sily v Líbyi, rovnako ako sme povedali „nie“ potláčaniu bojujúceho ľudu
v každej krajine v regióne vrátane Líbye, Bahrajnu a Jemenu.

Jaroslav Paška (EFD). -    (SK) Zodpovedné hospodárenie s finančnými prostriedkami je
základnou podmienkou dobrého, stabilného fungovania domácností, výrobnej či obchodnej
firmy, krajiny, národného štátu, ale aj zväzku štátov.

Je preto prirodzené, že ak sa skupina štátov Európskej únie dohodla na vytvorení jednej
spoločnej meny, musí nájsť mechanizmus, ako zabrániť populistickým politikom zaťažovať
spoločnú menu neudržateľnými záväzkami – zadlžovaním, ktorým si títo kupujú na krátky
čas hlasy svojich voličov. Pakt konkurencieschopnosti definuje isté parametre, ktoré by
najmä krajiny eurozóny mali dodržiavať. Problém je však v implementácii týchto dobre
myslených pravidiel.

Preto som presvedčený o tom, že už nadišiel čas na uplatňovanie automatických
mechanizmov sankcií za nerešpektovanie spoločne dohodnutých pravidiel hospodárenia,
aby sa tieto sankcie nestávali predmetom akéhosi politického kupčenia Európskej rady,
kde si predsedovia vlád navzájom odpúšťaním sankcií kompenzujú svoje rôznorodé
a rozličné politické prešľapy.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Chcem sa vyjadriť k dvom otázkam. Najprv by som chcel
privítať zrod paktu Euro plus, ktorý je vítanou udalosťou. Rodí sa nová architektúra, skoro
sa dá povedať, že akýsi hospodársky Schengen. Je dôležité, aby bol prístupný pre všetkých
a otvorený pre tých, ktorí sú schopní a ochotní sa doň zapojiť, a aby nevytváral
dvojrýchlostnú Európu. Pakt bude, žiaľ, otvorený len spolovice, pretože pozmeňujúci
a doplňujúci návrh k článku 136, tak ako bol prediskutovaný a odhlasovaný v našom
Výbore pre ústavné veci, neprešiel. Je v ňom uvedené: „Vyzýva na to, aby bol mechanizmus
pre stabilitu od začiatku otvorený pre členské štáty, ktorých menou nie je euro, ktoré však
majú záujem zapojiť sa do paktu.“ Bude otvorený len spolovice, pretože bude otvorený
možnosti prevziať záväzky na svoje plecia. Nebude otvorený pre štáty, ktoré nemajú euro
a chcú využívať tieto práva.

To, čo nás spája, je jednotný trh, a to oveľa viac než euro. Nejde o krízu eura, ale o krízu
v niektorých členských štátoch, ktoré patria do eurozóny. Rovnaký problém s verejnými
financiami by mohol mať ktorýkoľvek členský štát, ktorý nepatrí do eurozóny. Takže tu
chýba logika, ako aj dôslednosť.

Niekoľko slov k Líbyi a južnému Stredozemiu. Predovšetkým by som nám chcel
zablahoželať – v skutočnosti nie Únii, ale niektorým členským štátom, ktoré stoja na čele
ochrany ľudských práv a demokracie v Líbyi. Mali by sme byť vďační Francúzsku a jeho
vedúcemu predstaviteľovi Nicolasovi Sarkozymu za to, že stoja v popredí tohto procesu.

Podľa mňa ide o posun v našej zahraničnej politike od zahraničnej politiky založenej na
záujmoch k zahraničnej politike založenej na hodnotách. Musíme podniknúť dva kroky.
Musíme prepracovať našu susedskú politiku a preorientovať ju na naše spoločnosti a naše
vlády a dosiahnuť niečo, čomu v strednej a východnej Európe hovoríme prechod alebo
transformácia. Je to pre nás tiež varovanie, aby sme prepracovali, zreformovali a posilnili
spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku s cieľom vybaviť Európu spoločnými veliacimi
a vojenskými kapacitami.

Liem Hoang Ngoc (S&D).   – (FR) Zajtrajší deň, 24. marec, bude symbolickým dňom.
V prvom rade sa bude spájať so zmenou a doplnením Lisabonskej zmluvy, za ktoré sme
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práve zahlasovali a ktoré umožnia vytvorenie trvalého európskeho mechanizmu pre
stabilitu. Tento mechanizmus umožňuje Európskej únii vydávať prvé eurobondy, ktorými
sa majú v prípade špekulatívnych útokov financovať vládne dlhy pri nízkych úrokových
sadzbách.

Z tohto hľadiska je škoda, že sa tento proces zastavil na polceste. V záujme zvládania
iracionálnej neviazanosti trhov mala byť revízia zmluvy príležitosťou na splnomocnenie
Európskej centrálnej banky na to, aby mohla robiť to, čo robia Spojené štáty, teda odkupovať
verejný dlh v prípade napätia v oblasti výmenných kurzov. Proces je ešte neúplnejší v tom,
že požadovanou protihodnotou je uplatnenie Paktu konkurencieschopnosti prekrsteného
na Pakt pre euro. To je ďalší symbol zajtrajšieho dňa. Tento pakt má jednohlasnú podporu
Rady, Komisie aj Európskej centrálnej banky.

Dámy a páni, všetkým je vám známy washingtonský konsenzus: boli ste ním nadšení. Nuž,
24. marca sa zrodí „bruselský konsenzus“. „Bruselský konsenzus“ je slepým,
nekompromisným uplatnením neoliberálnej dogmy: zoštíhľovanie verejných služieb
a sociálneho štátu; obmedzovanie rastu miezd a minimálna regulácia finančných trhov.

Dámy a páni, Rada, Komisia a ECB majú krátku pamäť. Navrhujú transponovať Pakt pre
euro do balíka riadenia s cieľom zakotviť v našom systéme presne tie politiky, ktoré viedli
k hospodárskej kríze. V Španielsku, Spojenom kráľovstve, Írsku a inde nebol rast zadlženosti
domácností, ktorú živí finančný sektor, spôsobený ničím iným ako krízou kúpnej sily
vyplývajúcou zo mzdových obmedzení, ktoré sa uplatňujú už dvadsať rokov. Pakt pre
euro, žiaľ, navrhuje urobiť obmedzovanie rastu miezd trvalou politikou.

Pokiaľ ide o verejný dlh, nie je len dôsledkom hospodárskej krízy, ale aj výsledkom
nezmyselných plošných znížení daní presadzovaných liberálmi, ako aj konzervatívcami.
V Európe nedošlo k žiadnemu prudkému nárastu verejných výdavkov: práve naopak.
Obmedzovanie rozpočtových výdavkov a miezd v kombinácii s rastom úrokových sadzieb,
ktorý už teraz plánuje Európska centrálna banka, v konečnom dôsledku povedie k likvidácii
vnútorného dopytu v Európe a likvidácii obnovy bez zníženia deficitov. Zajtra sa pripojíme
k demonštrácii zamestnancov proti tomuto „bruselskému konsenzu“: to je tretí symbol
24. marca. Ak nechceme byť svedkami návratu hnedých košieľ a im podobných, na záštitu
proti ktorým bola Európa vytvorená, musia volení zástupcovia ísť s ľuďmi a odsúdiť politiky,
ktoré sú také nespravodlivé, aké sú neúčinné.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Vytvorenie trvalého mechanizmu krízového riadenia
pre Európu je opodstatnené z hľadiska možnosti budúcich kríz. Nikto z nás nechce ďalšie
krízy, môže k nim však dôjsť. Je v každom prípade poľutovaniahodné, že plán spočíva vo
vytvorení trvalého mechanizmu krízového riadenia mimo inštitúcií EÚ. Mechanizmus by
sa mal čo najviac priblížiť inštitúciám EÚ, aby mohli monitorovať jeho uplatňovanie.
Okrem toho by sa mali všetky sankcie uplatňovať automaticky, nie ako výsledok diskusií
a rokovaní.

Chcela by som povedať niekoľko slov k našej takzvanej zahraničnej politike a Líbyi.

Situácia v Líbyi a v rámci medzinárodného spoločenstva je nejasná. Bolo správne prijať
rozhodnutie, pokiaľ ide o bezletové zóny, s cieľom chrániť civilistov. Podieľala sa na tom
aj EÚ. Keď teraz došlo k útoku na pozemné sily, myslím si, že existuje dobrý dôvod pýtať
sa, či táto bezletová zóna bola vytvorená na tento účel. Z tohto hľadiska sa veci blížia
k prekročeniu prahu vojny.
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Derk Jan Eppink (ECR).   – Pán Schulz povedal, že vojenské operácie boli zorganizované
príliš narýchlo. Práve naopak, prišli príliš neskoro. Západ čakal príliš dlho. Mohol Kaddáfího
izolovať v Tripolise a prinútiť ho buď k odchodu, alebo zničeniu. Nakoniec sa nám len
tak-tak podarilo zabrániť masovému vraždeniu v Bengázi.

A čo sa stalo? Iniciatívu prevzali Francúzsko a Británia – dva národné štáty. Blahoželám!
Nemecko je očividne krajinou tvrdej meny a mäkkej sily. Byť ministrom obrany v Nemecku
je najriskantnejšou funkciou v krajine. A zatiaľ sa Turecko stavia proti NATO a Spojené
štáty sú veľmocou na ústupe a správajú sa ako pozorovateľ.

Obávam sa, že teraz – tak ako na Balkáne – sa nám nepodarí prekonať patovú situáciu bez
angažovaného amerického vedenia: vedenia, ktoré Európska únia, žiaľ, nedokáže poskytnúť.
Jediným politikom, ktorý vedel, ako zaobchádzať s Kaddáfím, bol Ronald Reagan. Reagan
mal celý čas pravdu.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Presne pred rokom vedúci predstavitelia Európskej
únie a grécky predseda vlády rozhodli, že Grécko zohrá úlohu hospodárskeho a sociálneho
pokusného králika. Pod zámienkou znižovania verejného deficitu a dlhu a zlepšovania
konkurencieschopnosti boli potom prijaté extrémne antisociálne opatrenia. Na konci
tohto pokusu predstavuje verejný dlh len niečo menej ako 150 %, nezamestnanosť dosahuje
15 %, z čoho nezamestnanosť mladých ľudí dosahuje 30 %, inflácia sa blíži k 4,4 %
a hospodárstvo sa oslabilo o 6,6 %.

Pán komisár Rehn, grécky experiment bol neúspechom, pričom pokusného králika ste
hospodársky, sociálne a politicky zahubili. Vedúci predstavitelia Európskej únie majú
prichystaný rovnaký osud pre ďalšie členské štáty, ktoré sa uchýlia k paktu pre euro, ktorý
je európskou verziou gréckeho memoranda. Sme proti tomuto paktu, pretože nechceme
zlikvidovať pracujúcich, dôchodcov a nezamestnaných.

Pán komisár Rehn, keď bolo podpísané grécke memorandum, zaželali ste Grékom „bon
courage”. Ak ste vo svojich želaniach dôsledný, budete tiež musieť zaželať „bon courage”
európskym pracujúcim v piatok alebo v sobotu.

Hans-Gert Pöttering (PPE).   – (DE) Americký politický vedec Samuel Huntington kedysi
predpovedal zrážku civilizácií. Keby sme sa na to spoliehali, sami sme mohli zohrať úlohu
v privodení tejto zrážky civilizácií ako sebanapĺňujúceho sa proroctva. My, Európsky
parlament, sme sa vždy usilovali o spoluprácu s arabskými krajinami a ich obyvateľmi.
Teraz vidíme, ako sa ľudia v arabskom svete snažia o hodnoty, ktoré vyznávame aj my:
o demokraciu, slobodu prejavu a právny štát. Kto by len pred niekoľkými týždňami
očakával, že Arabská liga nás, západné a medzinárodné spoločenstvo, bude žiadať, aby
sme zastavili tyrana v Líbyi? V arabskom svete dochádza k radikálnej zmene. Nesmieme
sa tu dopustiť žiadnych chýb. Nesmieme ľuďom v arabskom svete dávať len plané sľuby,
ale musíme ich podporiť činmi.

Dnes večer cestujem do Tuniska v mene nadácie Konráda Adenauera, ktorej som
prezidentom, tak ako som bol pred dva a pol týždňom v Káhire. Chcel by som zopakovať
slová Konráda Adenauera, prvého kancelára Spolkovej republiky Nemecko, ktorý povedal:
„Sme na strane slobody.“ Ľuďom v arabských štátoch musíme teraz povedať: „Ak to sami
chcete, potom vám chceme pomôcť poskytnutím solidarity a radami v oblasti demokracie,
aby ste sa mohli pripraviť na voľby.“

Trochu nás vydesila správa, že dnes došlo v Jeruzaleme k teroristickému útoku a že bolo
zranených mnoho ľudí. Čo najdôraznejšie to odsudzujeme, nech je už zodpovedný
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ktokoľvek. Takisto však hovoríme, že medzi Izraelom a Palestínou musí teraz vládnuť
mier. Ak arabskými štátmi veje vietor slobody, potom treba túto príležitosť využiť aj na
dosiahnutie mieru medzi Izraelom a Palestínou, aby mohol Izrael žiť v bezpečných
hraniciach, ale tiež aby Palestínčania, ktorí si zaslúžia rovnakú dôstojnosť ako Izraelčania,
mohli takisto žiť v bezpečných hraniciach. To je naša úloha počas tejto veľkolepej zmeny
v arabskom svete: prispieť k tomuto procesu ako Európska únia a urobiť to jednotne
a rozhodne.

(potlesk)

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Neviem, či mimo oznámených opatrení robí európska
politika dosť. Trvá to, prirodzene, určitý čas, kým Európska únia zaujme vedúce postavenie,
zvlášť v zahraničnej politike, ale ako vieme, vyskytujú sa určité situácie, ktoré nám, žiaľ,
neposkytujú všetok čas, ktorý by sme chceli, a v skutočnosti si vyžadujú rýchle konanie
a prezieravosť.

Teraz je jasné, že stále nerobíme to, čo treba, pokiaľ ide o udalosti v Stredozemí a zvlášť
v Líbyi: musíme sa trochu viac zamyslieť a uznať, že asi budeme musieť podniknúť
dôraznejšie kroky, aby sme pochopili, čo sa deje, a taktiež aby sme mohli v Stredozemí
prijať koordinované opatrenia.

V skutočnosti je každému jasné, že ak sa pozrieme na Líbyu, vidíme, že existuje zásadný
rozdiel medzi podnikaním spoločných krokov celou Európou a podnikaním krokov len
ochotnými krajinami, ako je to v tomto prípade. Nie, mojím posolstvom predstaviteľom
Rady a Komisie je, že zatiaľ sme sa tam nedostali.

Rada neodpovedala na určité otázky a teraz to musí urobiť rýchlo. Neviem, či mimo
humanitárneho úsilia skutočne vieme, čo robiť, ak uplatňovanie rezolúcie 1973 nestačí
a ak určité krajiny prekračujú svoj mandát.

Po druhé, chcel by som poznať názor Rady na otázku operačného velenia: NATO nám
povedalo, že plní technickú úlohu, ale neposkytuje politické usmerňovanie. Myslíme si,
že sa tak dostaneme ďalej bez toho, aby sme sa usilovali o silnejší a jednotnejší hlas
Európskej únie namiesto hádzania tejto úlohy na tých niekoľkých ochotných?

A nakoniec, v rámci prebiehajúcich operácií a vzťahov s Arabskou ligou a Africkou úniou
je najdôležitejšie zabrániť tomu, aby bola naša intervencia v konečnom dôsledku vnímaná
negatívne, z čoho by vyplývalo riziko vytvárania neistoty a nebezpečných zvratov.
Uvedomujeme si to? Asi nie úplne. To sú otázky, ktoré si nezasluhujú byrokratické
odpovede, ale si vyžadujú náležité politické odpovede počnúc zajtrajším zasadnutím Rady.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Kritici eura v našej krajine hovoria, že situácia v Grécku
a Írsku dokazuje, že euro nefunguje. Hovoria, že je lepšie byť mimo eurozóny. Mýlia sa.

Počas svojej desaťročnej histórie vytvorila eurozóna stabilitu, nízku infláciu a v skutočnosti
aj milióny nových pracovných miest. Trvalý krízový mechanizmus sa bude uplatňovať
ako absolútne krajné riešenie v prípade, že sa niektorá krajina dostane do vážnych
hospodárskych problémov.

Euro nie je dôvodom krízy, ako pán komisár zvyčajne celkom správne podotýka. Naopak,
spoločná mena je dôležitou súčasťou riešenia a platí to aj v prípade krajiny ako Švédsko.
Preto ma nesmierne mrzí, že väčšina vo švédskom parlamente nie je za pripojenie Švédska
k Paktu pre euro. To znižuje vplyv našej krajiny. Ak chce Švédsko patriť do vnútorného
kruhu EÚ, ako hovorí švédska vláda, že doň patrí, nie je dobré sedieť vonku pred rokovacími
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miestnosťami. Dánsko a dánska vláda a dánsky parlament sú za euro. Malo by byť možné,
aby bolo zaň aj Švédsko.

Georgios Toussas (GUE/NGL).   – (EL) Grécka komunistická strana odsudzuje novú
nezákonnú imperialistickú vojnu rozpútanú v Líbyi Spojenými štátmi americkými,
Francúzskom, Britániou a NATO.

Záujem o poskytovanie humanitárnej pomoci je hanebným pokrytectvom. Skutočným
cieľom imperialistov je ropa, zemný plyn a zdroje Líbye, severnej Afriky a celého regiónu
produkujúce bohatstvo. Imperialistická intervencia zo strany USA, NATO a Európskej
únie prehlbuje riziká, ktorým sú ľudia v regióne všeobecne vystavení. Nový pakt
a eurounifikujúce hospodárske riadenie prinesú so sebou masovú nezamestnanosť
a chudobu. Európsky podporný mechanizmus je mechanizmom kontrolovaného bankrotu
a bezpečnej platobnej neschopnosti pre krajiny s cieľom chrániť zisky plutokracie.

To je slobodný svet USA. To je Európska únia demokracie a slobody. Skutočnou dilemou
je nasledovné: budú na mizine ľudia alebo plutokracia? Ľudia by nemali platiť za dôsledky
imperialistického barbarstva a kapitalistickej krízy. Nemali by byť odsúdení na trvalú
nezamestnanosť a chudobu, a preto ich vyzývam, aby sa postavili proti tejto imperialistickej
intervencii a bojovali za svoje moderné práva a za alternatívnu cestu k rastu, ktorý slúži
potrebám obyčajných ľudí, nie ziskom monopolov.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Predovšetkým by som chcel zdôrazniť význam, ktorý
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a zvlášť portugalskí
členovia poslaneckého klubu PPE pripisujú nadchádzajúcemu zasadnutiu Rady, nájdenému
riešeniu – ktoré je, úprimne povedané, lepšie, než sa vtedy očakávalo – a zvlášť práci mojich
kolegov pána Broka a pána Gualtieriho, ktorí v súlade s pozíciami Komisie vypracovali
v mene Parlamentu správu, ktorá fond približuje k niečomu, čo sa skutočne riadi
metodológiou Únie, a vzďaľuje ju od niečoho, čo by bolo medzivládnym riešením.

Ďalej by som chcel všetkým kolegom poslancom povedať, že v čase, keď Portugalsko
zažíva politickú krízu, portugalská Sociálnodemokratická strana (PSD), ktorá je súčasťou
poslaneckého klubu PPE, je pripravená po voľbách vládnuť. Okrem toho budeme vládnuť
podľa kritérií, ktoré sú kritériami pre eurozónu, teda budeme sa usilovať o splnenie všetkých
cieľov a aj o viac, teda o to, čo portugalská Socialistická strana (PS) nedokázala urobiť
v priebehu 13 rokov; opakujem, v priebehu 13 rokov.

Vláda PS bola dramatickým neúspechom. Všetko, čo sa v Portugalsku deje, predvídala PSD
počas volieb v roku 2009. Zúčastnil som sa kampane a varovali sme, že sa to stane. Preto
tu chcem teraz povedať, že Európskej únii a zvlášť partnerom v eurozóne garantujeme, že
splníme všetky kritériá, čo bude náročné a vyžiada si to od ľudí v Portugalsku obete.
V Portugalsku však bude konečne raz dôveryhodná vláda, na rozdiel od súčasnej
portugalskej vlády, ktorá musela predložiť štyri programy stability a rastu a ktorá neustále
hľadá nové riešenia bez toho, aby dokázala poskytnúť trhom vierohodné riešenie; poskytnúť
riešenie, ktoré by poslúžilo Portugalsku a Európe.

(Rečník súhlasil, že bude odpovedať na otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty (článok 149
ods. 8 rokovacieho poriadku).)

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Len by som sa chcela pána Rangela spýtať, či vzhľadom na
to, že hovorí, že budúca portugalská vláda navrhne tie isté úsporné opatrenia a zaviaže sa
k tým istým cieľom, ktoré boli dohodnuté s Bruselom, nepovažuje za detinské a nerozvážne
vyprovokovať politickú krízu; či si nemyslí, že Portugalsko za to zaplatí privysokú cenu
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a že si to od obyvateľov Portugalska vyžiada priveľa obetí. Na to by som chcela počuť
odpoveď. Nie je to túžba po moci, čo ich vedie k zaujatiu tohto postoja?

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Veľmi rád odpoviem na túto otázku, hoci som nechcel
premeniť rozpravu Európskeho parlamentu na rozpravu o portugalskej politike. Ak chce
pani Estrelová diskutovať o portugalskej politike, je na to jednoduché riešenie: musíme
mať voľby, kandidovať do portugalského parlamentu a bude mať možnosť, v opozícii,
diskutovať s portugalskou Sociálnodemokratickou stranou o politikách pre Portugalsko.

Chcel by som povedať len nasledovné: nemôžeme mať znova vládu, ktorá za dva roky
štyrikrát zlyhala. To nejde, je to neudržateľné a trhy to nepovažujú za dôveryhodné:
S portugalskou Socialistickou stranou vo vláde sa už nedajú dosiahnuť žiadne riešenia.

(Rečník súhlasil, že bude odpovedať na otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty (článok 149
ods. 8 rokovacieho poriadku).)

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Ja nebudem mať príležitosť spýtať sa na to portugalského
parlamentu, tak sa spýtam priamo vás: Prečo portugalská časť Poslaneckého klubu Európskej
ľudovej strany (kresťanských demokratov) nepodporuje tento veľmi dôležitý návrh? Celá
eurozóna a Európska únia sa môžu dostať do krízy, ak bude dochádzať k odkladaniu
rozhodnutí. Prečo nechcete podporiť predložené riešenia tu a teraz?

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Portugalská Sociálnodemokratická strana (PSD) na rozdiel
od mnohých strán v iných krajinách Únie zodpovedne podporila všetky úsporné balíky.
Keď vláda dramaticky zlyhala – pričom jej konanie už nemožno ospravedlniť, nie je schopná
predložiť jediný výsledok po celých dvoch rokoch – a situácia na trhu zostáva taká, aká je,
PSD už nemá inú možnosť, ako byť na strane riešenia. Riešením sú nové voľby, nová vláda,
nová dôveryhodnosť pre Portugalsko, ako aj pre Európu a eurozónu.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Pred dvoma týždňami prijal tento Parlament statočné
politické uznesenie, ktorým vyzval – medzi iným – na vytvorenie bezletovej zóny nad
Líbyou. Len pred týždňom, ešte predtým, ako Bezpečnostná rada Organizácie Spojených
národov prijala túto rezolúciu, sme mali ďalšie zasadnutie, kde sme sa cítili dosť zúfalí
v dôsledku blížiaceho sa pádu Bengázi a následného zrútenia sa revolúcie, ktorá je za
nastolenie demokracie v Líbyi. Minulý štvrtok, o deň neskôr, bola rezolúcia schválená a od
jej uplatnenia prešli štyri dni.

Je dôležité, aby sme pokračovali v uplatňovaní tejto rezolúcie a naďalej podporovali líbyjský
ľud a zároveň ho chránili pred ďalšími masakrami a pomáhali mu v jeho prechode na
demokraciu.

Okrem toho sa musíme zaoberať ďalšími dvoma záležitosťami. Predovšetkým musíme
pokračovať v poskytovaní rozsiahlej humanitárnej pomoci líbyjskému ľudu a utečencom
utekajúcim z Líbye zvlášť do Tuniska a Egypta. Po druhé sa musíme pripraviť na možný
masový exodus utečencov do krajín Európskej únie. Napokon, nie je to zodpovednosť len
stredozemských krajín EÚ, ale nás všetkých.

Tunne Kelam (PPE).   – Dnes bola zasadacia miestnosť poslaneckého klubu PPE oficiálne
pomenovaná podľa jedného zo zakladajúcich otcov Európskej únie: Alcida de Gasperiho.
V čase, keď žil, bol kľúčom k vyriešeniu krízy nadnárodný prístup, ktorý uprednostňoval
spoločný európsky záujem. Patril k štátnikom, ktorí, hoci sa narodili v 19. storočí, dokázali
vypracovať víziu pre Európu 21. storočia.
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Zvrátenie dnešnej hospodárskej krízy si vyžaduje štátnickosť, ktorá nie je orientovaná len
na nasledujúce voľby a nie je zameraná predovšetkým na národnú záchranu, ale ktorej
záleží na nasledujúcich generáciách Európy ako celku. Pokiaľ ide o Európsku radu, vítam
nový text mechanizmu stability, ako aj reformný balík pre eurozónu.

Po druhé, dúfam, že sa pakt pre konkurencieschopnosť preukáže ako spoľahlivý nástroj
a že bude atraktívny aj pre štáty, ktoré nepatria do eurozóny. Je dôležité, aby sa každá vláda
na vnútroštátnej úrovni dôrazne zaviazala k zlepšeniu nášho konkurenčného postavenia.

Po tretie, tak ako v prípade jednotného trhu ma trochu znepokojuje to, že došlo
k výraznému zmenšeniu rozsahu jeho cieľov a jeho operačná účinnosť by sa mohla stať
takmer irelevantnou. Preto pri rozhodovaní o nových politických krokoch dokážme svoju
politickú vôľu a dôveryhodnosť naplnením štyroch slobôd, na ktorých je založená európska
spolupráca, vrátane vnútorného trhu a plného uplatnenia smernice o poskytovaní služieb.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Najprv by som chcel vyjadriť súcit a sústrasť obyvateľom
Japonska. Viem, že o Japonsku budeme viesť rozpravu o chvíľu, ale dúfam, že aj
v nadchádzajúcich dňoch Rada vyhovie všetkým požiadavkám Japonska na špecializovanú
pomoc. Často hovoríme o rozvojových krajinách, ale tu máme katastrofou postihnutú
oblasť vo vysoko rozvinutej krajine, ktorá stále môže potrebovať ďalšiu pomoc.

Moja druhá poznámka sa týka Líbye. Nemyslím si, že niektoré z vrúcnych slov, ktoré tu
dnes zazneli, alebo slová, ktoré zazneli zo strany Komisie, môžu niečo zmeniť na tom, že
Európska únia nie je v Líbyi nijako prítomná a že v súčasnosti ani nedokáže zastaviť krízu
v mestách alebo operácie Kaddáfího pozemných vojsk.

Chcel by som zablahoželať francúzskemu prezidentovi k tomu, že na poslednú chvíľu
dosiahol, že Európska únia bola predsa schopná po konzultáciách s NATO niečo urobiť,
lenže utrpenie ľudí sa ešte neskončilo a bolo by od nás múdre nepreceňovať našu úlohu.
Európa je lepšia v poskytovaní pomoci po kríze než počas krízy, ako som už povedal pri
niekoľkých príležitostiach.

Nakoniec sa zmienim o Pakte pre euro. Myslím si, že sme urobili naozaj dôležité kroky
dopredu. Pán Barroso to nazval základným kameňom, podľa mňa však tento základný
kameň ešte stále nie je pevne na mieste a v nadchádzajúcich mesiacoch sa budeme musieť
pohnúť dopredu. Určite sa to nevyrieši už zajtra.

Seán Kelly (PPE).   – Tak ako pán Barroso, aj ja by som sa chcel sústrediť na hospodársku
situáciu, zvlášť vzhľadom na to, že naša krajina je v tomto konkrétnom čase príjemcom
pomoci zo strany EÚ a MMF. Máme však v Írsku novú vládu a novú nádej. Vo svojom
prvom vystúpení náš predseda vlády povedal, že chce v Európe stavať mosty, dosiahnuť
finančnú sebestačnosť a zvýšiť našu váhu – a presne to sme rozhodnutí robiť.

Na to však potrebujeme najmä dve veci. Po prvé, úroková sadzba je drakonická a nie je
udržateľná. Chceli by sme, aby sa znížila aspoň o 1 % až 2 %. Po druhé, takisto potrebujeme
pokračujúcu záruku financovania našich bánk až do dosiahnutia ich opätovnej funkčnosti.
Nemusí sa na nás vyvíjať tlak, pokiaľ ide o našu daň z príjmu právnických osôb a zvlášť
nepotrebujeme lekcie od ľudí ako pán Sarkozy, ktorý je zjavne veľmi spokojný s platnou
sadzbou vo Francúzsku, ktorá predstavuje 8,2 %, kým naša platná sadzba predstavuje
11,9 %. Možno by sa mal pozrieť na brvno vo svojom vlastnom oku, skôr ako vrhne pohľad
cez Írske more.
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V čom spočíva quid pro quo? Po prvé, na veľkú nevôľu a bolesť našich občanov prijmeme
úsporný balík. Po druhé, zvážime, ak o to budeme požiadaní, dlhový pakt, ako je ten, ktorý
majú od roku 2009 v Nemecku. Po tretie, tiež zvážime vytvorenie nezávislej európskej
fiškálnej agentúry. Aj to je veľmi dôležité, pretože si nemyslím, že existuje niečo také ako
nezávislá vnútroštátna agentúra.

Chcel by som požiadať pána Barrosa na jeho narodeniny a jeho kolegov, aby pomohli Írsku
využiť túto príležitosť, vďaka čomu už neprídeme a nebudeme volať o pomoc vo forme
záchranných opatrení.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Treba uvítať skutočnosť, že vedúci predstavitelia Európskej
únie v uplynulých týždňoch a dňoch venovali toľko času udalostiam v Líbyi a iných
krajinách severnej Afriky. Som si istý, že nám táto operácia umožní zabrániť masakre
civilistov, a tiež som si istý, že Líbyjčania sami zvrhnú tyrana.

Nemožno však poprieť, že tiež musíme hovoriť o vnútorných problémoch – problémoch
týkajúcich sa spôsobu fungovania Európskej únie a jej inštitúcií; problémoch v oblasti
vnútorného fungovania, spoločnej zahraničnej politiky a spoločnej bezpečnostnej
a obrannej politiky. Rôznosť názorov, ktorá sa objavila medzi niektorými členskými štátmi
Európskej únie, ukazuje, ako veľmi sme od toho cieľa vzdialení na to, aby to bola skutočne
spoločná zahraničná politika, politika, ktorá bude odrážať charakter Lisabonskej zmluvy.

Ide tiež o problém celého medzinárodného spoločenstva. Je dobré, že spolupracujeme so
Spojenými štátmi a ostatnými členmi NATO, je dobré, že vedieme dialóg s Arabskou ligou
a Africkou úniou, a je dobré, že vedieme dialóg s Izraelom. Pán Pöttering podľa mňa
zdôraznil niečo, čo je veľmi dôležité, konkrétne, že to, čo sa v súčasnosti deje v severnej
Afrike, čo sa deje v Líbyi a Egypte, môže mať veľmi vážne dôsledky a že tieto dôsledky
môžu ovplyvniť budúcnosť mierového procesu. Túto radu by sme mali mať na pamäti
a náležite by sme sa ňou mali riadiť.

Mali by sme tiež myslieť na budúcnosť týchto krajín a presadzovanie demokracie a ľudských
práv, nielen vystupovať v úlohe požiarnika hasiaceho požiare, a mali by sme myslieť aj na
ostatné krajiny v blízkosti Európy, kde môže dôjsť k takýmto procesom – zlovestným
procesom.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Vo svojej výzve Európskej rade pán Van Rompuy konštatuje,
že našu pracovnú večeru začneme hodnotením udalostí v Líbyi a v južných susedných
štátoch. Dúfam, že sa pri tom nikto neudusí, ale že namiesto toho vyšleme jasné posolstvá
– a tiež jednotné posolstvá – o našich cieľoch plukovníkovi Kaddáfímu a obyvateľom
Líbye, ale aj našej vlastnej verejnosti, ktorú znepokojuje nedostatok jednotnosti tvárou
v tvár diktátorovmu úsiliu udržať sa pri moci.

Je správne rozšíriť našu čiernu listinu o istých ľudí a zmraziť účty národnej líbyjskej ropnej
spoločnosti. Potešilo by ma však, keby si skôr EÚ ako NATO pamätala svoje vlastné
rozhodnutia, pokiaľ ide o potenciál a kapacitu, a dokázala uplatňovať zbrojné embargo
s použitím námorných síl členských štátov. Ide napokon o našich susedov. Keby sme to
urobili, predišli by sme nedávnemu napätiu okolo členstva Turecka v NATO a znížili záťaž
našim americkým spojencom.

Teraz dúfam, že plánovanie humanitárnych misií EÚ sa zameria nielen na prijímanie
vojnových utečencov na egyptskej a tuniskej strane líbyjskej hranice, ale že budeme aktívne
poskytovať humanitárnu pomoc v častiach Líbye, ktoré už boli oslobodené od moci
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plukovníka Kaddáfího. Je to podľa mňa potrebné na to, aby boli ľuďom v Tripolise jasné
naše zámery.

Komunistickému poslancovi z Grécka by som chcel len povedať, že z Moskvy som práve
počul, že Stalin je mŕtvy. Z politbyra prichádzajú nové pokyny, ale evidentne ste ich ešte
nedostali.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Podľa mňa sa všetci zhodneme na konečnom cieli
prebiehajúcej intervencie v Líbyi: úplne zastaviť netolerovateľné násilné činy páchané na
civilistoch Kaddáfího režimom.

Odsek 8 rezolúcie 1973 Bezpečnostnej rady OSN poskytuje nepopierateľný právny základ
pre zabezpečenie – všetkými možnými spôsobmi – rešpektovania bezletovej zóny
vytvorenej práve s cieľom ochrániť civilistov. Vlastne chcem spomenúť, že pred prijatím
rezolúcie 1973 bol Európsky parlament jednou z prvých medzinárodných inštitúcií, ktoré
vyzvali na vytvorenie takejto zóny, konkrétne počas plenárnej schôdze v Štrasburgu.

Vzhľadom na schôdzu Európskej rady, ktorá sa začína zajtra, mám pocit, že úspech v Líbyi
zaručia dva dôležité faktory. Kľúčovými slovami by podľa mňa mali byť „koordinácia“
a „zrozumiteľnosť“. Hovorím predovšetkým o koordinácii na úrovni EÚ v humanitárnej
oblasti v duchu Lisabonskej zmluvy. Uskutočňuje sa tiež koordinácia s NATO. Naše kroky
musia podľa mňa dopĺňať kroky NATO. Napokon veľmi dôležitá je koordinácia s Arabskou
ligou, pretože pokračujúca regionálna podpora bude základným aspektom našich krokov
v Líbyi.

A nakoniec, musíme byť dôrazní v našom odhodlaní ukončiť násilie proti civilistom.
Úspešné vyriešenie tejto situácie do veľkej miery závisí od toho, aké jasné bude naše
posolstvo.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Z posledných hospodárskych údajov vyplýva, že Európa
sa dostáva z krízy. Nadchádzajúci samit EÚ môže tento proces ešte viac posilniť. Víkendové
zasadnutie Rady môže priniesť zlom v európskej politike v tom zmysle, že vyzdvihne
solidaritu na novú úroveň. Dôležitým prvkom balíka opatrení predložených na schválenie
je cyklus makroekonomickej koordinácie, teda európsky semester, ktorého prvú fázu
uzatvorila súhrnná správa vypracovaná maďarským predsedníctvom. Táto správa je dôležitá
aj preto, lebo nám dáva príležitosť načrtnúť hospodársky obraz konkurencieschopnej
Európy po skončení krízy. Okrem toho zohralo úradujúce maďarské predsedníctvo minulý
týždeň dôležitú úlohu v prijatí celkového usmernenia balíka šiestich legislatívnych návrhov
a vďaka tomu môže Parlament začať a...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Gratulujem maďarskému predsedníctvu k jeho
činnosti za posledné týždne. Ide o skutočný úspech. Zároveň je to však úspech pre Európu.
Všetko je pripravené tak, aby bola dohoda o novom rámci hospodárskej politiky Európskej
únie dosiahnutá na nasledujúcom zasadnutí Európskej rady v druhej polovici týždňa. To
môže umožniť vstup celkového procesu európskej integrácie do novej fázy. V rámci nového
rámca pre hospodárske riadenie je naša zodpovednosť a zodpovednosť Európskeho
parlamentu veľmi veľká, pretože by bolo dobré prijať týchto šesť legislatívnych návrhov
v prvom čítaní. V prípade odkladu môže prehrať celá Európa. Blahoželám pánovi Brokovi
a pánovi Gualtierimu k dnešnej správe. Som vďačný za to, že bola Rada flexibilná a že
Európsky parlament nielen teraz...
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(Predsedajúci prerušil rečníka.)

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (GA) Podporujem kroky írskej vlády smerujúce
k dosiahnutiu zníženia úrokových sadzieb v rámci programu EÚ – MMF pre Írsko. Európska
komisia dala jasne najavo, že bude ochotná podporiť zníženie úrokovej sadzby, a očakávam,
že konsenzus, pokiaľ ide o prehodnotenie tejto otázky, dosiahne aj 27 členských štátov.

Je v záujme Írska aj Európskej únie zabezpečiť udržateľnosť nášho dlhu. Je mimoriadne
dôležité, aby bolo oceňovanie v rámci mechanizmu finančnej pomoci EÚ zvládnuteľné
a aby bolo spravodlivé.

Objavuje sa veľa správ o tom, že niektoré krajiny žiadajú od Írska výmenou za zníženie
úrokovej sadzby ústupky. Mohlo by sa zdať, že na Írsko sa vyvíja tlak, aby zvýšilo napríklad
svoju daň z príjmu právnických osôb – nemám čas rozoberať otázku účinnej dane v zmysle
dane z príjmu právnických osôb –

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

Andrew Henry William Brons (NI).   – Takže Európska rada prijme rozhodnutie o zmene
a doplnení zmluvy v súvislosti s európskym mechanizmom pre stabilitu, ale údajne pomôže
krajinám zostať vo vnútri eurozóny. Samozrejme, že sa to nepodarí: nie preto, lebo si bude
tento problém vyžadovať veľa peňazí, ale preto, lebo tento problém je endemický. Ide
o mechanizmus, ktorý sa bude snažiť prinútiť vodu tiecť do kopca.

Externá hodnota meny krajiny by mala odrážať dopyt a ponuku meny, čo by malo následne,
samozrejme, odrážať dopyt po jej vývozoch, viditeľných aj neviditeľných, a dopyt po jej
dovozoch, viditeľných aj neviditeľných, ako aj pohyb kapitálu.

Rovnaká hodnota meny nemôže, samozrejme, odrážať hospodárske podmienky v 17
rôznych krajinách. Vôbec nepotrebujeme mechanizmus na udržanie krachujúcich krajín
v eurozóne, potrebujeme mechanizmus na to, aby sme im pomohli vyslobodiť sa z nej.
Dokonca aj krajiny, ktoré boli v rámci eurozóny úspešné, budú na tom lepšie mimo
s revalvovanými menami.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Myslím si, že je mimoriadne dôležité, aby bol
v rámci diskusií na zasadnutí Európskej rady 24. a 25. marca dokončený vierohodný
legislatívny balík na posilnenie hospodárskeho riadenia v Európskej únii.

V tomto zmysle sú vzhľadom na rokovania o novom rozpočte Európskej únie po roku
2013 prioritnými oblasťami politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika.

Je mimoriadne dôležité zachovať vyčlenenie veľkej časti rozpočtu EÚ po roku 2013 na
politiku súdržnosti, aby sa zabezpečilo, že Európska únia dosiahne svoje ambiciózne ciele
a poskytne náležitú podporu vykonávaniu stratégii Európa 2020.

Politika súdržnosti však musí viesť k účinnosti investícií najmä prostredníctvom
strategického programovania financovania, tematickej koncentrácie cieľov a zjednodušenia
vykonávacích pravidiel.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Dnes sme schválili zmenu a doplnenie Lisabonskej
zmluvy, ktoré uľahčia vytvorenie trvalého mechanizmu pre stabilitu eura. Prejavili sme
solidaritu súhlasom so zmenou a doplnením zmluvy a tým, že sme pochopili, že sa
nachádzame v zložitej hospodárskej a finančnej situácii a že musíme prijať veľmi konkrétne
opatrenia, pokiaľ ide hospodársku koordináciu a dozor. Tento mechanizmus a garančný
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fond sú určené len pre členov eurozóny, kým krajiny nepatriace do eurozóny budú mimo
hry, z čoho vzniká riziko fragmentácie Európskej únie a odmietnutia metódy Spoločenstva.
Európska únia musí preto prejaviť väčšiu solidaritu poskytnutím pomoci aj štátom
nepatriacim do eurozóny, aby sa aj ony mohli stať členmi klubu a nadobudnúť všetky
rozhodovacie práva v Európskej únii, čím by sme tiež odstránili dočasný nesúlad v rámci
dohody o pristúpení k EÚ.

Monika Flašíková Beňová (S&D). -    (SK) Vážený pán komisár, chcela by som upozorniť
na dva aspekty v súvislosti s nadchádzajúcim zasadnutím Rady.

Po prvé, povaha mnohých opatrení je nedemokratická. Úloha národných parlamentov
a Európskeho parlamentu ako jediných volených orgánov sa má oslabiť a posilniť sa majú
právomoci centrálnych exekutívnych orgánov. Prísne sankcie, resp. ich automatický
charakter, obmedzujú taktiež schopnosť národných parlamentov ovplyvniť hospodársku
politiku. Rovnako negatívne hodnotím aj to, že Komisia legislatívu o makroekonomických
indikátoroch pripravuje bez účasti Európskeho parlamentu.

Po druhé, mnohé z navrhovaných opatrení sú kontraproduktívne. Ako chce Komisia
obnoviť hospodársky rast a zamestnanosť? Navrhujete politiky, ktoré utlmujú domáci
dopyt a spoliehajú sa na export. Je takmer isté, že takáto kombinácia politík Európsku úniu
z kríz nevyvedie. Namiesto nedemokratickej a reštriktívnej politiky, pán komisár, by som
sa chcela vysloviť za...

(Rečníčka bola prerušená predsedajúcim.)

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Zlou správou bolo dnes to, že portugalskí konzervatívci
odmietajú tento balík v nádeji, že dôjde k novým voľbám. Takto sa môže dostať do krízy
celá eurozóna, pretože odklad by v súčasnosti zapôsobil ako jed. Aj trhy sledujú, či Európska
únia dokáže prijímať rozhodnutia.

Je veľmi dôležité, aby sme dokázali nájsť riešenia. Pôjde o historické rozhodnutie, pretože
teraz prechádzame od dlhoročného systému koordinácie, v rámci ktorého chcú byť
koordinovaní len niektorí, k riadeniu, ktoré je úplne novým typom európskej hospodárskej
architektúry, pričom ide o dobrú vec. Žiaľ, povesť celého tohto projektu narušili pán
Sarkozy a pani Merkelová svojimi neoliberálnymi...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

Olli Rehn,    člen Komisie. – Najprv sa chcem váženým poslancom a váženým poslankyniam
poďakovať za veľmi zodpovednú rozpravu o budúcotýždňovom zasadnutí Európskej
rady. V mene Komisie by som sa chcel najprv vyjadriť k niekoľkým vystúpeniam týkajúcim
sa Líbye a Japonska a potom prejdem k hospodárskym otázkam. Ako viete, Komisia nemá
žiadnu právomoc v oblasti bezpečnosti a obrany, koordinujeme však Európsku reakciu
na eskalujúcu humanitárnu krízu na líbyjských hraniciach. Vojenský zásah formou
bezletových zón uskutočnený na základe rezolúcie 1973 Bezpečnostnej rady OSN vytvoril
nové okolnosti, ktoré treba vziať do úvahy pri poskytovaní humanitárnej pomoci
bezpečným a účinným spôsobom ľuďom v núdzi, či už na hraniciach, alebo vo vnútri
Líbye. Prinieslo to tiež novú nádej, že budú ušetrené životy nevinných civilistov.

Hoci udalosti v Japonsku nemajú pre občanov Európskej únie žiadne bezprostredné
zdravotné dôsledky, je dôležité zhodnotiť politiky EÚ v oblasti jadrovej bezpečnosti, ako
aj existujúce náhradné plány a bezpečnostné opatrenia. Komisia využíva všetky dostupné
nástroje na monitorovanie dôsledkov vrátane dôsledkov pre bezpečnosť v budúcnosti.
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Podľa mňa nám Japonsko ukazuje, že riziká sa môžu stať skutočnosťou; čo bolo považované
za nemožné, treba teraz zapracovať do nášho plánovania. Európsky prístup zasadzujúci
sa za komplexnú bezpečnosť a hodnotenie rizík jadrových zariadení by maximalizoval
účinky na európskej úrovni.

Pred vyvodením konečných záverov je nevyhnutné uskutočniť plnú analýzu nehody
v Japonsku; posúdenie by sa malo venovať najdôležitejším otázkam, ako sú bezpečnostné
požiadavky pre prípad zemetrasení, ako aj pomoc s núdzovými dodávkami energie na
účely chladenia reaktoru.

Aj v súvislosti s hospodárskou politikou odrážala vaša rozprava dôležitosť toho, o čo pôjde
na zajtrajšom zasadnutí Európskej rady, a verím, že posolstvám vyslaným z tohto
Parlamentu sa bude venovať pozornosť vo všetkých hlavných mestách Európy. Je celkom
správne povedať, že Európska únia po marci tohto roku prekoná zásadný vývoj. Finančná
kríza, ktorá sa premenila na hospodársku recesiu a potom na štátny dlh a bankovú krízu,
prinútila Európu hľadať nové cesty dopredu, zvážiť všetky dostupné možnosti a prijať
rozhodnutia s dlhodobými dôsledkami.

Ako povedal pán predseda Barroso vo svojich úvodných poznámkach, tento problém
budeme riešiť pomocou komplexnej stratégie, ktorá stavia na silných stránkach, hodnotách
a inštitúciách Európskej únie. Európska únia bola vytvorená presne na riešenie problémov,
ktorým v súčasnosti čelíme: aby sme spoločne dokázali prekonať otrasy a aby sme
spoločným úsilím dokázali vyjsť z krízy silnejší ako predtým.

Dlhé niekoľkomesačné rozhovory konečne viedli k stanoveniu prvkov komplexného
riešenia v hospodárskej politike, ktoré odsúhlasia a ku ktorým sa zaviažu vedúci
predstavitelia Európskej únie na zajtrajšom zasadnutí Európskej rady. Členské štáty a najmä
členské štáty patriace do eurozóny s veľkým odhodlaním uskutočňujú intenzívnu
rozpočtovú konsolidáciu a štrukturálne reformy na posilnenie rastu. Ide tu o najdôležitejší
základný kameň dosahovania pokroku v rámci tejto stratégie.

Po druhé, Rada aj Parlament plnia váš záväzok dokončiť do tohto leta legislatívny balík
Komisie týkajúci sa hospodárskeho riadenia. Posilnenie hospodárskeho riadenia je naozaj
základným kameňom nášho komplexného riešenia.

Po tretie, trvalý európsky mechanizmus pre stabilitu sa stane funkčným k júnu 2013
s účinnou úverovou kapacitou 500 miliárd EUR. Toto rozhodnutie nám poskytne finančnú
záchrannú sieť s dostatočným zamedzujúcim účinkom, čo nám umožní odstrániť všetky
pochybnosti o našej schopnosti konať aj v tých najkrízovejších scenároch.

Úloha Komisie v riadení činností Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) bude kľúčová
a vzťah ESM k inštitúciám EÚ vrátane, samozrejme, Európskeho parlamentu bude jasne
a pevne stanovený. V dohľadnom čase predložíme návrh nariadenia založeného na článku
136 zmluvy, ktorý bude objasňovať kroky definovania podmienenosti politík a zaistenia
súladu s rámcom EÚ pre dohľad nad krajinami.

V neposlednom rade treba dokončiť ozdravenie bankového sektora, aby sa zabezpečilo
poskytovanie úverov reálnemu hospodárstvu, podnikom a domácnostiam.
V nadchádzajúcich mesiacoch sa uskutoční ďalšie kolo záťažových testov bánk; výsledky
budú základom pre nevyhnutnú reštrukturalizáciu a prípadnú rekapitalizáciu bankového
sektora EÚ. Pred zverejnením výsledkov budú musieť všetky členské štáty, ak to bude
potrebné, stanoviť a predložiť svoje stratégie možnej reštrukturalizácie a rekapitalizácie
svojich zraniteľných inštitúcií.
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Je skutočne nevyhnutné, aby sme pochopili, že tieto dva problémy treba vyriešiť paralelne;
treba urýchliť finančné ozdravenie, reštrukturalizovať banky, a ak to bude potrebné, čo
najskôr ich rekapitalizovať. Je to základným predpokladom obnovenia a posilnenia dôvery
v európske hospodárstvo, zlepšenia odolnosti bánk a zaručenia hospodárskeho rastu
ponukou úverov.

Aby som to zhrnul, keď Európska rada potvrdí svoje odhodlanie zasadzovať sa za všetky
tieto prvky našej komplexnej hospodárskej stratégie prekonávania krízy, dostane sa
Európska únia tohto roku 2011 na cestu obrátenia hospodárskeho trendu. To neznamená,
že všetko je v poriadku, a už vôbec nie, že môžeme sedieť so založenými rukami. Ale áno,
skutočne to znamená, že sme pripravení čeliť súčasným a vynárajúcim sa problémom
a zabraňovať budúcim krízam.

PREDSEDÁ: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. – (HU) Najprv sa vám chcem poďakovať za
túto rozpravu. Som vďačná za to, že väčšina v tomto Parlamente a rečníci v rozprave uznali
potrebu šiestich prvkov, ktoré budú spoločnou odpoveďou Európskej únie na hospodársku
krízu a o ktorých, dúfam, dokážu vo štvrtok a piatok rozhodnúť hlavy štátov alebo
predsedovia vlád. Pomôže nám to ukončiť krízu; pomôže nám to položiť základy účinného
systému zabraňovania vzniku podobných kríz. V plnej miere súhlasím s rečníkmi, ktorí
povedali, že v kríze nebola samotná Európska únia, ale značná časť členských štátov sa
zamotala do dlhovej krízy, do dlhovej špirály. S tým musíme skoncovať. To je úlohou
najvyššej priority pre nás všetkých, pre každý členský štát.

Žijeme však v spoločnej Únii a máme spoločnú menovú politiku a spoločnú menu. Preto
je dlhová kríza každého jednotlivého členského štátu spoločným problémom nás všetkých.
Preto potrebujeme spoločné riešenia. Rozprúdila sa zaujímavá rozprava, do ktorej sa podľa
mňa budeme musieť zapojiť, keď začneme teraz rokovať oficiálne, ako aj o šiestich
legislatívnych návrhoch o hospodárskom riadení. Ide o rozlišovanie medzi dobrými a zlými
dlhmi. Existuje niečo ako dobrý dlh? Je to veľmi zaujímavá rozprava. Pán komisár súhlasí
s tým, čo hovorím, keďže sme sa tým zaoberali v Európskej rade, a Rada bola veľmi
skeptická, pokiaľ ide o to, či existuje niečo také ako dobré dlhy. Aj jeden poslanec povedal,
že vo veľmi veľa prípadoch dlh, ktorý začal ako dobrý dlh, sa môže premeniť na veľmi zlý
dlh.

Mali by sme v tejto rozprave pokračovať, myslím si však, že ak sa chceme raz a navždy
dostať z dlhovej krízy, musíme hľadať iné spôsoby stimulovania hospodárstva
a naštartovania rastu, ako je zvyšovanie zadlženosti. Nemali by sme chcieť uskutočňovať
dobré investície na úkor budúcich generácií. Preto si myslím, že je tiež dôležité povedať,
že, ako uviedol aj pán predseda Barroso, máme v rukách nástroje: ďalší rozvoj jednotného
trhu, odstraňovanie stále existujúcich prekážok a stratégiu Európa 2020.

Chcela by som povedať niekoľko slov k situácii v Portugalsku a Írsku. Všetci vieme, že sa
o tom bude diskutovať na zasadnutí Európskej rady. Pokiaľ ide o Portugalsko, chcela by
som len zdôrazniť, že hlavy štátov a predsedovia vlád na samite EÚ 11. marca uvítali
ohlásený balík opatrení Portugalska a uvítal ho aj prezident Európskej centrálnej banky.
Samo osebe je to preto pozitívnym posolstvom pre trhy. Zároveň je veľmi dôležité povedať,
že každý akčný plán je hoden len toľko, koľko sa z neho uskutoční. Ďalej je veľmi dôležité,
aby sa každé opatrenie opieralo o politické odhodlanie a jednoznačnú podporu.
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Pokiaľ ide o Írsko, len by som chcela uviesť, že zástupca novej írskej vlády bol na
pondelňajšom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti veľmi otvorený spolupráci a že
som pevne presvedčená, že na zasadnutí Európskej rady sa nájde riešenie aj írskeho
problému. Mnohí postavili metódu Spoločenstva do protikladu k medzivládnej metóde,
čím chceli povedať, že aj medzivládny prístup bol dôvodom zlyhania lisabonskej stratégie.
Podľa mňa sme od 4. februára dosiahli významný pokrok. Štvrtého februára boli mnohé
členské štáty a mnohí poslanci Európskeho parlamentu, s ktorými som vtedy hovorila,
znepokojení tým, kam smerujeme a čo sa stane s Európskou úniou, ak budeme dôležité
záležitosti riešiť pomocou outsourcingu. Podľa mňa sa situácia v tomto smere značne
zlepšila a vrátili sme sa k prístupu Spoločenstva. Od samého začiatku bolo našou úlohou
– ako predsedníctva – snažiť sa presadzovať vytvorenie realizovateľného riešenia medzi
outsourcingom a tými, čo chcú zotrvať výlučne v rámci Spoločenstva.

Maďarský predseda vlády už 4. februára navrhol a požadoval, aby sa v záveroch zasadnutia
Európskej rady hovorilo aj o realizácii toho, čomu sa vtedy hovorilo Pakt
konkurencieschopnosti, a to v súlade so zmluvami. Veľmi ma teší, že môžem s istotou
povedať, že sme sa vrátili k prístupu Spoločenstva. Európska komisia, jedna z našich
inštitúcií najviac orientovaných na Spoločenstvo, má dôležitú úlohu v každom prvku
nášho komplexného hospodárskeho riešenia vo forme šiestich zákonov, a preto Európsky
parlament tiež dostal záruky, že bude mať prístup k informáciám. Takže sme prešli dlhú
cestu správnym smerom. Pakt pre euro je takisto otvorený a členské štáty ako moja vlastná
krajina sa doň budú môcť zapojiť, ak budú chcieť. Nejde o exkluzívny klub.

A nakoniec, ako poslednú požiadavku opakujem moje želanie, aby sme v čo
najkonštruktívnejšom duchu viedli rozpravu o balíku šiestich legislatívnych návrhov
týkajúcich sa hospodárskeho riadenia. Sme na to pripravení a chcela by som uviesť, že sme
sa snažili zohľadniť správy poslancov EP, ktoré boli dokončené už v januári, keď Rada
formulovala svoju pozíciu.

Pokiaľ ide Líbyu a Stredozemie, treba povedať, že vojna a nestabilita sú pre ľudí žijúcich
v regióne a pre Európsku úniu najväčšou možnou tragédiou. Myslím si, že citujem slová
pána Maura, s ktorým v plnej miere súhlasím. Máme pred sebou príležitosť a úlohu premeniť
túto krízu na šancu zabezpečiť, aby v oblasti Stredozemia už nikdy k takejto tragédii
nedošlo. Myslím si, že je správne povedať, pretože verím v úprimnosť, že Parlament sa
v tejto záležitosti rozhodoval rýchlejšie ako Rada. Nakoniec bola koalícia na poslednú
chvíľu schopná zorganizovať operáciu, ktorá dokázala zachrániť životy mnohých ľudí
v Bengázi.

Pokiaľ ide o otázku našej jednotnosti a účinnosti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej
politiky Európskej únie, aj k tomu sa vyjadrím úprimne. Nie sme stopercentne jednotní.
Dokázali sme sa však dohodnúť na mnohých veciach, ktoré mali v poslednej dobe zásadný
význam. Na samite, ktorý sa konal 11. marca, hlavy štátov alebo predsedovia vlád
jednoznačne vyhlásili, že Kaddáfí musí odísť; že treba nadviazať vzťahy s Prechodnou
národnou radou v Bengázi a že líbyjské orgány treba vyzvať, aby umožnili prísun
humanitárnej pomoci do krajiny. Už vtedy sme rozhodli, že musíme zhodnotiť svoje
vzťahy s južnými susedskými krajinami. Podmienkou bolo začatie demokratických zmien.

Už vtedy sme súhlasili, že treba zvýšiť finančnú pomoc stanovením vhodných podmienok,
že treba prehĺbiť obchodné vzťahy a že musíme uľahčiť sociálne zmeny v regióne. Pokrok
musíme dosiahnuť v troch oblastiach – v prístupe na trh, mobilite a peniazoch. Ministri
zahraničných vecí a splnomocnenci oblastí spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky potom 21. marca svoj záväzok zopakovali.
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Vtedy už existovala rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1973. Uvítali sme to a takisto
sme uvítali rozhodnutia parížskeho samitu, ktoré treba začať realizovať. Veľmi rýchlo sme
rozhodli o sankciách, pričom sme zdôraznili naše odhodlanie pomôcť civilistom.

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika možno nefunguje dokonale, ale podľa mňa
sa prijalo niekoľko veľmi dôležitých rozhodnutí, aj keď na poslednú chvíľu. Veľmi pekne
ďakujem, pani predsedajúca.

Predsedajúca.   – Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Ivo Belet (PPE),    písomne. – (NL) Tohtoročný jarný samit má zásadný význam pre všetkých
Európanov. Položíme na ňom základy stabilného eura a celkového posilnenia hospodárskej
spolupráce v Európe. Pakt pre euro, ktorý máme teraz pred sebou, je, našťastie, oveľa
vyváženejší ako pôvodné možnosti. Dodržiavanie modelu sociálnych konzultácií je
ústredným prvkom tohto paktu. Tak to aj má byť, pretože je základom nášho európskeho
modelu Porýnia.

Je teraz načase, aby sme podnikli dôležitý nasledujúci krok, pretože európsky projekt sa
nemôže obmedzovať na čistý, suchý finančno-menový projekt. To by bolo v konečnom
dôsledku na škodu a viedlo by to k podpore verejnosti postupného zániku Európy. Európa
preto viac ako kedykoľvek predtým potrebuje príťažlivý nový projekt orientovaný na
budúcnosť, ktorý znovu raz ľudí nadchne.

Musíme hľadieť do diaľky, pretože návrhy sú už na stole. Musíme sa sústrediť najmä na
cezhraničné investície do obnoviteľných zdrojov energie. To bude možné len vtedy, ak
otvoríme cestu zavedeniu eurobondov. Bude to adrenalínová vzpruha pre zamestnanosť
a, samozrejme, životné prostredie a na základe výpočtov plánu Komisie do roku 2050 to
bude plne realizovateľné. Tak v tom len pokračujme.

Zita Gurmai (S&D),    písomne. – Nadchádzajúce zasadnutie Rady je skutočne veľmi
dôležité. Predseda Európskej rady pán Herman Van Rompuy vo svojom verejnom
pozývajúcom liste konštatuje, že „ako dôležitý krok v novom rámci európskeho semestra
by sme mali poskytnúť usmernenie pre vnútroštátne hospodárske politiky v záujme
realizovania našej stratégie Európa 2020“. Tento bod programu by sme nemali obchádzať
ako druhoradý popri hospodárskom balíku. Každý vie, že kľúčom k európskemu
hospodárskemu rastu je zamestnanosť. Cieľom stratégie Európa 2020 je dosiahnutie miery
zamestnanosti 75 % u mužov a žien vo veku od 20 do 64 rokov. Každý v podstate vie, že
sa tento 75-percentný prah nedosiahne bez masovej účasti a prítomnosti žien na pracovnom
trhu.

Preto žiadam Radu pred jej nadchádzajúcim zasadnutím o dve veci. Prvou je, aby bola
ambiciózna a priamočiara, pokiaľ ide o usmernenia pre oblasť zamestnanosti a najmä
pokiaľ ide o zamestnanosť žien. Po druhé, žiadam vás, aby ste potvrdili svoje odhodlanie
presadzovať európske ciele a usmernenia, ktoré umožnia masovú účasť žien na trhu práce,
zvlášť barcelonské ciele týkajúce sa zariadení starostlivosti o deti, ktoré sa v EÚ, ako vieme,
ani zďaleka neplnia.

C t lin Sorin Ivan (S&D),    písomne. – (RO) Považujem za absolútne nevyhnutné, aby sa
s podporou všetkých členských štátov začalo okamžite investovať do vzdelávania, výskumu
a inovácií v záujme dosiahnutia cieľov stratégie Európa 2020, vďaka čomu sa hospodárska
obnova stane realitou. Ako zástupca európskych občanov deklarujem svoju podporu
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správe pani Balzaniovej. Súhlasím, že Európska únia musí zlepšiť stav svojich finančných
prostriedkov, aby mohla konkurovať na globálnej politickej a hospodárskej scéne v čase,
keď si súčasné problémy od globálnych hráčov vyžadujú väčšiu konkurencieschopnosť.
A v neposlednom rade dosiahnutie silného hospodárstva si vyžaduje stanovenie
presadzovania zamestnanosti za základný cieľ. Európska únia potrebuje kvalifikované
pracovné sily v každej oblasti, ľudí s primeranou odbornosťou a vyššou produktivitou vo
všetkých odvetviach.

Niki Tzavela (EFD),    písomne. – (EL) Počas niekoľkých nasledujúcich dní dokončí Európska
rada Pakt pre euro. Základným cieľom paktu je podpora konkurencieschopnosti, čo povedie
k rastu zamestnanosti v krajinách patriacich do eurozóny. V záujme dosiahnutia uvedených
cieľov na európskej úrovni navrhujem, aby sa do paktu zahrnulo aj definovanie a kontrola
pozemných a morských hraníc a hospodárskych hraníc členských štátov Európskej únie.
Ochráni to európsky výrobný sektor pred falšovanými výrobkami dovážanými z krajín
s vysokým podielom ľudskej práce z Východu. Dovoz tohto lacno vyrábaného tovaru je
nielen ilegálny, ale tiež narušuje správne fungovanie trhu, čím sa znižujú zisky európskych
spoločností. Spomaľuje to rast a znižuje konkurencieschopnosť európskych spoločností
a Európy celkovo. Na záver chcem povedať, že potrebujeme nové stimuly pre členské štáty,
aby rozvíjali výlučné hospodárske zóny. Potrebujeme európsku záruku pre celoeurópsku
výlučnú hospodársku zónu, ktorú nemôžu ohroziť tretie krajiny.

Angelika Werthmann (NI),    písomne. – (DE) Neexistuje niečo také ako dobrý alebo zlý
dlh; nepretržitý rast národného dlhu treba zastaviť. Rade sa, žiaľ, nepodarilo plne realizovať
Pakt stability a rastu. Našich občanov však nesmie postihnúť ďalšia štrukturálna kríza.
Problém existujúceho národného dlhu však možno riešiť len vyžadovaním prísnej
rozpočtovej disciplíny. „Zrýchlený postup“ uplatnený členskými štátmi treba odmietnuť,
ale, ako už povedal pán Gualtieri, ak máme predložiť protinávrh, musíme sa sústrediť na
podstatu. Uvítala by som iniciatívu na okamžité vyradenie zo siete 143 jadrových elektrární
a ich nahradenie trvalo udržateľnými zdrojmi energie. Stručne sa vyjadrím
k nadchádzajúcim záťažovým testom v jadrových zariadeniach. Keďže – ako sa opakovane
zdôrazňuje – konkrétne bezpečnostné opatrenia v jadrových elektrárňach patria do
právomoci jednotlivých členských štátov, nemôžem tieto záťažové testy v tomto štádiu
rokovaní bezvýhradne podporiť. Vzhľadom na udalosti, ktoré spustila v roku 1986 krízová
simulácia v černobyľskom jadrovom reaktore, by som sa na takéto testy pozerala s veľkou
rezervou, pokiaľ by ich neuskutočňovala EÚ alebo porovnateľná inštitúcia, a to len po
podrobnej analýze stavu a zaťažiteľnosti jednotlivých reaktorov.

Véronique Mathieu (PPE),    písomne. – (FR) Pani spravodajkyňa chcela do kapitoly
s názvom „Udržateľnosť a zodpovednosť ako základné prvky rozpočtu EÚ na rok 2012“
vsunúť článok týkajúci sa decentralizovaných agentúr Európskej únie.

Súhlasím s hlavnou nastolenou myšlienkou, ktorou je, že agentúry dodávajú politikám
EÚ pridanú hodnotu v takých rôznorodých oblastiach, akými sú odborná príprava, životné
prostredie, vnútorná bezpečnosť a železničná doprava. Takisto však súhlasím s myšlienkou,
že v zmysle rozpočtovej udržateľnosti a zodpovednosti by bolo možné systém agentúr
zlepšiť.

V skutočnosti sa úlohy a právomoci agentúr občas prelínajú, pričom niektoré z nich majú
vysoké prevádzkové náklady z dôvodu obmedzení vyplývajúcich z našich finančných
a rozpočtových pravidiel. Preto by mohlo dôjsť k racionalizácii výdavkov
decentralizovaných agentúr prostredníctvom systému spoločných služieb vrátane,
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napríklad, pomoci s rozpočtovými procesmi, pomoci s postupmi pri verejných zákazkách
a právneho poradenstva.

Aby som to zhrnula, počas posledného postupu udeľovania absolutória sa Parlament snažil
upriamiť pozornosť na kontrolu decentralizovaných agentúr Komisiou a Parlamentom;
ako ukázali skúsenosti, treba ju posilniť.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    písomne. – (RO) Európa sa musí poučiť z jadrových havárií
v Japonsku a zaviazať sa k zaručeniu jadrovej bezpečnosti na celom kontinente. Energetický
mix stále patrí do právomoci členských štátov. Jadrovú bezpečnosť však definujú európske
právne predpisy, ktoré treba zrevidovať, pričom treba vziať do úvahy testy bezpečnosti
jadrových elektrární, ktoré nedávno navrhla Komisia. Nesmieme zabúdať, že EÚ je do
veľkej miery závislá od dovozu energie a že členské štáty musia nájsť riešenia, ako si
zabezpečiť svoje vlastné zdroje energie. EÚ potrebuje spoločnú energetickú politiku, ktorá
musí byť založená na vytvorení ideálnej rovnováhy medzi obnoviteľnými zdrojmi energie,
novými technológiami pre konvenčné zdroje energie a potrebou vyrábať jadrovú energiu
v bezpečných podmienkach. Pokiaľ ide o Líbyu, Rada musí navrhnúť nové európske
partnerstvo s krajinami južného susedstva. Toto partnerstvo v sebe zahrnuje úzku politickú
spoluprácu, ktorá zaručí prechod týchto krajín na demokraciu. Okrem toho musí Európska
komisia čo najskôr predložiť plán zvládania prúdov migrantov, ktorý zohľadní solidaritu
medzi členskými štátmi a posilní technický a operačný potenciál agentúry Frontex. Tento
plán však nesmie odvádzať pozornosť EÚ od Východného partnerstva.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    písomne. – (PL) Práve sme schválili zmenu a doplnenie
zmluvy, ktoré umožnia zavedenie trvalého mechanizmu pre stabilitu eurozóny. Dosiahli
sme veľkolepý úspech tým, že sa nám podarilo jasne vyjadriť podporu použitiu prístupu
Spoločenstva ako hlavnej formy spolupráce v rámci tohto mechanizmu. Centrálna úloha
Európskej komisie v procese hodnotenia finančnej situácie členských štátov je dobrým
znamením pre budúcnosť spolupráce, pretože ju chráni pred nestabilitou, ktorá by hrozila,
keby sa zvolil medzivládny prístup. Dúfajme, že po prijatí pozmeňujúceho a doplňujúceho
návrhu k zmluve Európskou radou bude úspešne ratifikovaný v členských štátoch, čo
umožní vytvorenie trvalého mechanizmu podľa plánu. Zapracovanie mechanizmu pre
stabilitu do zmluvy je len jedným krokom podniknutým v poslednej dobe s cieľom zlepšiť
konkurencieschopnosť eurozóny. Na zajtrajšom zasadnutí Rada taktiež zamýšľa akceptovať
Pakt pre euro, ktorý bol prijatý 17. marca na stretnutí členských štátov patriacich do
eurozóny. Som si istý, že hlavám štátov alebo predsedom vlád sa podarí dosiahnuť dohodu
a tento plán nadobudne platnosť, čo umožní vystupňovať hospodársku spoluprácu
v oblastiach ako zamestnanosť a verejné financie. Treba uvítať skutočnosť, že napriek
počiatočným obavám členských štátov nepatriacich do eurozóny sa pakt prijal v takej
podobe, že je otvorený pre všetky členské štáty, ktoré sa doň chcú zapojiť. To zaručuje,
aspoň do určitej miery, že mechanizmus nepovedie k dvojrýchlostnej Európe.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Toto zasadnutie Európskej rady sa koná
v špecifickom kontexte pre Portugalsko. Hospodárska a sociálna kríza krajiny nadobúda
bezprecedentnú hĺbku v dôsledku cesty, ktorú si zvolili členské štáty Európskej únie,
a uplatňovania nimi diktovaných opatrení na vnútroštátnej úrovni: zintenzívnenie
regresívnych politík, zvýšenie vykorisťovania pracujúcich, nové antisociálne opatrenia,
ktoré prehlbujú nerovnosť, zvyšovanie nezamestnanosti a neistota zamestnania
a zvyšovanie chudoby a sociálneho vylúčenia. Presne v tomto kontexte vláda pod tlakom
a za potlesku EÚ predkladá ďalší balík uvedených úsporných opatrení – štvrtý.
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Zámer riaditeľstva mocností EÚ je jasný: nasadiť hospodársky zraniteľnejším krajinám na
krk ďalšiu neokoloniálnu slučku a zaútočiť na ich suverenitu s predpokladom vytvorenia
podmienok na uplatnenie európskeho mechanizmu pre stabilitu. Všetko toto pod
zámienkou udržania výsad, ktorým sa tešia veľké hospodárske a finančné záujmové skupiny
– predovšetkým záujmové skupiny krajín, ktoré tvoria riaditeľstvo –, k čomu prispieva
niekoľko nástrojov EÚ ako Pakt stability a rastu, Hospodárska a menová únia a euro. Tvárou
v tvár tejto realite zareagovali portugalskí pracujúci na tieto pomery v sobotu v Portugalsku
veľkou celonárodnou demonštráciou.

17. Situácia v Japonsku, najmä stav pohotovosti v jadrových elektrárňach (rozprava)

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu sú vyhlásenia Rady a Komisie o situácii
v Japonsku, najmä o stave pohotovosti v jadrových elektrárňach.

Győri, Enikő,    úradujúca predsedníčka Rady. – Chcela by som začať tým, že v mene Rady
vyslovím sústrasť tým obyvateľom Japonska, ktorí prišli o svojich milovaných, a mnohým
ďalším, ktorých sa akýmkoľvek spôsobom dotýkajú tieto tragické udalosti, ktoré sa odohrali
pred viac ako desiatimi dňami. Takisto vzdávam hold odvahe a odhodlaniu tých, ktorí
teraz bojujú s následkami tohto hrozného zemetrasenia a vĺn cunami, ako aj tým, ktorí sa
usilujú zvládnuť následky jadrovej havárie.

Európska únia v tomto mimoriadne zložitom a problematickom čase stojí po boku
japonského ľudu. Japonsku sme už poskytli veľmi konkrétnu pomoc. Ešte v samotný deň
zemetrasenia Európska rada požiadala vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby zmobilizovali
všetku náležitú pomoc. Aktivoval sa európsky mechanizmus civilnej ochrany s cieľom
pomôcť koordinovať pomoc ponúkanú členskými štátmi.

Európska únia vyhovela žiadostiam o pomoc japonskej vlády vo veľmi krátkom čase.
Európska únia je pripravená vyhovieť ďalším žiadostiam o humanitárnu pomoc, technickú
podporu akéhokoľvek druhu alebo špecializovanejšiu pomoc, ktorú budú japonské orgány
považovať za potrebnú.

V mene Rady by som sa chcela predovšetkým poďakovať pani komisárke Georgievovej
a pani vysokej predstaviteľke za rýchlu, komplexnú a veľmi koordinovanú reakciu na
katastrofu. Tím civilnej ochrany EÚ nasadený v Japonsku má našu plnú podporu. Jednotlivé
členské štáty sú tiež pripravené ponúknuť veľmi veľkorysú pomoc.

Takisto je dôležité spomenúť, že Rada sa bude musieť podrobne zaoberať
makroekonomickým dosahom japonskej krízy. Ministri už viedli predbežnú diskusiu
o tejto záležitosti na raňajkách Rady Ecofin 15. marca.

Samozrejme, jednou z našich najväčších obáv je situácia v jadrovej elektrárni Fukušima
Daiči. Chcela by som zdôrazniť skutočnosť, že maďarské predsedníctvo konalo
bezodkladne, pričom prihliadalo na závažnosť udalostí a ich možné následky v Európe
predovšetkým v súvislosti s jadrovou hrozbou.

Okamžite sme zvolali pracovnú skupinu pre jadrové otázky a mimoriadne zasadnutie
Rady pre energetiku, aby sme posúdili situáciu v Japonsku, ako aj jej možné dosahy na EÚ
a zhodnotili reakciu EÚ.

Chcela by som vyzdvihnúť, že prvý signál, ktorý prišiel z Rady, bol signálom solidarity,
súcitu a pripravenosti poskytnúť humanitárnu, ako aj technickú pomoc. Tento signál je
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aj prejavom úcty k húževnatosti a nezdolnosti obyvateľov Japonska, predovšetkým tých,
ktorí sa stále snažia zvládnuť situáciu vo Fukušime.

Práve vďaka tejto ich húževnatosti v mimoriadne náročných podmienkach máme nádej,
pokiaľ ide o situáciu v jadrovej elektrárni, hoci je naďalej vážna. Hlavným problémom je
teraz vysoká úroveň kontaminácie, ktorá bola nameraná v blízkosti elektrárne.

Naďalej musíme Japonsko podporovať. Niekoľko členských štátov k tomu prispieva buď
bilaterálne, alebo prostredníctvom rôznych koordinačných mechanizmov, ktoré riadi
Komisia alebo Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Ako bolo povedané
maďarskému ministrovi pre rozvoj vidieka Sándorovi Fazekasovi na stretnutí ministrov
životného prostredia, momentálne nemajú udalosti v jadrovej elektrárni Fukušima žiaden
vplyv na obyvateľstvo EÚ. Úrovne radiácie sú vo všetkých členských štátoch na normále
a potraviny dovážané z Japonska podliehajú príslušným kontrolám. Havária v jadrovej
elektrárni Fukušima si však vyžaduje účinnú reakciu EÚ.

Z tejto havárie si musíme vziať určité ponaučenia. Vykonávanie a neustále zvyšovanie
prísnych noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti je najvyššou prioritou regulačných orgánov
a prevádzkovateľov v EÚ, no samotná koncepcia neustáleho zlepšovania znamená, že si
najprv musíme vziať ponaučenie, hoci haváriu spôsobili vonkajšie faktory a nie porucha
elektrárne. Niekoľko členských štátov a priemyselných prevádzkovateľov sa už rozhodlo
preskúmať bezpečnosť jadrových elektrární, čo by sme mali uvítať.

Po mimoriadnom zasadnutí Rady ministrov pre energetiku, ktoré sa uskutočnilo 21. mája,
maďarský minister pre národný rozvoj Tamás Fellegi napísal predsedovi Van Rompuyovi,
aby ho stručne informoval o návrhu na záťažové skúšky v jadrových elektrárňach
a o návrhu, aby sa ostatné krajiny, predovšetkým naši susedia, zapojili do tohto posúdenia.
Rozsah a postup skúšok by sa mali určiť s ohľadom na nedávne udalosti a tak, aby sa plne
využili odborné znalosti, ktoré máme k dispozícii. Čo sa týka rozsahu, vzhľadom na to,
že každá jadrová elektráreň má svoje špecifiká, posúdenie by sa mohlo zamerať na tieto
hlavné oblasti: povodňové riziko, seizmické riziko, záložné systémy a núdzové postupy.

Skupina európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť za plnej účasti členských
štátov určí postup tohto posúdenia po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami.
Je náročné stanoviť presný dátum, no je jasné, že sa to musí uskutočniť čo najskôr.

Problém bezpečnosti jadrových elektrární sa zjavne nekončí na hraniciach EÚ. Preto je
dôležité zapojiť do procesu aj susediace tretie krajiny. Posúdenie musí zahŕňať existujúce
elektrárne aj elektrárne, ktorých výstavba sa plánuje, a musíme plne využiť medzinárodné
organizácie a orgány ako Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu a ďalšie
medzinárodné združenia ako skupina G20, aby doň zapojili ďalšie krajiny.

Samozrejme, je dôležité, aby signál, ktorý vyšleme verejnosti v súvislosti s Japonskom, bol
jasný. K tomu mám dve pripomienky. Po prvé, dôveryhodnosť posúdenia závisí od
transparentnosti našich postupov a výsledkov posúdenia. Po druhé, akákoľvek vážna je
situácia v Japonsku, nemali by sme vzbudzovať dojem, že otázkou jadrovej bezpečnosti
sa zaoberáme nesystematicky a len v momentálnej situácii. Je dôležité pripomenúť, že
právne záväzný rámec je v Európe zavedený už viac ako 25 rokov. Pokiaľ ide konkrétne
o jadrovú otázku, Rada bude, samozrejme, vývoj pozorne sledovať a v každom prípade sa
v júni vráti k tejto záležitosti.

Európska rada neskôr tento týždeň zhodnotí situáciu v Japonsku po tejto tragédii. Nemám
žiadne pochybnosti o tom, že naši najvyšší predstavitelia štátov a vlád budú chcieť vyjadriť
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svoju neustávajúcu solidaritu s obyvateľmi Japonska rovnako ako ja teraz. Európska únia
bude naďalej pripravená poskytnúť akúkoľvek možnú podporu, ktorou im môžeme
pomôcť v týchto zložitých časoch. Opäť vzdávam poctu ich odvahe a odhodlaniu.

Günther Oettinger,    člen Komisie. – (DE) Komisia vyjadrila solidaritu Európskej únie
s obyvateľmi a vládou Japonska. Vyjadrili sme našu úprimnú účasť. Myslíme si, že odvaha
a rozvážnosť obyvateľov Japonska si zaslúži našu najväčšiu úctu a obdiv.

Koordinujeme úsilie o pomoc v rámci monitorovacieho a informačného centra s cieľom
vytvoriť spoločnú ponuku pomoci z EÚ. Prikrývky, matrace, nádoby s vodou, stany
a hygienické potreby poskytlo 13 členských štátov ako súčasť balíka počiatočnej spoločnej
pomoci EÚ. Očakávame ďalšie ponuky a v nadchádzajúcich dňoch budeme prijímať zásielky
pomoci a distribuovať ich do Japonska, konkrétne vo štvrtok, teda zajtra, a v piatok. Pani
komisárka Georgievová bude osobne prítomná.

Takisto sme ponúkli pomoc v komplexe jadrovej elektrárne, no o takúto pomoc nás zatiaľ
nepožiadali. Pokiaľ ide o jadrovú energiu, sme v úzkom kontakte s Medzinárodnou
agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni a podrobne monitorujeme, hodnotíme
a analyzujeme bezpečnostnú situáciu v Japonsku. Predtým, než budeme môcť posúdiť
dosah havárie v jadrovej elektrárni, budeme potrebovať viac informácií. Momentálne
predpokladáme, že japonskí inžinieri a technici a japonská vláda získajú nad komplexom
jadrovej elektrárne kontrolu a že ďalšiemu poškodeniu v dôsledku katastrofy možno
zabrániť.

Momentálne vyhodnocujeme, aké ponaučenie by sme si z toho mali vziať v Európe. S týmto
zámerom sa minulý týždeň v utorok konala konferencia na vysokej úrovni za účasti
všetkých členských štátov, energetických podnikov, ktoré prevádzkujú jadrové elektrárne,
podnikov, ktoré budujú jadrové elektrárne, a orgánov členských štátov pre jadrovú energiu.
V pondelok sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady pre energetiku, ktoré zvolal pán Fellegi.

Musíme si uvedomiť, že vo veci jadrových elektrární existujú medzi situáciami a pozíciami
jednotlivých členských štátov obrovské rozdiely. Štrnásť členských štátov prevádzkuje
jadrové elektrárne, pričom pre trinásť z nich sú súčasťou dlhodobej energetickej politiky
a jeden štát – Nemecko – má stratégiu postupného vyraďovania jadrovej energie. Trinásť
štátov nemá jadrovú energiu, no dva z nich – Poľsko a Taliansko – v súčasnosti zvažujú
začatie alebo obnovenie výroby jadrovej energie. S výnimkou obnoviteľnej energie – a jej
20 % cieľa – podlieha kombinácia zdrojov energie vnútroštátnym právnym predpisom
a politikám. To rešpektujeme.

Situácia v rôznych častiach Európy sa vo veľkej miere líši: celkovo tvorí 30 % energie
vyrábanej v Európe jadrová energia, pričom v Rakúsku sa jej podiel približuje k nule a vo
Francúzsku tvorí 80 %, no v súvislosti s tým existujú dva spoločné menovatele. Prvým
menovateľom, ku ktorému sa vrátime v priebehu tohto roka, je infraštruktúra. Akýmkoľvek
smerom sa bude energetická politika uberať, rozširovanie infraštruktúry elektrickej energie,
zemného plynu a skladovacích kapacít sa musí urýchliť z hľadiska kvality aj objemu. Po
druhé ide o bezpečnosť. Bezpečnosť priemyselných závodov a infraštruktúry vo
všeobecnosti a jadrových elektrární zvlášť je spoločným záujmom v prospech pracovníkov
v jadrových elektrárňach, občanov Európy a európskej prírody.

Preto navrhujeme, aby sme sa zaoberali tým, či vzhľadom na príčiny, ktoré už sú zrejmé,
a na informácie, ktoré vychádzajú najavo o príčinách havárie v Japonsku, nie je zmysluplné
a vhodné vykonať bezpečnostnú kontrolu – záťažovú skúšku, inak povedané, mimoriadnu
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skúšku založenú na spoločných normách a kritériách s cieľom ďalej znižovať riziko v 143
jadrových elektrárňach, ktoré sa prevádzkujú v Európskej únii, ako aj pri výstavbe
akýchkoľvek ďalších nových jadrových elektrární v Európskej únii.

Bezpečnosť je na osoh všetkým občanom bez ohľadu na to, či členský štát, v ktorom žijú,
má jadrovú energiu, plánuje ju vyrábať alebo jej výrobu vyraďuje, alebo žiadnu jadrovú
energiu nemá. Išlo by pritom o konkrétne kritériá, ako sú povodne a ohrozenie prevádzky
a bezpečnosti, zemetrasenia a poznatky z Japonska, chladiace systémy a ich fungovanie
a o dodávky energie a záložné zdroje v stupňovito usporiadanej konfigurácii, takže sa
môže udržať vyššia úroveň chladenia prostredníctvom jednotiek elektrickej energie
a záložnej elektrickej energie dokonca aj vtedy, keď hrozí zemetrasenie a záplavy. Zahrnuté
by boli všeobecné kritériá pre všetky jadrové elektrárne, ako aj špecifické kritériá pre každú
konkrétnu konštrukciu, vek, polohu, seizmické riziko, povodňové riziko a ďalšie faktory.
Toto mimoriadne preskúmanie by malo zahŕňať aj témy ako letecké havárie, počítačové
útoky a teroristické útoky.

Komisia členským štátom ponúka, že ho pripraví a bude koordinovať spoločne s orgánmi
pre jadrovú energiu. Ide len o ponuku, jej prijatie je dobrovoľné. Samotné členské štáty sú
zodpovedné za rozhodnutie, či chcú v Európe uskutočniť všeobecnú a špeciálnu spoločnú
záťažovú skúšku.

Predchádzajúca rečníčka spomenula susediace štáty, ktoré sú pre našu bezpečnosť rovnako
dôležité. Najdôležitejším z nich je Švajčiarsko spolu s Ukrajinou, Arménskom, Tureckom
a Ruskou federáciou. Mal som dlhý telefonický hovor s ukrajinským ministrom pre
energetiku. Povedal, že keby prebehla všeobecná záťažová skúška pre Európsku úniu, radi
by sa na nej zúčastnili – inak povedané, išlo o ponuku z jeho strany. Je jasné, že naša autorita
v súvislosti so záťažovou skúškou mimo Európskej únie a jej členských štátov bude vo
veľkej miere závisieť od toho, či ju dokážeme spoločne zorganizovať v Európe. Ak sa do
nej niektoré členské štáty nebudú chcieť zapojiť, budeme mať pri návrhoch Turecku,
Ukrajine, Rusku a Švajčiarsku menšiu autoritu, ako keby všetky členské štáty vyjadrili
spoločné stanovisko, že ide o dôležitú bezpečnostnú úlohu.

Preto v nasledujúcich týždňoch pripravíme tieto bezpečnostné kritériá a teší nás, že budeme
spolupracovať nielen s Parlamentom, ale aj so všetkými zúčastnenými stranami v Európskej
únii – s mimovládnymi organizáciami, energetickými podnikmi, pracovníkmi, technikmi
a inžiniermi v elektrárňach –, aby sme dosiahli čo najväčšie zníženie rizika a zvýšenie
bezpečnosti. Sme vďační prezidentovi Sarkozymu za to, že sa chce touto témou zaoberať
v skupine G20 a ponaučenie si tak nevezmú len jadrové elektrárne v Európe, ale aj elektrárne
po celom svete.

Takto vnímame situáciu z nášho pohľadu. Kedykoľvek Parlamentu radi poskytneme
informácie o tom, ako môže ďalej postupovať, prostredníctvom jeho špecializovaných
výborov – ako sme už v posledných dňoch poskytli Výboru pre životné prostredie, verejné
zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku – a zajtra aj
pozajtra tu v Bruseli očakávame zodpovedajúcu podporu od Európskej rady.

Elmar Brok,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (DE) Opäť sa nám pripomenula sila prírody
a vidíme hranice ľudských schopností a aj to, ako sme vydaní na milosť týmto mocným
prírodným silám. V takýchto chvíľach môžeme len prejaviť solidaritu s obyvateľmi Japonska
– solidaritu, ktorú vyjadrujeme v našich myšlienkach a modlitbách, ale aj prostredníctvom
praktickej pomoci. Keď pán komisár spomína, že poskytujeme pomoc a snažíme sa ľudí
odbremeniť a podporiť ich, je to dôležité opatrenie, ktoré poskytuje nielen priamu pomoc,
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ale aj určitú útechu. Takisto viem, že to nerobia len štátne organizácie, ale aj mnohí európski
občania sú pripravení darovať a poskytnúť vlastné peniaze. Len v meste, z ktorého
pochádzam a ktorého som patrón, sa počas troch dní vyzbieralo 50 000 EUR a peňazí
stále pribúda. Deje sa to v celej Európe. Dokazuje to vysokú úroveň podpory.

Zároveň by sme sa mali zastaviť a zamyslieť, a nie hneď začať využívať situáciu na
vnútropolitické účely. Nepochybne sa však pozrieme na skúsenosti z jadrovej havárie
a poučenia, ktoré si z nej musíme vziať, a budeme musieť vykonať záťažovú skúšku. Dúfam,
pán komisár, že tak urobíme na európskej úrovni, pretože pri takýchto nehodách nehrajú
hranice žiadnu úlohu. Musíme zabezpečiť, aby sa vytvorila potrebná infraštruktúra pre
alternatívne zdroje a aby prebiehal výskum v oblasti možných nových energetických
projektov, ktoré by mali v rovnakej miere riešiť otázky, akými sú zmena klímy, pracovné
miesta a konkurencieschopnosť.

Takisto si musíme uvedomiť, že slovné spojenie „pridružené riziko“ bude zohrávať odlišnú
úlohu. Ľudia viac nedôverujú tomu, že spoločnosti budú dodržiavať všetky predpisy a že
všetko sa dá vypočítať. Japonsko zmení náš spôsob uvažovania nad týmito otázkami
a následne budeme musieť znovu prehodnotiť otázku pridruženého rizika. Budeme
vyvodzovať nové závery, ktoré musia podnietiť vznik nových kritérií a nových politík.
Mali by sme o týchto otázkach diskutovať s pokojom, ktorý si vyžadujú.

Marita Ulvskog,    v mene skupiny S&D. – (SV) Jedna z najrozvinutejších krajín sveta
z hospodárskeho a technického hľadiska bola uvrhnutá do stavu humanitárnej krízy.
Predovšetkým je to tragédia pre všetkých ľudí, ktorých kríza postihla. Zábery z Japonska
sú srdcervúce. Musíme Japoncom poskytnúť maximálnu podporu a každú možnú formu
pomoci. Katastrofa však názorne ukazuje zraniteľnosť všetkých moderných spoločností.
To, čo sa stalo v Japonsku, sa môže stať aj v iných častiach sveta – dokonca aj u nás. Dokonca
v krajinách s mimoriadne prísnymi bezpečnostnými požiadavkami sa táto bezpečnosť
môže ukázať ako klamlivá.

Teraz si, samozrejme, nemôžeme jadrovú energiu jednoducho odmyslieť. Isteže sú v Európe
niektoré krajiny, ktoré nemajú jadrovú energiu, no väčšina je od nej mimoriadne alebo
úplne závislá. Niektoré krajiny budujú nové jadrové elektrárne a niektoré ich vyraďujú
z prevádzky. V takej situácii sa nachádzame – inak povedané, pokiaľ ide o zraniteľnosť,
situácia je v rôznych členských štátoch rôzna, no jednako sme v tom spoločne a k dodávkam
energie musíme pristupovať z dlhodobého hľadiska.

Musíme jednoducho naše energetické systémy zmeniť tak, aby sme obmedzili riziká a ich
jednostranný charakter. Musíme vynaložiť značné úsilie, aby sa prioritou stala oblasť
výskumu a vývoja, investícií a rozširovania dlhodobo udržateľných a obnoviteľných
zdrojov energie. Európa má v tejto oblasti obrovský nevyužitý potenciál, ktorý treba
porovnať so skutočnosťou, že výstavba nových jadrových elektrární spôsobí, že od nich
budeme závislí po mnohé nasledujúce desaťročia. Inými slovami – novými investíciami
do jadrovej energie oddialime rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie a zabránime
mu, pričom tým zaťažíme našu budúcnosť.

Namiesto toho by sme teraz mali viesť vážnu diskusiu o zvýšení cieľov a ambícií EÚ v oblasti
obnoviteľných zdrojov energie a čo najskôr rozhodnúť o záväzných cieľoch energetickej
účinnosti a dlhodobom pláne dodávok energie, teda o prechode na obnoviteľné zdroje
energie. Kolektívne záťažové skúšky v jadrových elektrárňach vo všetkých krajinách sú
teda nevyhnutné, no potom je potrebný dlhodobý prístup.
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Lena Ek,    v mene skupiny ALDE. – Zábery mohutného zemetrasenia a cunami na
severovýchode Japonska sú desivé. V myšlienkach sme s tými, ktorí prišli o svoje domovy
a svojich blízkych, a vyjadrujeme im našu úprimnú sústrasť.

Samozrejme, vítame balík pomoci EÚ. V jadrovej elektrárni vo Fukušime stále pracujú jej
zamestnanci na tom, aby zabránili ďalšej kontaminácii radiáciou, a to treba, samozrejme,
dôkladne posúdiť v rámci celej Európskej únie vrátane Bruselu.

Vítam záťažovú skúšku, ktorú navrhuje Komisia, ale myslím si, že treba dodať, že nemôžeme
vykonať záťažovú skúšku len na základe technológie a geografie. Musíme podniknúť ďalšie
dva kroky. Jeden v oblasti kultúry bezpečnosti, v ktorej bolo zjavne nemožné predvídať
viacnásobné riziká. Druhým je inštitucionálny rámec vrátane dohľadu nad vzťahmi medzi
vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a jadrovými spoločnosťami. Okrem toho by nemalo
byť povolené, aby orgány mohli vykonávať vlastný audit.

A napokon, pri hodnotení následkov katastrofy by sme našu diskusiu mali založiť na
informáciách a poznatkoch. Možno budú potrebné radikálne opatrenia – a ja si myslím,
že budú potrebné. No jedna vec by mala byť samozrejmá: musíme zreformovať našu výrobu
energie a namiesto toho sa spoliehať na obnoviteľné zdroje energie a musíme to urobiť
teraz.

Giles Chichester,    v mene skupiny ECR. – Dovoľte mi vyjadriť obdiv stoickej japonskej
nezlomnosti tvárou v tvár týmto mocným silám prírody. Nesmieme zabudnúť na
mimoriadnu silu zemetrasenia a cunami.

Vítam preventívne záťažové skúšky v európskych jadrových elektrárňach, pričom
nezabúdam, že jadrový priemysel už je najviac regulovaným odvetvím na svete, kde sa
najviac dbá na otázky bezpečnosti, a beriem do úvahy vyhlásenie Združenia
západoeurópskych orgánov dozoru nad jadrovou energiou (WENRA), ktoré vydalo
začiatkom tohto roka o tom, že nové reaktory majú byť ešte bezpečnejšie než tie súčasné.
Je užitočné porovnať úroveň bezpečnosti uhoľného, ropného a hydroelektrického priemyslu
s jadrovým priemyslom, pokiaľ ide o havárie spojené so stratami na životoch.

Na tejto hroznej situácii Japonska je aj niečo dobré – konkrétne to, že obnovné
a rekonštrukčné práce v tejto krajine by vďaka hlbokým vreckám poisťovníctva mali byť
vzpruhou pre jeho hospodárstvo a to bude dobré pre zvyšok sveta.

Ďakujem pani ministerke a pánovi komisárovi za hĺbavé poznámky a členským štátom
a všetkým ostatným by som chcel odkázať: nezaváhajte teraz v otázke jadrovej energie,
na to ju až príliš potrebujeme.

Rebecca Harms,    v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Táto situácia si, samozrejme, vyžaduje,
aby sme Japonsku pomohli najlepšie, ako vieme, a všetkými prostriedkami, ktoré máme
k dispozícii. Krajina zasiahnutá takou katastrofou, aká postihla Japonsko, potrebuje všetku
pomoc, akú môže dostať. Za povšimnutie však stojí ľahkovážnosť, s akou chválime
japonských hrdinov. Myslím si, že si neuvedomujeme, že ľudia, ktorých nazývame hrdinami,
vedia lepšie ako ktokoľvek iný, že nasadzujú vlastné životy a že mnohí z tých, ktorí vo
Fukušime bojujú s roztavením reaktorov, sú už odsúdení na smrť. Japonci vedia lepšie ako
ktorýkoľvek iný národ na svete, akú skazu môže vyvolať jadrová katastrofa. Ich dejinám
vládne Hirošima a Nagasaki. Každé dieťa v Japonsku si je vedomé následkov, aké by malo
roztavenie reaktorov. Mali by sme si to uvedomiť, keď diskutujeme o Japonsku. Japonci
viac než ktokoľvek iný poznajú hrôzy, ktoré so sebou prináša nielen táto situácia, ale aj
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budúcnosť, ktorá ešte len príde. Možno Ukrajinci, ktorí sú svedkami skazy časti svojej
krajiny za posledných 25 rokov, sú jediní, ktorí sú ešte oprávnení o tom hovoriť.

Myslím si, že súčasné európske diskusie by na rozdiel od tých spred 25 rokov mali brať do
úvahy politické dôsledky, keď zistíme, že vo vlastných krajinách máme technológiu, nad
ktorou môžeme stratiť kontrolu a ktorá nezničí len minulosť určitých regiónov či ich
súčasnosť, ale zradne zasiahne aj do budúcnosti všetkých tých, ktorí žijú v blízkosti týchto
elektrární, ako aj v ich širšom okolí. Nemyslím si, že to robíme, keď hovoríme o záťažových
skúškach, pán Oettinger. Musíme byť omnoho úprimnejší a mali by sme priznať, že
v Európskej únii často čelíme situáciám na pokraji roztavenia reaktorov v elektrárňach,
ktoré prevádzkujeme. Dovoľte mi uviesť niekoľko z nich: Tihange v Belgicku, Civaux vo
Francúzsku, Philippsburg v Nemecku, Kozloduj v Bulharsku, Paks v Maďarsku, Brunsbüttel
v Nemecku, kde došlo k výbuchu vodíka, Forsmark vo Švédsku, Barsebäck vo Švédsku,
Blayais vo Francúzsku, Krümmel v Nemecku – toto sú niektoré z najzávažnejších havárií
od čias Černobyľa, ku ktorým došlo z rôznych príčin a pri ktorých hrozilo roztavenie
reaktorov.

Ako budeme riešiť skutočnosť, že roztavenie reaktorov hrozí v ktorejkoľvek z elektrární,
ktoré prevádzkujeme? Vyriešime to záťažovými skúškami? Podľa mňa majú tieto skúšky
význam len vtedy, ak vedú k tomu, že vytvoríme plán, v ktorom určíme, ktoré elektrárne
a ktoré definované riziká treba riešiť ako prvé, keď sa vzdáme tejto vysoko rizikovej
technológie. Ak tieto záťažové skúšky majú slúžiť na to, aby sme ubezpečili verejnosť
a opäť si namýšľali, že my v Európe by sme sa nikdy nemohli dostať do situácie, v akej sú
v súčasnosti v Japonsku, potom tieto skúšky nepovažujem za správne. Mimochodom,
veľmi by sme uvítali možnosť mať slovo v rozhodovaní o tom, kto presne vymedzí tieto
záťažové skúšky – nemožno to nechať na samotných prevádzkovateľov jadrových elektrární
–, ako aj o tom, kto tieto skúšky vykoná a vyhodnotí ich. Dosiaľ zodpovedné orgány príliš
často prehliadali problémy, ku ktorým dochádzalo v európskych jadrových elektrárňach,
a schvaľovali prevádzku v elektrárňach, ktoré postupmi posudzovania zhody nikdy nemali
prejsť, ako to napríklad urobil Euratom v prípadoch jadrových elektrární Belene a Mochovce.

Bairbre de Brún,    v mene skupiny GUE/NGL. – (GA) Rovnako ako ostatní rečníci by som
chcela vyjadriť sústrasť s obyvateľmi, ktorých zasiahla tragédia v Japonsku, tragédia, ktorá
stále pretrváva. Musíme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme obyvateľom Japonska pomohli.

Pokiaľ ide o ponaučenia, ktoré si z toho musíme vziať v Európe, otázka jadrovej bezpečnosti
je teraz zjavne hlavným bodom programu predovšetkým v súvislosti so záťažovými
skúškami, ktoré sa majú vykonať v jadrových elektrárňach v Európe. To, čo sa stalo
v Japonsku, má vážne následky na energetickú politiku EÚ v budúcnosti.

Humanitárna katastrofa poukazuje na dôležitosť prechodu na Európu bez jadrovej energie.
Potrebujeme moratórium na jadrovú energiu a rozsiahle investície do udržateľných
a obnoviteľných zdrojov energie. Takisto sa musí uskutočniť preskúmanie regulačného
systému pre jadrovú bezpečnosť.

Fiorello Provera,    v mene skupiny EFD. – (IT) Aj ja by som chcel vyjadriť solidaritu
obyvateľom Japonska, ktorí čelia takejto katastrofe, akej sme – pokiaľ ide o rozsah
a závažnosť – vo svete svedkami len zriedka, a obdiv jeho dôstojnosti, sile a súdržnosti.
Správanie obyvateľov Japonska je skutočne inšpiráciou pre všetkých a Japonci si zaslúžia
našu pomoc.
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Z tejto udalosti by sme si mali vziať ponaučenie, že musíme posilniť európsky systém
civilnej ochrany prostredníctvom užšie koordinovanej činnosti a širšej dostupnosti ľudí
a zdrojov, aby sme v prípade katastrofy mohli rýchlo konať.

Pokiaľ ide o jadrovú alternatívu, bolo by chybou diskutovať o tejto otázke na vlne emócií
súčasných udalostí; táto téma je príliš dôležitá a k jej riešeniu musíme zaujať vedecký
prístup. Je absolútne správne posilniť bezpečnostné opatrenia v súčasných jadrových
elektrárňach aj v elektrárňach budúcich generácií a odstaviť staršie a menej bezpečné
elektrárne, no ako povedal pán Brok, musíme sa vyhnúť politickému zneužívaniu a byť
obozretní a pragmatickí. Nemali by sme zabúdať na to, že v tej istej oblasti Fukušima došlo
počas zemetrasenia k pretrhnutiu hrádze, čo si vyžiadalo mnoho obetí na životoch, no
neviedlo nás to ešte k tomu, aby sme uvažovali nad odstránením priehrad či stavbou nových
hrádzí, preto do budúcnosti vyzývam na obozretnosť, pozornosť a otvorenosť.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Strašná katastrofa, ktorá zasiahla región Tōhoku na
severovýchode Japonska, prirodzene vzbudila súcit a solidaritu všetkých Európanov.
Okrem vyjadrenia týchto pocitov sa musíme, samozrejme, aktívne zapájať do záchranných
prác, pretože sa domnievam, že situácia v Japonsku nie je ani zďaleka stabilizovaná.
Japonsko je pozoruhodná krajina, je mimoriadne dôstojné, silné a statočné a je si vedomé
svojich povinností, no ako všade inde, aj tu dokáže byrokracia ochromiť iniciatívy.

Jedným z ponaučení plynúcich z tejto katastrofy je, že napokon je najúčinnejšou núdzovou
pomocou pomoc, ktorá príde po mori. Samozrejme, to si vyžaduje, aby nablízku bolo
potrebné vybavenie.

Situácia nie je stabilizovaná a mnohí ľudia, ktorí prišli o svoje domovy, stále trpia chladom
a hladom. Myslíme si, že z tejto tragédie si musíme vziať tieto ponaučenia: po prvé, že vždy
sa stane to najhoršie, vždy dôjde k najhoršiemu. Titanic bol postavený ako nepotopiteľná
loď. Hovorilo sa o ňom, že ani Boh ho nedokáže potopiť. Potopil sa však na svojej prvej
plavbe napriek tomu, že mal vodotesné komory, pretože inžinieri nepredpokladali, že by
mohla vzniknúť trhlina takého rozsahu.

Vždy sa stane to najhoršie a zemetrasenie s cunami bol, samozrejme, najhorší scenár. Prídu
však aj ďalšie zemetrasenia a príde veľké zemetrasenie v regióne Kantó, ktoré očakávame
každú chvíľu. Môžu zasiahnuť Kaliforniu, Taliansko alebo Karibik. Preto na ne musíme
byť pripravení, ako sa už povedalo, a zlepšiť civilnú ochranu.

Druhým a posledným ponaučením je to, že napriek tomu nesmieme podľahnúť panike.
Nesmú nám hovoriť, že sa musíme vzdať jadrovej energie pre jej nebezpečný rádioaktívny
spad, a zároveň vravieť aj to, že by sme mali prestať využívať fosílne palivá, pretože do
atmosféry uvoľňujú oxid uhličitý. Budeme si musieť vybrať.

Sandra Kalniete (PPE).   – (LV) Obyvateľov Japonska postihlo nesmierne nešťastie. Chcela
by som vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám tých, ktorí trpeli a ktorí zomreli, a ich blízkym.
Dôstojnosť a pokoj obyvateľov Japonska v tomto čase skúšky si zaslúži najväčšie uznanie
a je príkladom pre celý svet. Japonsko stojí pred náročnou úlohou obnoviť svoje spustošené
oblasti, čo si vyžiada významné zdroje vrátane zahraničných investícií. Preto vyzývam,
aby sa na samite Európskej únie a Japonska naplánovanom na 25. máj rozhodlo o začatí
rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Japonskom. Táto dohoda
by mala byť na úžitok obom stranám; mala by zaručovať rovnaké podmienky prístupu na
trh obom partnerom, či už ide o pohyb tovaru a služieb, alebo o poľnohospodárske výrobky.
Dohoda o voľnom obchode by sa mohla stať jedným z nástrojov na tretie otvorenie sa
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Japonska, ako ho poeticky nazval predseda vlády Japonska pán Kan. Havária v jadrovej
elektrárni Fukušima spôsobená cunami je príčinou vážneho znepokojenia, ktoré sa šíri po
celom svete. Musíme sa s úctou a vďačnosťou skláňať pred hrdinami, ktorí pracujú na
stabilizácii situácie v jadrovom reaktore, riskujúc vlastné životy. Skúsenosti, ktoré
v súčasnosti získavajú japonskí inžinieri a odborníci na jadrovú energiu v oblasti
predchádzania haváriám, sú jedinečné. Je dôležité, aby sa svet z týchto skúseností poučil.
Skúsenosti z Fukušimy musia poslúžiť ľudstvu tým, že sa stanú základom na testovanie
jadrových elektrární a rozvoj zvýšených bezpečnostných kritérií. Na záver by som chcela
opäť potvrdiť, že Európska únia musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby pomohla Japonsku,
jednému z našich najbližších partnerov. Ďakujem.

Nessa Childers (S&D).   – Po tragických udalostiach, ktoré zasiahli Japonsko pred 12
dňami, sa vynorili dve témy. Prvou bola japonská reakcia, ktorá je z hľadiska štrukturálnej
pripravenosti v mestách, rýchlej reakcie záchranných jednotiek a inšpiratívnej nezlomnosti
obyvateľov Japonska ukážková a mala by slúžiť ako vzor pre ďalšie krajiny, v ktorých sa
vyskytujú zemetrasenia. Druhá téma, rádioaktívny spad vo Fukušime, je však zložitejšia.

Zatiaľ čo Japonsko sa nepochybne rýchlo poučí z týchto udalostí, aj Európa si musí vziať
tieto ponaučenia a mali by sme reagovať v dvoch oblastiach. Prvou je nepochybné zaistenie
bezpečnosti jadrových elektrární, ktoré sa prevádzkujú v EÚ. Vítam plány na skúšky a chcela
by som zdôrazniť, že z nich musia vyplynúť spoločné pravidlá pre členské štáty v oblasti
bezpečnosti jadrových elektrární a skladovania vysoko jedovatého jadrového odpadu. Je
to zvlášť potrebné v mojom volebnom obvode vo východnom Írsku. Najväčší objem
takéhoto materiálu je umiestnený v jadrovej elektrárni Sellafield v Anglicku, len 280
kilometrov od grófstva Louth.

Naša druhá reakcia by sa mala týkať celkovo budúcnosti jadrovej energie. V tejto súvislosti
sa musí dohodnúť úplné pozastavenie výstavby nových jadrových elektrární. Takisto treba
schváliť investície do výroby energie z obnoviteľných zdrojov a do zvýšenej energetickej
účinnosti, aby sme v EÚ zabezpečili nepretržité a dostatočné zásobovanie energiou.

Johannes Cornelis van Baalen (ALDE).   – Súhlasím so slovami našich kolegov pána
Gollnischa a pani Kalnieteovej z delegácie pre vzťahy s Japonskom, so slovami úcty
a solidarity s obyvateľstvom Japonska. Musíme sa však aj poučiť a to znamená, že táto
potenciálna jadrová katastrofa by mala mať medzinárodný rozmer. Potrebujeme absolútnu
transparentnosť. Musíme zistiť, prečo sa nenadviazalo na varovanie Medzinárodnej agentúry
pre atómovú energiu; neprebehla žiadna diskusia o tomto varovaní. Mali by sme zistiť, čo
sa stalo.

Súhlasím so všetkými ostatnými, ktorí hovoria, že by sme mali spojiť svoje sily pri obnove.
Dohoda o voľnom obchode má preto mimoriadny význam a mali by sme ju uzatvoriť čo
najskôr.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Ako člen delegácie Európskeho parlamentu pre
vzťahy s Japonskom by som chcel predovšetkým vyjadriť súcit a solidaritu s japonským
národom, ktorý čelí tejto nesmiernej katastrofe. Vyžiadala si takmer 10 000 obetí na
životoch a viac ako 16 000 ľudí je nezvestných, pričom tieto čísla sa neustále menia.
Zemetrasenie a cunami spôsobili nepredstaviteľnú skazu. Už teraz sa straty odhadujú na
300 miliárd USD.

Hoci Japonsko nepožiadalo Európsku úniu o pomoc, s ohľadom na závažnosť tejto tragédie
nemôžeme byť nečinní. Najväčšie znepokojenie vyvoláva poškodenie jadrovej elektrárne
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Fukušima. Podľa názoru niektorých odborníkov je situácia vážna a môže viesť
k zopakovaniu toho, čo sa udialo po Černobyli. Vyhlásenie maďarského predsedníctva
a pani Ashtonovej v súvislosti s humanitárnou a odbornou pomocou by sa malo naplniť
čo najskôr v úzkej spolupráci s japonskou vládou.

Claude Turmes (Verts/ALE).   – (DE) Len pred 14 dňami japonské spoločnosti ako
Toshiba, ktoré budovali jadrové elektrárne, vo svojich reklamných letákoch vyhlasovali,
že majú najbezpečnejšie jadrové elektrárne na svete – toľko k vyjadreniam, že v Európe
máme určite najbezpečnejšie jadrové elektrárne.

Myslím si, že táto mimoriadne vážna a tragická nehoda v Japonsku by mala jasne dať
najavo, aké je absurdné porovnávať jadrové elektrárne s veternými elektrárňami,
energetickou účinnosťou alebo solárnymi elektrárňami, keď diskutujeme o boji proti
zmene klímy. Okrem toho je myšlienka nízkouhlíkovej technológie jednoducho nesprávna.
Musíme sa pozrieť na celkové riziká všetkých technológií. Moja prvá konkrétna otázka
pre vás, pán Oettinger, znie takto: Nie je najvyšší čas, aby ste do plánu v oblasti energetiky
do roku 2050 zahrnuli aspoň jeden scenár, ktorý bude ukazovať, čo môžeme dosiahnuť
kombináciou 100 % obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti? To je to najmenej, čo
môžu občania Európy očakávať.

Dovoľte mi v súvislosti so záťažovými skúškami povedať, že sme za takéto skúšky, no
musia byť povinné a európske. Prvá záťažová skúška bánk bola neprimerane zmanipulovaná
vnútroštátnymi orgánmi s cieľom vylúčiť niektoré banky. Na nápravu muselo prebehnúť
druhé kolo záťažových skúšok. Druhým zásadným prvkom je nezávislé posúdenie. Pani
Lauvergeonová zo spoločnosti Areva a pán Teyssen zo spoločnosti E.ON, úradníci Euratomu
z Komisie, odborníci na jadrovú energiu vo Viedni a vlastne aj vnútroštátne orgány dohľadu
sú neobjektívne. Dokonca ani vnútroštátne orgány nepripustia, že bezpečnostné skúšky
spred šiestich mesiacov už nie sú uspokojivé. Inak povedané, potrebujeme nezávislých
odborníkov. V opačnom prípade riskujete, že si vypočujete len neobjektívne stanoviská.

Doplním ešte poslednú vec. Odporučil by som vám opatrnosť, pán Oettinger, keď
vyzdvihujete pána Sarkozyho ako veľkého bojovníka za celosvetovú jadrovú bezpečnosť.
Byť vami, bol by som trochu rozvážnejší.

Sabine Wils (GUE/NGL).   – (DE) Japonsku stále hrozí roztavenie reaktorov. Radiácia
z jadrovej elektrárne vo Fukušime dramaticky stúpa. Ide o ďalšiu z hrozných názorných
ukážok toho, aké je nemožné mať pod kontrolou jadrovú energiu. Preto vyzývame na
okamžité zrieknutie sa jadrovej energie. Jadrová energia plní vrecká energetických
spoločností, no keď sa stane havária, sú to ľudia, ktorí na ňu doplatia. Z tohto dôvodu
musí EÚ okamžite stanoviť požiadavku, aby prevádzkovatelia jadrových elektrární platili
povinné poistenie zákonnej zodpovednosti. Musí sa zaistiť dostatočné krytie všetkých
škôd na zdraví, majetku a ďalšom vlastníctve vo všetkých členských štátoch. Európska
únia by mala konečne zastaviť podporu jadrovej energie a vypovedať zmluvu o Euratome.
Miliardy z peňazí daňových poplatníkov sa nalievajú do nebezpečnej a vysoko rizikovej
technológie, zatiaľ čo bezpečné alternatívy ako obnoviteľné zdroje energie sú naďalej
nedostatočne financované.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Myslím si, že by došlo k vážnej chybe, keby táto diskusia
prerástla do akéhosi procesu proti rizikám modernej doby. Musíme uznať, že veda
a technológie nám umožňujú žiť dlhšie, v lepších podmienkach a s istejšími vyhliadkami
do budúcnosti, a vziať do úvahy, že podmienky potravinovej bezpečnosti, podmienky
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našich systémov sociálneho zabezpečenia a podmienky nášho pokrokového sveta sa
zlepšili práve preto, že sme schopní využiť vedu a technológie a plne ich zužitkovať.

Samozrejme, tento pohľad nie je bez rizík, no tieto riziká možno prekonať, ak dokážeme
spojiť svoje sily s cieľom riešiť problémy, ktorým medzinárodné spoločenstvo čelí deň čo
deň. Konkrétne pán Brock to vystihol, keď povedal, že práve vďaka tajomstvu vecí chápeme,
že nie sme pánmi všetkého, že akokoľvek rozvinutí sme, nemáme odpovede na všetky
problémy, ktoré príroda človeku spôsobuje, a práve to nám sila tohto zemetrasenia
pripomína. Je veľmi pravdepodobné, že menej vyspelá technológia a veda nie tak dávno
– pred sto rokmi – viedli napríklad v Messine k udalosti, ktorá napriek omnoho nižšej
intenzite zemetrasenia spôsobila smrť viac ako 100 000 ľudí.

To by nám malo byť jasným vodidlom do budúcnosti: veda a technológia sú nástroje a ich
úplné využitie si vyžaduje dobrú politiku. To, čo spolu ako inštitúcie robíme, si bude teda
vyžadovať dobrú politiku na to, aby sme určili, či v súčasnosti máme riešenia, ktoré
presahujú dnešný atómový vek a siahajú do budúcnosti, alebo musíme naďalej dlhodobo
brať do úvahy tieto nástroje, aby sme umožnili ďalší rozvoj, ktorý všetci potrebujeme.

Dnes však máme urobiť čosi celkom iné – konať, aby sme pomohli ľuďom v utrpení
a zabezpečili ich potreby. O tom sa tu v Parlamente veľa nehovorí, pretože nás všetkých
zaujíma politická diskusia, ktorá nás zvádza k tomu, aby sme do nej zatiahli obavy
o budúcnosť, ktoré vlastne nemajú nič spoločné s tým, čo je na programe.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Kríza, ktorá sa v súčasnosti odohráva v Japonsku,
vzbudzuje obavy v súvislosti s bezpečnosťou jadrových elektrární na celom svete. Je našou
povinnosťou opýtať sa samých seba, aké odolné a bezpečné sú jadrové elektrárne postavené
na našom území.

Pochádzam z Rumunska a obyvatelia našej krajiny sa celkom oprávnene obávajú
o bezpečnosť jadrovej elektrárne Cernavodă predovšetkým preto, že médiá nedávno
v súvislosti s ňou upozornili na mnoho otáznikov.

Som pevne presvedčená, že nielen v Rumunsku, ale aj v ďalších členských štátoch si
verejnosť kladie otázku, či by v prípade prírodných katastrof, ktoré by zasiahli jadrové
elektrárne, boli ľudia primerane ochránení.

Minulý týždeň sa Nemecko rozhodlo vykonať podrobnú kontrolu svojich systémov na
výrobu jadrovej energie. Na základe udalostí v Japonsku je absolútne nevyhnutné okamžite
preskúmať stav jadrovej bezpečnosti v celej Európskej únii. Všetky členské štáty by mali
nad týmito jadrovými elektrárňami vykonávať prísny a komplexný dohľad.

Európska komisia musí zabezpečiť nielen riadne vykonávanie smernice o jadrovej
bezpečnosti, ale spolu s príslušnými orgánmi v členských štátoch aj podrobné
monitorovanie stavu týchto jadrových elektrární.

Tragická situácia v Japonsku nás opäť upozorňuje na to, že musíme urobiť maximum pre
to, aby sme vytvorili mechanizmy rýchlej reakcie v prípade katastrof.

Charles Goerens (ALDE)  . – (FR) Rád by som povedal niekoľko slov k Japonsku. Po prvé,
musí sa urobiť všetko pre to, aby sme zmiernili utrpenie obyvateľov Japonska, ktoré si
zaslúži náš súcit a solidaritu.

Po druhé, okrem dvoch prírodných katastrof – zemetrasenia a cunami – došlo aj k tretej,
jadrovej katastrofe, teda ku katastrofe spôsobenej človekom. Všetko, čo sa o tejto téme
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povedalo, možno zhrnúť do jedného slova: zlom. Áno, stojíme pred zásadnou zmenou
v prístupe, ktorá sa redukuje na dve otázky: čo by sa malo zmeniť a po druhé, čo môžeme
začať meniť v súvislosti s výrobou energie.

Môžeme si byť istí, že keby sa vyčerpali zdroje fosílnych palív a jadrovej energie ako také,
veľmi rýchlo by sme si boli schopní vytvoriť presnú predstavu o potenciáli rozvoja
obnoviteľných zdrojov energie. Očakávame, že Európska únia nanovo vymedzí svoju
stratégiu v tejto otázke. Aby sa tak stalo, potrebuje jasnú predstavu, silu vôle a podrobný
plán.

Bas Eickhout (Verts/ALE).   – (NL) Najskôr by som chcel zablahoželať pánovi Oettingerovi
k dobrému začiatku. Skutočne ste minulý týždeň dobre začali, no zdá sa, že odvtedy to
ide dolu vodou. Musíte to však teraz naozaj riešiť a objasniť svoje stanovisko, pretože
minulý týždeň ste povedali, že by sme mali viesť rozpravu o Európe a o budúcnosti Európy
bez jadrovej energie. Odvtedy ste to nezopakovali, hoci práve to by teraz malo byť
predmetom našej diskusie. Mnohé štúdie – vedecké štúdie – opakovane ukazujú, že ciele
v oblasti životného prostredia možno dosiahnuť bez jadrovej energie. Európu možno
zásobovať výlučne udržateľnými zdrojmi energie. To by malo byť témou našej dnešnej
rozpravy.

Byť za či proti jadrovej energii je záležitosťou politickej voľby. Nemali by sme byť nútení
odôvodňovať, prečo sme proti jadrovej energii. Tí, ktorí sú za jadrovú energiu, by mali
prísť s odôvodnením. Z toho vyplýva dôležitosť záťažových skúšok.

Mám pre vás dve otázky, pán Oettinger, dve dôležité otázky. V prvom rade: Ako stanovíme
kritériá? Ako zabezpečíme, že budú nezávislé? Po druhé: Čo sa stane, ak jadrová elektráreň
neobstojí v záťažovej skúške? Aké to potom bude mať následky?

PREDSEDÁ: Libor ROUČEK
podpredseda

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Udalosti v Japonsku nás všetkých veľmi hlboko
zasiahli. Vzdávame hold ľuďom, ktorí ohrozujú svoje životy pri odstraňovaní následkov
troch súbežných udalostí – zemetrasenia, cunami a nehody v jadrovej elektrárni. Táto
tragédia vzbudila veľký súcit a tým tiež vyvolala diskusiu o budúcnosti jadrovej energie
a európskej energetickej stratégie, ktorej sme v súčasnosti v Európe svedkami. Nedávno
sme prijali európsku energetickú stratégiu do roku 2020. Hoci v tejto stratégii schvaľujeme
jadrovú energiu, svojím spôsobom sa teraz naštrbila. Uvádzame v nej, že jadrovú energiu
by jednoducho mali sprevádzať prísne bezpečnostné požiadavky. Ide však o prijateľnú
časť energetických zdrojov viacerých krajín.

Táto diskusia by tiež podľa mňa mala zlepšiť európsku spoluprácu v oblasti energetiky
a na to sme vyzvali aj v našej správe. Okrem toho, že dnes musíme zlepšiť bezpečnostné
požiadavky, musíme tiež posilniť Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a smerovať
k Európskemu energetickému spoločenstvu. Európska komisia musí naliehať na lepšiu
spoluprácu medzi členskými štátmi a europeizáciu jadrovej politiky. Záťažové skúšky by
nemali byť dobrovoľné – niektoré krajiny ich využijú, ak budú chcieť, a iné nie. V podstate
to musí byť súčasťou budovania budúcej spoločnej politiky v oblasti jadrovej energie.

Mali by sme tiež podporovať nové technológie. Celá energetická stratégia Európy je založená
na decentralizácii a diverzifikácii. Vzhľadom na to by sme mali uvažovať o podpore malých
a stredne veľkých jadrových reaktorov. Sú lacnejšie, sú postavené ako moduly, a preto sa
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ich bezpečnosť testuje jednoduchšie. Túto formu možno verejnosť prijme lepšie, keďže
tomuto typu energie sa nedokážeme úplne vyhnúť.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Japonsko postihla nepredstaviteľná prírodná katastrofa
a jadrová havária. Občania Litvy aktívne zbierajú finančné prostriedky a všemožne sa
snažia prispieť k pomoci pre obete v tejto krajine. Vždy si budeme pamätať boľavé následky
černobyľskej jadrovej havárie, ktoré ľudia v tejto oblasti aj po troch desaťročiach stále
pociťujú. Pre katastrofu v Japonsku musíme zásadne prehodnotiť otázku jadrovej
bezpečnosti. Nemôžeme ovládať prírodné pohromy, a preto by sme mali zabezpečiť aspoň
to, aby neviedli k ďalším veľmi bolestným jadrovým katastrofám. Súhlasím s kontrolou
existujúcej infraštruktúry a s vybudovaním nových kapacít, ale musíme vykonať dôkladnú
analýzu udalostí v japonskej jadrovej elektrárni predovšetkým vzhľadom na obdobný
prípad z Černobyľa. Musíme dospieť k záverom a prijať opatrenia, ktoré nám umožnia
výrazne posilniť jadrovú bezpečnosť v celej Európe.

Chris Davies (ALDE).   – Moje obavy z jadrového priemyslu zatienili obavy zo zmeny
klímy a teraz som presvedčený, že jadrová energia nám môže pomôcť bojovať proti
globálnemu otepľovaniu. Platilo to pred udalosťami v Japonsku a platí to aj teraz. Určite
sa z toho musíme poučiť. Existujú problémy, pokiaľ ide o konštrukciu, nedostatočnú
reguláciu a nedostatočnú nezávislosť, a určite by sme nemali jadrové reaktory stavať
v oblastiach, ktoré postihujú zemetrasenia.

Žijeme však vo svete rizík. V našich mestách sú chemické továrne, pričom všetky prinášajú
obrovské potenciálne riziká, ale tieto riziká riadime a žijeme s nimi. V minulosti došlo
k hrozným železničným nehodám, ale nezrušíme preto železnice. Dostaneme lekciu,
uplatníme ju v praxi a zlepšíme bezpečnosť. To musíme urobiť aj v jadrovom priemysle.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Ak to s našimi klimatickými cieľmi myslíme vážne,
tak jadrová energia ostane súčasťou našich energetických zdrojov. Preto naše diskusie
nesmú byť ideologické. Potrebujeme predovšetkým odpovede na mnohé otázky, napríklad
na otázku, čo bolo hlavnou príčinou nehody a ako sme jej mohli predísť. Zlyhali systémy
zodpovednosti, implementácie a kontroly? Bola kultúra bezpečnosti v jednej z jadrových
elektrární nedostatočná? Aké sú možnosti, pokiaľ ide o bezpečnejšie skladovanie
vyhoreného jadrového paliva? Bol regulačný orgán príliš slabý a nedokázal prijať včasné
opatrenia? A tak ďalej. Na tieto otázky potrebujeme odpovede a potom budeme môcť
podniknúť zodpovedné politické kroky.

Čo však v skutočnosti znamená podniknutie zodpovedných politických krokov? Musíme
dosiahnuť spoločenskú dohodu o prijateľných technológiách, predovšetkým o úlohe
jadrových elektrární. Musíme zaistiť dodržiavanie zásady, že bezpečnosť je prvoradá.
Musíme vymedziť legislatívny rámec, ktorý poskytne primerané finančné a ľudské zdroje
na bezpečnú prevádzku komplexných technológií. Musíme napomôcť rozvoj vynikajúcej
a nezávislej profesie v oblasti jadrovej energie, neustálu odbornú prípravu v tejto oblasti
a odovzdanie vedomostí starších generácií mladším generáciám. Musíme posúdiť schopnosti
a nezávislosť regulačných orgánov, ktoré sú kľúčom k dosiahnutiu kultúry bezpečnosti,
a musíme zaistiť bezpečnú likvidáciu vysoko rádioaktívneho odpadu a vyhoreného
jadrového paliva.

Na záver by som chcela spomenúť spoločné bezpečnostné kritériá. Dnes všetci súhlasíme
s tým, že ich naozaj potrebujeme, ale spomeňte si na rok 2009, keď sme diskutovali
o smernici o jadrovej bezpečnosti. Európsky parlament už vtedy schválil spoločné európske
kritériá, ale Rada ich, žiaľ, neschválila. Európsky parlament vtedy dokázal, že podniká
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správne kroky. Preto si myslím, že je načase, aby Európsky parlament dostal viac právomocí
v oblasti jadrovej energie, a že by sme mali dosiahnuť medziinštitucionálnu dohodu s cieľom
získať spolurozhodovacie právomoci.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Chcela by som v prvom rade vyjadriť hlboký súcit, potom
úctu obyvateľom Japonska a japonskému národu a nakoniec obrovský obdiv a uznanie
japonským hrdinom, ktorí v tejto chvíli pracujú v elektrárni. Odohrala sa tragédia, ktorá
sa navždy zapíše do japonských a svetových dejín. Táto krajina zasiahnutá katastrofou
požiadala Európsku úniu o pomoc v rámci predbežnej koordinácie pomoci ponúknutej
členskými štátmi.

Mám radosť z pohotovej reakcie Komisie, ako aj z toho, že pán komisár potvrdil, že
Japonsko a takmer pol milióna ľudí, ubytovaných v dočasných prístreškoch v dôsledku
ničivého zemetrasenia a cunami, dostane všetku možnú pomoc. Som pevne presvedčená,
že okrem toho treba urobiť všetko preto, aby sa odstránili následky tejto pohromy a obnovili
životné podmienky. Zároveň by som však chcela povedať, že je nešťastné porovnávať tento
typ tragédie s podobnými tragédiami v oblasti využitia jadrovej energie. Napriek tomu je
prirodzené, že jadrové elektrárne musia byť vybavené najspoľahlivejším bezpečnostným
systémom a potom sa musia neustále kontrolovať v súlade s najprísnejšími predpismi.

Návrh Komisie zorganizovať širokú európsku konzultáciu treba privítať. Takisto
podporujem Komisiu, pretože to považujem za potrebné, pokiaľ ide o vypracovanie
usmernení, ktoré budú základom dobre fungujúceho bezpečnostného systému
koordinovaného na európskej úrovni a ktoré v budúcnosti zaručia trvalú bezpečnú výrobu
jadrovej energie. Správanie obyvateľov Japonska je príkladné a môže byť pre nás vzorom.
Som pevne presvedčená, že si zaslúžia maximálnu podporu. Ďakujem vám, pán
predsedajúci.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Dnes sme všetci tak trochu Japoncami. Aj uprostred
prírodnej katastrofy musíme pripustiť, že jadrová bezpečnosť má ľudskú tvár. Plánovanie,
výstavba, prevádzka, odstavenie a – ako teraz v elektrárni vo Fukušime – zvládanie havárií
sú skúškou sily ľudského poznania a oddanosti. Európska záťažová skúška je pre nás
dôležitým krokom k budúcemu plánovaniu toho, čo bolo doteraz nepredstaviteľné. Pán
komisár, pracovníkom z Fukušimy vzdáme najväčší hold tým, že do európskeho odborného
a politického rozhodovania zapojíme európskych odborníkov. Zapojiť by sa mali tí
pracovníci z oblasti jadrovej energie, ktorých oddanosť a vedomosti sú nenahraditeľné.

Je veľmi dôležité udržiavať a rozširovať vedomosti v oblasti jadrovej energie v strednodobom
horizonte, pretože to naozaj zaručuje bezpečnosť. Okrem toho by som chcela znova
upozorniť na to, čo povedala pani Ulvskogová. Jadrový výskum a vývoj musí – lepšie ako
v súčasnosti – odpovedať na to, ako naložiť s jadrovým odpadom a jeho stále prítomnou
60-ročnou históriou. Ďakujem za pozornosť.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Chcel by som poďakovať pánovi komisárovi Oettingerovi za
to, že k tejto otázke zaujal taký seriózny a zodpovedný postoj.

Mali by sme zvážiť povýšenie Združenia západoeurópskych orgánov dozoru nad jadrovou
energiou (WENRA) na pozíciu európskeho regulátora pre 27 členských štátov. Mali by
sme uvažovať o tom, či by sa normy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE)
nemali stať právne záväznými a či by tento nový regulátor nemal dostať právomoc nariadiť
okamžité zastavenie prevádzky v prípade ich nesplnenia. Mali by sme tiež uvažovať
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o reforme zmlúv o Euratome so zameraním na bezpečnostné predpisy, ako aj o otázke
krytia nákladov na odstavenie a konečné uskladnenie, ktorú treba vyriešiť už teraz.

Považujem to za citlivú tému. Musíme túto príležitosť tu v Európe využiť na vykonanie
partnerského preskúmania a zavedenie najmodernejších noriem, aby sa viac neohrozilo
zdravie obyvateľov.

David Martin (S&D).   – Samozrejme, vítam rýchlu pomoc, ktorú sme poskytli Japoncom
v čase núdze, a vítam vyjadrenie sústrasti Japoncom a pridávam sa k nemu. Nemôžem si
však pomôcť – myslím si, že úprimnosť našich poznámok o solidarite trochu oslabia kroky
niektorých našich členských štátov.

Z novín sa dozvedám, že španielska vláda vyzvala na dôkladnú kontrolu radiácie tovaru
z Japonska, že holandská vláda varovala pracovníkov dokov, aby boli opatrní pri
manipulácii so všetkými kontajnermi z Japonska, že francúzska vláda požaduje, aby sa
kontroloval všetok dovezený tovar, a že nemecké orgány požadujú náhodné kontroly
všetkého tovaru dovezeného z Japonska vrátane automobilov. Ide o tovar, ktorý z Japonska
odišiel dva alebo tri týždne – a v niektorých prípadoch dva alebo tri mesiace – pred
zemetrasením.

Takéto kroky nie sú veľmi vyjadrením solidarity a súcitu a chcel by som Radu a Komisiu
požiadať, aby sa pokúsili členským štátom povedať, že ak chcú naozaj vyjadriť solidaritu,
nemali by šíriť takéto poplašné správy.

Fiona Hall (ALDE).   – Som prekvapená, že pán komisár optimisticky očakáva, že situácia
vo Fukušime sa dostane pod kontrolu za pár dní, keď odborníci na jadrovú energiu hovoria
o týždňoch a mesiacoch. Z elektrárne medzitým uniká radiácia, ktorá naďalej preniká do
zásob potravín a vody.

Vítam požiadavku záťažových skúšok, ale nie sú odpoveďou na širšie otázky. Otázka znie,
či chceme prijať čoraz vyššie riziká spojené s jadrovou energiou vo svete, v ktorom čoraz
častejšie dochádza ku komplexným prírodným katastrofám a extrémom počasia.
Bezpečnosť jadrových reaktorov jednoducho nemožno úplne zaručiť v prípade žiadnej
rozsiahlej katastrofy, ak spôsobí skazu na viacerých úrovniach, napríklad prerušenie
dodávok elektrickej energie a vody, prerušenie komunikácií a fyzického prístupu. Otázka
je, či to naozaj chceme riskovať, keď máme iné alternatívy.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Chceli by sme tu vyjadriť našu úplnú solidaritu
s obyvateľmi Japonska a tiež našu ľútosť za obeťami katastrofy, ktorá zasiahla túto krajinu.

Vieme, že táto katastrofa spôsobila vážne havárie v jadrovej elektrárni Fukušima, ktorej
následky ešte stále nie je možné úplne posúdiť. Je pravda, že havárie v reaktoroch tejto
elektrárne boli dôsledkom kombinácie veľmi nepravdepodobných faktorov. K ich
kombinácii však došlo a potenciálne sa to môže stať znova v iných jadrových elektrárňach.

Z diania vo Fukušime sa preto musíme dobre poučiť. Treba okamžite preveriť bezpečnostné
systémy elektrární a v prípade potreby odstrániť ich nedostatky, predovšetkým pokiaľ ide
o chladiace systémy.

Treba prehodnotiť polohu existujúcich jadrových elektrární, najmä z hľadiska rizika
zemetrasení a cunami. Tiež však treba otvoriť širokú celospoločenskú diskusiu o energetickej
otázke, našich súčasných a budúcich potrebách a o tom, ako ich možno splniť, pričom sa
rozumne a informovane vyrovnáme s rizikami, vplyvmi, potenciálom a obmedzeniami
rôznych zdrojov energie.
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Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Chcel by som najprv vyjadriť solidaritu s obyvateľmi Japonska,
ktorých tak kruto postihla táto katastrofa. Bolo prekvapujúce zistiť, že japonská technológia
nedržala krok s udalosťami, ku ktorým v týchto oblastiach opakovane dochádza. Prevádzka
technologicky zastaranej jadrovej elektrárne určite nie je maličkosť a tieto veci by nás mali
viesť k prehodnoteniu európskeho jadrového energetického programu.

Nemôžeme sa stať obeťami strachu a rozhodovať dnes unáhlene. Potrebujeme všeobecnú
dohodu o zaistení bezpečnosti existujúcich jadrových elektrární a preverovaní tých, ktoré
sa stavajú. Európa sa nemôže vyhnúť pomoci obyvateľom Japonska nielen pre núdzový
stav, ale aj pre pravdepodobnú finančnú krízu spojenú s touto hroznou katastrofou.

Z krátkodobého hľadiska sa musia podniknúť kroky na riešenie spomalenia hospodárstva
v Tokiu a jeho pravdepodobných dôsledkov pre krajiny, ktoré sú s Japonskom najužšie
prepojené. Nemali by sme zabúdať na to, že vláda bola slabá už pred katastrofou a že
nemala v hornej snemovni väčšinu, takže vládna kríza môže byť za dverami.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Na úvod by som chcela vyjadriť sústrasť všetkým,
ktorých zasiahla táto ničivá situácia. Tragická nehoda v Japonsku viedla k jadrovej katastrofe,
ktorá je nám teraz všetkým dobre známa. Európa reagovala relatívne rýchlo a jednotne,
hoci si uvedomujeme – a dúfam, že aj všetci zástancovia jadrovej technológie –, že
rádioaktivita nepozná štátne hranice a príroda nedodržiava bezpečnostné normy, nech sú
akokoľvek prísne. Zažili sme Černobyľ – neúspešnú takzvanú záťažovú skúšku – a teraz
máme Fukušimu. Nastal čas, aby zástancovia jadrovej energie uprednostnili dobré životné
podmienky a zdravie ľudí a prírodné prostredie pred akýmikoľvek finančnými záujmami.
Mali by sme uvažovať o celoeurópskom odstavení a podpore obnoviteľných zdrojov
energie.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Cunami po zemetrasení v Japonsku bolo priamou príčinou
havárie v jadrovej elektrárni, ktorá sa stala predovšetkým otázkou bezpečnosti
zamestnancov a verejnosti. Preto bolo správne, že sme sa rozhodli podrobiť naše funkčné
jadrové elektrárne dôkladným skúškam. Ukázalo sa, že potrebujeme komplexnú a dôkladnú
diskusiu s cieľom dosiahnuť racionálne rozhodnutie o budúcnosti jadrovej energie. Musíme
si tiež uvedomiť, že po strašnej tragédii tohto druhu budú mať ľudia väčšie obavy, a práve
preto musíme zabezpečiť objektívne a pravdivé informovanie a sprísnenie bezpečnostných
opatrení.

Chcel by som však zdôrazniť, že jadrové elektrárne v Európe sú vystavené úplne iným
environmentálnym faktorom ako elektrárne v Japonsku. Európe nehrozí nebezpečenstvo
cunami ani takého silného zemetrasenia, takže by sme z tejto nešťastnej tragédie nemali
vyvodzovať priame závery. Naše zariadenia sú pripravené na prípadné nehody a jadrová
energia môže zostať integrálnou súčasťou našich energetických zdrojov aj v budúcnosti.
Na záver by som chcel vyjadriť sústrasť a úctu našim japonským priateľom. Ďakujem.

Günther Oettinger,    člen Komisie. – (DE) Vážené poslankyne, vážení poslanci, pozorne
som počúval vaše príspevky a chcel by som vám poďakovať za objektivitu, ktorú ste prejavili
v súvislosti s katastrofou aj jej následkami. Odzneli tu vyjadrenia solidarity a sústrasti, ako
aj ponuky na pomoc. K tomu už netreba nič dodávať. To nás povzbudzuje v práci, ktorú
majú vykonať predsedníctvo Rady a Komisia.

Všeobecná otázka, o ktorú tu ide, je reakcia na katastrofy. Vzhľadom na Haiti a Pakistan
a množstvo ďalších nedávnych prírodných katastrof som presvedčený, že oznámenie
Komisie o lepšej európskej reakcii na katastrofy, ktoré Rada schválila v decembri minulého
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roka, ukazuje cestu vpred. Musíme zlepšiť spoluprácu v rámci postupov reakcie na
katastrofy na európskej úrovni a musíme na to vynaložiť primerané finančné a ľudské
zdroje, ako aj úsilie o koordináciu na európskej úrovni. Pani Georgievová v priebehu roka
nepochybne predloží v Parlamente a v Rade konkrétne návrhy.

Pokiaľ ide o energetickú politiku v Európe a o to, ako sa poučiť z nových informácií
prichádzajúcich z Japonska, som presvedčený, že musíme začať objektívnym pohľadom
na fakty a realitu. Vezmime si ako príklad nemeckú vládu a jej koaličné strany; pripomínam
vám, že som členom jednej z týchto strán. Naša vláda oznámila výraznú zmenu smerovania.
V súčasnosti sa v Nemecku odstavilo sedem jadrových elektrární. Tento krok bol kritizovaný
za to, že „nie je veľmi dôveryhodný“, alebo aj za to, že ide o „typický prejav nemeckého
strachu“. Som presvedčený, že nesmieme zabúdať na to, že východiskovým bodom rokovaní
by malo byť rešpektovanie rôznych stanovísk. Chcel by som vyjadriť úctu Parlamentu,
ktorý pred niekoľkými rokmi jednoznačne podporil trvalé využívanie jadrovej energie
v rámci európskych energetických zdrojov, ale ktorý nepochybne začal prehodnocovať
toto stanovisko. Po druhé by som chcel vyjadriť rešpekt voči regulačným právomociam
EÚ. Znova som si veľmi pozorne prečítal zmluvu o Euratome a tiež som dôkladne
preskúmal smernicu o jadrovej bezpečnosti, ktorú Rada a Parlament prijali v júni pred
dvoma rokmi. Tento druhý dokument obsahuje veľa formálnych odporúčaní týkajúcich
sa orgánov, ktoré treba zriadiť, informačných a oznamovacích povinností a iných vecí, ale
neponúka takmer žiadne konkrétne odporúčania, pokiaľ ide o stavebné a prevádzkové
metódy alebo dokonca veľmi všeobecné špecifikácie.

Ak dnes Parlament navrhne rozšírenie európskych právnych predpisov, som pripravený
nečakať s podaním správy pre Komisiu na správy od členských štátov v roku 2014, ale
budem trvať na tom, aby sa táto smernica stala vnútroštátnym zákonom najneskôr do júla
tohto roka. Bude to závisieť od členských štátov a po získaní ďalších informácií z Japonska
a z komplexných záťažových skúšok bude možné diskutovať o návrhu Komisie o ďalších
konkrétnych požiadavkách na jadrovú bezpečnosť tu v Bruseli v priebehu budúceho roka
a nie neskôr.

Odznelo tu, že musím „konať rozhodne“. S tým však nesúhlasím. Zaujmem k tejto otázke
dôsledný postoj a budem sa pýtať, aké právomoci majú európski zákonodarcovia a aké
mi nedali. Keď v súčasnej atmosfére počujem kritiku od niektorých národných vlád za
príliš dramatické hodnotenie situácie a ponaučení, ktoré si z nej musíme zobrať, zatiaľ čo
ostatní hovoria, že je najvyšší čas podniknúť rozhodné kroky, potom uprednostním strednú
cestu. Vždy som sa cítil dobre na strednej ceste. Keď vás kritizujú obe strany, možno naozaj
robíte veci dobre.

Mnohé zo 143 jadrových elektrární budú v prevádzke aj o desať rokov, a ak súčasné vlády
nezmenia názor, mnohé z nich, hoci nie všetky, budú stále fungovať aj v nasledujúcom
desaťročí. Preto máme veľký záujem požadovať najprísnejšie úrovne bezpečnosti, nové
normy a ďalšie obmedzenie rizík v jadrových elektrárňach, ktoré ostanú v strednodobom
a dlhodobom horizonte v prevádzke.

Po druhé predpokladám, že nové jadrové elektrárne v Európe sa budú stavať pod záštitou
členských štátov, ich národných parlamentov a vlád. Ak vezmeme do úvahy referendum,
ktoré sa má v júni uskutočniť v Taliansku, potom môžeme predpokladať, čo sa stane. Chcel
by som poznamenať, že s výnimkou Nemecka ani jeden z trinástich členských štátov, ktoré
prevádzkujú jadrové elektrárne, nezmenil svoju politiku v tejto oblasti. Pozorne som
sledoval diskusie na národnej vládnej a parlamentnej úrovni a v médiách.
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Musíme si uvedomiť, že hoci ide o európsku otázku, má aj globálny rozmer. Je len v našom
záujme zabezpečiť, aby sa najprísnejšie normy uplatňovali nielen na našom území, ale aj
na celom svete, veď jadrová energia sa bude celosvetovo využívať aj v nasledujúcich
desaťročiach. Z tohto dôvodu vítam...

(protestné pokrikovanie)

Pán Turmes, naozaj sa veľmi snažím zostať tu pokojný a objektívny. Mali by ste to urobiť
aj vy. Keď mi hovoríte, aby som neveril pánovi Sarkozymu, môžem povedať len to, že som
pevne presvedčený, že túto vec predloží na diskusiu na samite G-20. Už to je veľký úspech.
O tejto veci sa bude diskutovať na fóre, ktorého sa zúčastnia Američania, Číňania, Rusi
a ostatní, ktorí už prevádzkujú jadrové elektrárne, plánujú postaviť nové elektrárne alebo
povolili veľkým priemyselným koncernom postaviť jadrové elektrárne vo svojich krajinách.
Preto som presvedčený, že prehodnotenie rizík a prísnejšie bezpečnostné normy sú
nevyhnutné bez ohľadu na to, či je človek za jadrovú energiu alebo proti nej, pretože
jadrová energia bude aj naďalej súčasťou našej globálnej budúcnosti.

(protestné pokrikovanie)

Teraz by sme sa nemali vracať k diskusiám spred dvoch rokov. V tomto smere sa neobraciate
na správnu osobu. Svoje názory môžete vyjadriť, keď dostanú slovo iní. Myslím si, že sa
s touto vecou neobraciate na správneho úradníka.

Dovoľte mi prejsť na otázku plánu v oblasti energetiky do roku 2050 a kritiku, ktorá tu
odznela, že dostatočne nepodporuje a nefinancuje obnoviteľné zdroje energie. V tomto
prípade podceňujete silu vlastných uznesení, hoci sa snažíme kontrolovať a zaručovať
dodržiavanie takýchto rozhodnutí. Až 20 % obnoviteľných zdrojov energie za iba deväť
rokov v skutočnosti zodpovedá 35 % v kľúčovej oblasti výroby energie a tieto udržateľné
zdroje sa využívajú hlavne v tejto oblasti. Sme na dobrej ceste k výrobe 35 % elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie – a členské štáty zohrávajú svoju úlohu –, pričom
obnoviteľné zdroje energie by mali predstihnúť jadrovú energiu a uhlie pri výrobe elektriny
za štyri či päť rokov. To znamená, že z obnoviteľných zdrojov energie postupne vytvárame
najdôležitejšie zdroje elektriny v Európe. Naše koncepcie a scenáre v rámci plánu v oblasti
energetiky do roku 2050 predstavíme koncom jari. Sú však aj iné dôležité dátumy okrem
roku 2050, ktorý sa môže zdať ďaleko. Máme aj čiastkové ciele na roky 2025 a 2030,
inými slovami, na obdobie, ktoré si vyžaduje investície do infraštruktúry a výrobných
kapacít hneď teraz. Nechcem v tomto štádiu prijímať konkrétne záväzky, ale do roku 2030
určite prekročíme hodnotu 35 % obnoviteľných zdrojov energie a dosiahneme hodnotu
viac ako 40 % alebo dokonca 60 %, alebo niečo medzi tým. Ak sa tak stane, nikto nebude
môcť tvrdiť, že obnoviteľným zdrojom energie sa nedostalo dostatočnej podpory.
Obnoviteľné zdroje energie budú zohrávať rozhodujúcu úlohu v energetických zdrojoch
počas našich životov.

(Rečníka prerušila pani Harmsová.)

Pani Harmsová, hovorím o pláne v oblasti energetiky, kým vy hovoríte o pláne v oblasti
CO2. Sú to dve rozdielne veci. Neznížili sme ciele do roku 2020. Nezmenili sa – 20 %
samostatný cieľ a 30 %, ak sa pripoja ostatné krajiny. Parlament, Rada a Komisia mali vždy
takéto stanovisko a toto je globálna ponuka na stole. Nič sa nezmenilo. Hovoríme tu
o obnoviteľných zdrojoch energie a v tejto oblasti dosiahneme viac ako 40 %. Vytvorili
sme preto základ, ktorý zaručí, že energetické zdroje už nebudú len vecou členských štátov,
ale že členské štáty budú niesť 50 % zodpovednosti alebo trochu viac. Po druhé, stanovili
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sme tiež požiadavky na určenie zásad dotácií a spôsobu zabezpečenia finančných
a technických zdrojov v členských štátoch v spolupráci s nami.

Pán Turmes, môžem vás ubezpečiť, že v scenároch vážne preskúmame to, čo navrhli rôzne
orgány, teda dosiahnutie 100 % obnoviteľných zdrojov energie. Potom sa však musíte
pozrieť na právne predpisy, konkrétne na článok 194, ktorý uvádza, že energetické zdroje
sú vecou členských štátov. Nepovažujem Lisabonskú zmluvu za vytesanú do kameňa.
Poskytuje však parametre pre moju činnosť stanovením práv členských štátov. Tieto práva
sa úzkostlivo bránia, či už v Berlíne, Luxemburgu, Paríži, alebo v Londýne.

Na záver chcem uviesť ešte jednu vec. Veľmi pozorne som počúval vystúpenia pána Daviesa
a pani Hallovej. Obidvaja sú členmi rovnakej strany. Obidvaja pochádzajú z rovnakého
členského štátu. Ako sme však počuli, majú diametrálne odlišné názory. To rešpektujem.
Keď dokáže malá strana vo veľkej krajine zastrešiť také odlišné názory, ako vyjadrili títo
dvaja vážení poslanci, a keď bola táto strana proti jadrovej energii vo svojej krajine pred
voľbami, ale po voľbách ju dokáže akceptovať, aj tak to rešpektujem. Poukazuje to však
na ekologický, hospodársky a politický rozmer tejto otázky, a preto budeme mať stále
nezhody. Časť procesu má vždy globálny charakter.

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady.  −  (HU) Sľubujem, že budem stručná. Som
presvedčená, že teraz by naše činy mali sprevádzať dve veci: solidarita a rozvážnosť.
Prostredníctvom solidarity môžeme Japoncom pomôcť so všetkým, čo potrebujú. Môžeme
ich počúvať a konať tam, kde to aj oni považujú za potrebné, a rozvážnosť nám treba na
to, aby sme včas a správne rozhodli o našej budúcnosti. Nemali by sme o otázke takéhoto
významu rozhodovať pod vplyvom udalostí. Jedna vec je istá a nikto ju dnes v tejto
rokovacej sále nespochybnil: musíme sa všetkými silami snažiť dosiahnuť maximálnu
bezpečnosť.

Okrem toho je našou povinnosťou úplne informovať občanov, aby rozumeli, o čom sa
diskutuje, a kedy, o čom a ako rozhodneme. Je veľmi dôležité vyvodiť závery a poučiť sa.
Udalosti by sme mali preskúmať včas, ale nie unáhlene a nemali by sme robiť vyhlásenia,
za ktorými si o pár týždňov alebo mesiacov nebudeme stáť. Pokiaľ ide záťažové skúšky,
chcem len poukázať na to, že teraz sú na základe platných právnych predpisov dobrovoľné.
Viacerí z vás spomenuli zmenu a doplnenie právnych základov, v súčasnosti platných
rámcov, a som pevne presvedčená, že Európska rada to nevylúči. Treba na tom pracovať
a predložiť vhodný návrh. Netreba sa ponáhľať, ale práca sa, prirodzene, musí začať.

Pán komisár Oettinger tiež poukázal na to, že energetické zdroje sú v právomoci členských
štátov. Každý členský štát sa zvrchovane rozhoduje o tom, aké formy energie bude využívať
na pokrytie svojich energetických potrieb. Polovica členských štátov, polovica z hľadiska
veľkosti, využíva jadrovú energiu. Keď budeme mať vhodný právny základ, budeme môcť
uložiť bezpečnostnú povinnosť každému, ale voľba a zodpovednosť za výber je na členských
štátoch. V každom prípade s potešením vítam to, že Komisia bude schopná pripraviť správu
do júla 2011, ako spomenul pán komisár Oettinger. Na záver by som chcela povedať, že
hovoríme veľa o výskume a vývoji, ktorý je tiež základným kameňom stratégie Európa
2020. Našou úlohou je vytvoriť čo najlepšie podmienky na výskum a vývoj v Európskej
únii. V tejto oblasti máme ešte stále veľa práce. S pomocou výskumu a vývoja by sme mali
nájsť čo najbezpečnejšie a najekologickejšie formy výroby energie. Veda by mala slúžiť
ľuďom a ich maximálnej bezpečnosti. Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci.
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Predsedajúci.   – V súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku som dostal jeden

návrh uznesenia1.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra (vo štvrtok 24. marca 2011).

Písomné vyhlásenia (článok 149)

János Áder (PPE),    písomne. – (HU) V prvom rade mi dovoľte vyjadriť hlbokú sústrasť
obyvateľom Japonska a príbuzným obetí v súvislosti s mimoriadnou prírodnou
a priemyselnou katastrofou, ktorá sa odohrala len pred 12 dňami. Japonská tragédia nám
pripomína, že k prírodným a priemyselným katastrofám môže dôjsť kedykoľvek
a kdekoľvek, dokonca aj v Európe. Otázka je len to, kedy a kde k nim dôjde. Práve preto
som presvedčený, že je pre Európsku úniu dôležité, aby mala v prípade potenciálnej
priemyselnej katastrofy v Európe k dispozícii vhodný finančný nástroj na okamžitý a účinný
zásah a zmiernenie škôd. Snahy EÚ zamerané na prevenciu sú, prirodzene, veľmi dôležité,
ale v súčasnosti Európska únia nemá finančný nástroj, ktorý by dokázal uspokojiť uvedenú
potrebu. Stačí si predstaviť, čo by sa stalo, ak by katastrofa zasiahla členský štát v zložitej
finančnej situácii. Okrem strašných spoločenských a environmentálnych následkov by to
vážne ovplyvnilo rozpočet takejto krajiny, ako aj európske hospodárstvo. Preto podľa mňa
Európa potrebuje nový systém poistenia proti katastrofám, ktorý by na základe zásady
povinného poistenia zodpovednosti poskytol dodatočné prostriedky v sume približne 4
až 5 miliárd EUR ročne z platieb potenciálnych znečisťovateľov s cieľom rozšíriť rýchlu
finančnú pomoc v prípade priemyselných katastrof. Okrem toho by platitelia mohli byť
aj príjemcami prostriedkov z tohto systému, pretože by mohli požadovať podporu
prostredníctvom súťaženia o investície v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia
z nevyužitých prostriedkov.

Sergio Berlato (PPE),    písomne. – (IT) Rastúci dopyt po energii si vyžaduje diverzifikáciu
ponuky alternatívnych zdrojov energie iných ako ropa, akými sú napríklad obnoviteľná
slnečná, veterná a jadrová energia.

Podľa mňa nie je výroba jadrovej energie vec, o ktorej by sa malo diskutovať, keď sme teraz
plní emócií. Vlastne sa obávam, že zvyčajní odporcovia jadrovej energie, často financovaní
ropnými spoločnosťami, sa pokúsia zneužiť udalosti v Japonsku na propagáciu energetickej
závislosti Talianska od ropy a jej derivátov. Viac ako 8 000 ľudí v Taliansku a viac ako
350 000 v Európe každý rok zomrie pre znečistenie spôsobené spaľovaním ropných
derivátov.

Navyše, pokiaľ ide o nájdenie potenciálnych miest výstavby v tejto oblasti, chcel by som
zdôrazniť, že s výberom pomáhajú technické a vedecké smernice vypracované odborníkmi,
na základe ktorých budú môcť úradníci vybrať najlepšie možnosti, aby sa zaručila verejná
bezpečnosť a environmentálna udržateľnosť. Dúfam, že diskusie o alternatívnych zdrojoch
energie iných ako ropa budú prebiehať objektívne a že sa zabezpečia primerané a presné
informácie pre občanov, aby sme predišli ľahkej manipulácii, čo by mohlo viesť k našej
ešte väčšej závislosti od nestabilných krajín ťažiacich ropu.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    písomne. – (RO) Stotožňujem sa so smútkom svojich
kolegov poslancov, ktorí vyjadrili sústrasť Japonsku a jeho obyvateľom v súvislosti
s tragédiou, ktorou prechádzajú. EÚ musí Japonsko podporiť všetkými silami pri zavádzaní
a uskutočňovaní rekonštrukčných programov. Pozorne som sledoval rozpravu, ale musím
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povedať, že nesúhlasím, aby sa táto tragédia zmenila na križiacku výpravu proti jadrovej
energii. Ide o lacný, ekologický zdroj energie a vďaka technologickému pokroku bude
čoraz bezpečnejší. Havária lietadla je napríklad podobne tragická udalosť, ale nemyslím
si, že je to pre nás dostatočný dôvod na pochybnosti o výhodách a bezpečnosti lietadiel.
Správne riešenie je: áno záťažovým skúškam, áno dohľadu a nie démonizovaniu jadrovej
energie.

Kristiina Ojuland (ALDE),    písomne. – Chcela by som vysloviť úprimnú sústrasť
obyvateľom Japonska, ktorých v posledných týždňoch postihla strašná prírodná katastrofa.
Japonsko dostáva pomoc od Európskej únie, ako aj od členských štátov. Európska únia
bude pokračovať s akoukoľvek podporou, ktorú bude japonská vláda považovať za vhodnú
pomoc pri prekonávaní tejto hroznej krízy.

Stav pohotovosti v jadrovej elektrárni vo Fukušime vyvolal emotívnu diskusiu o využití
jadrovej energie v Európskej únii vo všeobecnosti. Odporúčala by som všetkým, aby do
svojich názorov nevnášali emócie a uvedomili si, že automobily sa nezakázali po tom, keď
írska vedkyňa Mary Wardová 31. augusta 1869 vypadla z parného auta svojho bratranca,
ktoré ju potom prešlo.

Namiesto toho by sme sa mali poučiť a zvýšiť investície do jadrovej bezpečnosti, ako aj
inovatívneho výskumu. Zdroje fosílneho paliva sú vyčerpateľné a obnoviteľná energia je
stále dosť experimentálna. Na druhej strane by jadrová energia mohla byť kľúčom k našej
budúcnosti. Ak by sa prví jaskynní ľudia báli ohňa, stále by sme žili v dobe kamennej.

Vladimír Remek (GUE/NGL),    písomne. – (CS) Predovšetkým by som sa chcel pripojiť
k všetkým, ktorí vyjadrili súcit s obyvateľmi Japonska postihnutými ničivým zemetrasením
a cunami. Táto prírodná katastrofa pripravila o život tisícky ľudí, čo je obrovská strata.
Ďalšie desaťtisíce pripravila o strechu nad hlavou, osobné veci a majetok a dramaticky
zmenila ich životy aj v nasledujúcich rokoch. Nesmieme na to zabúdať, hoci sa médiá
sústreďujú skôr na problémy jadrovej energetiky. Problémy s poškodenou elektrárňou
Fukušima zatieňujú takmer všetko ostatné. Chcel by som však pripomenúť – v súvislosti
s poplašnými scenármi –, že najväčšou jadrovou katastrofou všetkých čias stále zostáva
zhodenie atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki. Najväčšou hrozbou pre ľudstvo je
jadrový vojenský arzenál. Šíri sa napriek mnohým dobrým úmyslom bez toho, aby bol
pod takou permanentnou a dôkladnou verejnou kontrolou ako jadrové elektrárne. Navyše
sa po udalostiach v Japonsku bezpečnostné požiadavky a normy určite ešte zvýšia. Musíme
preto zachovať rozumné postoje bez unáhlených, až hysterických reakcií na udalosti
v Japonsku. V súčasnosti neexistuje alternatíva pre jadrovú energiu, ktorá nám poskytuje
veľmi potrebnú a dostupnú energiu bez emisií. Som rád, že Česká republika,
Fínsko, Francúzsko a ďalšie krajiny pristupujú k tejto otázke realisticky. Je to v protiklade
s krajinami, kde sa jadrová energia stala kartou v predvolebnom boji, čo je s ohľadom na
situáciu v Japonsku pomerne neetické.

Joanna Senyszyn (S&D),    písomne. – (PL) Chcela by som sa vyjadriť k situácii v Japonsku.
Humanitárna pomoc pre Japonsko je samozrejmá a potrebná reakcia Európskej únie na
tragickú katastrofu, ktorá krajinu postihla. Myslím si, že Japonsko a postihnuté regióny
by mali dostať všetku potrebnú pomoc (technickú, administratívnu a organizačnú), ako
aj finančnú podporu. Okrem núdzovej pomoci by sme mali uvažovať aj o vypracovaní
modelu systematickej spolupráce so všetkými krajinami, ktorým hrozia rôzne druhy
katastrof, vrátane krajín mimo Európskej únie. Chcela by som požiadať útvary Komisie
a Rady, ktoré sú zodpovedné za túto oblasť, aby zrevidovali príslušné právne predpisy
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a predložili návrhy na zlepšenie výmeny účinných postupov v oblasti krízového
manažmentu.

V dôsledku prírodných katastrof trpí čoraz častejšie čoraz viac krajín vrátane krajín
Európskej únie. Preto je nevyhnutná trvalá a prepracovaná medzinárodná spolupráca. Je
tiež dôležité zrevidovať platné právne a regulačné rámce pre bezpečnosť a ochranu
jadrových zariadení. V tejto súvislosti by som chcela upozorniť hlavne na tieto dve veci:
kontrolu úplnej transpozície smernice o bezpečnosti jadrových zariadení a prijatie smernice
o rádioaktívnom odpade.

Debora Serracchiani (S&D),    písomne. – (IT) Po zemetrasení z 11. marca otriasli
Európskou úniou, ktorá už predtým zápasila s nestabilitou v severnej Afrike, dôsledky
japonskej krízy pre jadrovú bezpečnosť a globálne hospodárstvo.

Vítam rozhodnutia prijaté na mimoriadnom stretnutí ministrov energetiky, ktoré sa konalo
s cieľom preskúmať dôsledky havárie v elektrárni Fukušima, a spolieham sa na odhodlanie
členských štátov, pokiaľ ide o vykonanie záťažových skúšok jadrových elektrární
v Európskej únii a ich rozšírenie do mimoeurópskych krajín, predovšetkým tých susedných.
V tejto súvislosti – pričom pripisujem náležitý význam rozhodnutiu o jadrovom moratóriu,
ktoré prijali niektoré členské štáty, a blížiacim sa verejným konzultáciám o vývoji v oblasti
energetiky – je dôležité, aby Komisia podávala správy o bezpečnostnej situácii v európskych
jadrových elektrárňach, ktoré by v prípade nehody mohli mať dosah na susedné regióny
členských štátov.

Georgios Stavrakakis (S&D),    písomne. – (EL) Aj ja by som chcel vyjadriť sústrasť
a podporu obyvateľom Japonska, ktorých postihla katastrofa spôsobená veľmi silným
zemetrasením a cunami, ktorá si vyžiadala tisíce životov a zanechala po sebe veľké škody.
Samozrejme, veda a technológia urobili maximum pre bezpečnosť zvyčajných dôležitých
stavieb a máme, samozrejme, veľmi prísne predpisy na zníženie ich zraniteľnosti. Nedávne
silné zemetrasenie a následná katastrofálna cunami si však vyžiadali tisícky životov
a spôsobili skazu biblických rozmerov. Z dôvodu veľmi vážneho poškodenia jadrových
reaktorov vo Fukušime musíme prehodnotiť a zmeniť prevládajúci názor o bezpečnosti
jadrových elektrární. Musia byť umiestnené a navrhnuté podľa kritérií, ktoré budú rovnako
extrémne ako prírodné javy, ktorým môžu byť vystavené. Vedci s veľkou
pravdepodobnosťou odhadujú, že silné zemetrasenia sa môžu objaviť v strednodobom
a dlhodobom horizonte. Politici by preto nemali za žiadnych okolností plánovať jadrové
elektrárne v aktívnych zónach zemetrasení. Pre krajiny v zónach zemetrasení existujú
moderné, použiteľné, inteligentné a účinné spôsoby, ako naplniť ich energetické potreby.
V opačnom prípade sa bude zdať, že ľudský život sa používa na vyváženie energetického
problému.

Csanád Szegedi (NI),    písomne. – (HU) Najprv by som chcel vysloviť sústrasť obyvateľom
Japonska v mene Hnutia za lepšie Maďarsko Jobbik a všetkých Maďarov. Maďari vždy mali
radi Japoncov ako bratov, a preto je táto katastrofa mimoriadne šokujúca. Povinnosťou
Európskej únie je pomôcť obyvateľom Japonska a Japonsko musí dostať všetku pomoc,
ktorú potrebuje. Zároveň treba z tejto katastrofy vyvodiť závery, ktoré jednoznačne ľudstvu
ukážu, že globalizovaný svet odtrhnutý od prírody je mimoriadne krehký. Existuje maďarské
príslovie, ktoré hovorí, že múdry človek sa učí z cudzích chýb. Národy Európy sa musia
z tejto katastrofy poučiť a čo najviac sa vrátiť k prírode, prírodným potravinám a prírodným
zdrojom energie a tým chrániť naše životné prostredie pre budúce generácie.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Najprv by som chcela obyvateľom Japonska
vyjadriť sústrasť po zemetrasení a cunami, ktoré postihli túto krajinu a vyžiadali si veľa
životov. Vzhľadom na tragickú katastrofu v jadrovej elektrárni Fukušima, ktorá nasledovala
po zemetrasení a cunami, by som chcela Európu vyzvať, aby prehodnotila budúcnosť
jadrovej energie a hľadala alternatívne spôsoby výroby energie. Navyše sa naše hodnotenia
vplyvu tejto katastrofy musia zakladať na informáciách a odborných znalostiach, ktoré
poskytnú špecialisti a odborníci, a na nové spôsoby výroby elektriny sa musíme pozerať
z vedeckého hľadiska. Udalosti v Japonsku by mali byť obavou pre všetky členské štáty
bez ohľadu na to, či majú jadrové elektrárne, pretože ak by došlo k podobným katastrofám,
radiácia by ohrozila celú Európu. V súčasnosti vyvolávajú v krajinách východnej Európy,
najmä v pobaltských štátoch, veľké obavy plány Ruska a Bieloruska stavať jadrové
elektrárne. Dosah radiácie z týchto plánovaných jadrových elektrární vyvoláva ešte väčšie
znepokojenie a objavujú sa obavy, či susedné štáty budú dodržiavať medzinárodné
bezpečnostné požiadavky. Chcela by som zdôrazniť, že okamžite po katastrofe v Japonsku
odstavilo Nemecko svoje reaktory postavené pred rokom 1980. Člen Európskej komisie
zodpovedný za energetiku tiež zastáva názor, že Európa by sa mala snažiť o budúcnosť
bez jadrových elektrární. Takže po posúdení potenciálnej hrozby radiácie pre Európu by
sme tu v Európskom parlamente mali diskutovať o riziku jadrových elektrární blízko
vonkajších hraníc Európskej únie.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    písomne. – (PL) Ničivé zemetrasenie a cunami, ktoré
zasiahli Japonsko a tichomorskú oblasť 11. marca 2011 a ktoré si vyžiadali tisíce nevinných
životov, boli tragédiou, ktorá nás všetkých dojala. Našou povinnosťou je vyjadriť hlbokú
solidaritu s obyvateľmi Japonska a ich vládou a vysloviť im našu sústrasť. Našou
povinnosťou je aj zvýšiť humanitárnu, technickú a finančnú pomoc. Som rád, že Európska
únia poskytla túto nevyhnutnú pomoc takmer okamžite a využila svoje najlepšie
záchranárske tímy a ich skúsenosti v oblasti odstraňovania následkov katastrof. Pomoc sa
musí poskytovať nepretržite, kým sa situácia v Japonsku nestabilizuje. Vzhľadom na
znepokojivý fakt, že katastrofa spôsobila mimoriadne vážnu jadrovú haváriu, ktorá postihla
jadrovú elektráreň vo Fukušime a ktorá predstavuje novú hrozbu pre životy a zdravie, by
sme mali preskúmať a otestovať bezpečnosť jadrových elektrární v EÚ. Napriek tomu, že
havária v elektrárni vo Fukušime je pre nás varovaním, nemyslím si, že by to mal byť dôvod
na paniku alebo zaujatosť proti jadrovej energii. Japonsko veľmi často pomáhalo európskym
národom pri odstraňovaní následkov katastrof, pričom využívalo svoje rozsiahle a cenné
skúsenosti v tejto oblasti. Nastal čas, aby sme sa aj my ujali tejto dôležitej úlohy. Som si
istý, že takáto spolupráca prinesie úžitok nielen vo forme núdzovej pomoci obetiam, ale
tiež posilní naše vzťahy s takým dôležitým priateľom, akým je Japonsko.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    písomne. – (PL) Katastrofálne zemetrasenie,
ktoré zasiahlo Japonsko, je veľmi presvedčivým dôkazom toho, že žiadna krajina, dokonca
ani krajina s veľmi rozvinutým hospodárstvom, nedokáže sama zvládnuť rozsiahle tragické
následky spôsobené takou obrovskou pohromou. Okrem slov sústrasti, ktoré dnes všetci
adresujeme obyvateľom Japonska, je našou povinnosťou poskytnúť pomoc obetiam
katastrofy. Taká nepredvídateľná udalosť ako zemetrasenie, ktoré okrem tragédie v podobe
tisícok obetí prinieslo aj vážnu hrozbu jadrovej katastrofy, si vyžaduje, aby sme sa z nej
poučili napriek tomu, že nás táto pohroma priamo nepostihla. Musíme úprimne odpovedať
na otázku, ako dobre sú európske jadrové elektrárne pripravené na udalosti tohto druhu.
Preto ak chceme zabrániť potenciálnym hrozbám v budúcnosti – pretože hoci sú
nepravdepodobné, sú možné – a ak chceme zaručiť bezpečnosť obyvateľov Európy, je
nevyhnutné preveriť bezpečnostné prvky jadrových elektrární v členských štátoch Únie.
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Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    písomne. – Nemali by sme sa zameriavať len
na jadrovú bezpečnosť v EÚ, ale mali by sme sa pozrieť aj do jej bezprostredného susedstva.
Na hraniciach EÚ sa realizujú dva nové projekty jadrových elektrární s experimentálnymi
reaktormi: jeden v Kaliningrade a druhý v Bielorusku, 23 km od vonkajšej hranice EÚ a 50
km od hlavného mesta Litvy.

Obe miesta boli zvolené na základe neznámych kritérií. Nedostatočná transparentnosť
procesu, nedostatočné konzultácie a neposkytnutie informácií dotknutým krajinám
vyvolávajú vážne obavy v súvislosti s týmito dvoma projektmi. Práce sa už začali, hoci
medzinárodné posúdenia vplyvu na životné prostredie žiadnej z elektrární nie sú ani
zďaleka dokončené.

Okrem toho hneď po tragédii v Japonsku Rusko a Bielorusko podpísali dohodu, ktorá
dáva zelenú postaveniu elektrárne v Bielorusku. Údaje z černobyľskej a fukušimskej tragédie
ukazujú, že oblasť priameho rádioaktívneho dosahu je 50 až 55 km. V prípade nehody by
bolo priamo zasiahnuté hlavné mesto členského štátu EÚ. EÚ by mala žiadať, aby tieto
tretie krajiny brali svoje povinnosti vážne a dôsledne dodržiavali medzinárodné záväzky
a normy v oblasti jadrovej energie. Dúfam, že na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej
rady sa odsúhlasí prijatie príslušných rozhodnutí.

18. Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je rozprava o

– otázke na ústne zodpovedanie o vytvorení spoločného programu EÚ pre presídľovanie,
ktorú Rade predložil pán Rui Tavares v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej
ľavice – Nordickej zelenej ľavice (GUE/NGL) (O-000042/2011 – B7-0205/2011),

– otázke na ústne zodpovedanie o vytvorení spoločného programu EÚ pre presídľovanie
utečencov, ktorú Rade predložili panie Nadja Hirschová, Sophia in 't Veldová, Sonia
Alfanová a Nathalie Griesbecková v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za
Európu (ALDE) (O-000045/2011 – B7-0206/2011),

– otázke na ústne zodpovedanie o vytvorení spoločného programu EÚ pre presídľovanie,
ktorú Rade predložili páni Manfred Weber, Simon Busuttil a Georgios Papanikolaou v mene
Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) (PPE)
(O-000054/2011 – B7-0208/2011).

Rui Tavares,    autor. − (PT) Utečenci predstavujú pravdepodobne najzraniteľnejšie skupiny
obyvateľstva na svete, pričom najzraniteľnejšími spomedzi zraniteľných sú tí, ktorí sa
nemôžu vrátiť domov ani zostať v tranzitných krajinách. Úrad vysokého komisára OSN
pre utečencov uvádza ich presný počet: 200 000 utečencov ročne. Vieme, že polovicu
z nich presídlia Spojené štáty a ďalší aktéri. Vieme aj to, že Európa ich presídli príliš málo:
4 500 ročne.

Všetci sa preto zhodneme na tom, že tragická situácia utečencov je naliehavá a závažná.
Do akej miery je závažná? Samotná Rada už na túto otázku odpovedala. Švédske
predsedníctvo hovorilo o presídlení 100 000 utečencov ročne a belgické predsedníctvo
na konci svojho funkčného obdobia povedalo – mali sme tu pána premiéra Yva Leterma
–, že utečenci boli obrazom priam raison d’être Európskej únie. Prepáčte, že to hovorím, ale
utečenci sú pre maďarské predsedníctvo dôležití z historických dôvodov, lebo práve vďaka
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Maďarsku v roku 1956 medzinárodné spoločenstvo vynaložilo po prvý raz spoločné úsilie
na presídlenie tisícov utečencov.

Nakoniec, nakoľko naliehavá je tragická situácia utečencov? Žiaľ, práve túto otázku musíme
položiť Rade. Do akej miery sú utečenci pre Radu prvoradí? Je ich situácia dosť naliehavá
na to, aby konečne podpísala či spoločne podpísala nejaký dokument? Pred rokom
Parlament hlasoval za dve správy, pričom jednou z nich bolo spoločné rozhodnutie
v súvislosti s Európskym fondom pre utečencov. Drvivá väčšina z nás – od gréckych
komunistov až po britských konzervatívcov – sa spojila a podporila to, čo bolo dôležité.
Svoju úlohu sme splnili. Uplynul rok a my ešte stále čakáme na Radu. Spolurozhodovací
postup sa zmenil na spoločný nerozhodný postup. Takýto spoločný nerozhodný postup
by sme považovali za hlúpy, keby nebol taký tragický pre ľudí, ktorých sa týka.

Správa, ktorú sme prijali, obsahovala okrem ročných priorít Komisie i núdzové opatrenia,
ktoré sa mali uplatňovať. Urobili sme to preto, lebo vieme, že humanitárna kríza môže
prepuknúť kedykoľvek. Jedna práve prepukla v Severnej Afrike, priamo pred našimi
dverami, no tieto núdzové opatrenia ešte nie sú pripravené na to, aby sme ich mohli
uplatňovať. Nemáme ich, pretože Rada ešte, žiaľ, neukončila tento spolurozhodovací
postup.

Navyše od prvého dňa od jeho ukončenia by sme mali okrem týchto núdzových postupov
aj peniaze navyše pre krajiny, ktoré chcú začať vykonávať presídľovanie, a jasné kategórie
priorít, ktoré môžu členské štáty používať. Dosiahli by sme tiež všetko, čo sme do
iniciatívnej správy zahrnuli, teda kvalitu, rýchlosť a vznik oddelenia pre presídľovanie
v rámci Európskeho podporného úradu pre azyl.

Vážení členovia Rady – a tu už skončím, pán predsedajúci –, ste spoluzákonodarcovia. Nie
je našou úlohou hovoriť Rade, ako má prijímať právne predpisy, ale toto právo odložiť
právny predpis do zásuvky neprospieva nikomu, najmä nie dôveryhodnosti inštitúcií.

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

Nadja Hirsch,    autorka. – (DE) Na programe pre presídľovanie sme pracovali nesmierne
intenzívne, vynaložili sme množstvo energie, a to i napriek príslušnosti k rôznym skupinám
či napriek rozdielom medzi nimi. Mali sme jednomyseľné želanie vyslať v tejto veci jasný
signál. Z tejto záležitosti sme urobili svoju najvyššiu prioritu, a to jednoducho preto, lebo
je to taký významný problém. Ide o ľudské životy.

No situácia a súčasný vývoj v severnej Afrike znamenajú, že sa od nás opäť žiada, aby sme
prinášali výsledky dvakrát rýchlejšie. Už sme stratili jeden rok. V plnej miere sme využili
čas, ktorý sme mali k dispozícii, a spustili sme občiansku a spoločenskú diskusiu, pretože
ak sa má takýto program vytvoriť i v nových členských štátoch, potrebujeme v konečnom
dôsledku aj podporu členských štátov, regionálnych orgánov a miestneho obyvateľstva.
Nesmieme upustiť od tejto diskusie a spoločenského konsenzu, ktorý z nej postupne
vyplynul, a to len preto, lebo Rada a ostatní kľúčoví aktéri nie sú schopní sa dohodnúť
a dostali sa do slepej uličky. Táto záležitosť je príliš významná. Spustili sme túto diskusiu
a naším cieľom je urobiť z tejto záležitosti skutočnú prioritu, pričom ostávame verní svojim
liberálnym zásadám.

Som presvedčená, že s nami súhlasia všetky skupiny v Parlamente. Naznačili sme svoju
pozíciu a teraz očakávame, že Rada začne jasne udávať smer, že táto vec bude zaradená
do programu a my povzbudíme ostatné členské štáty, ktoré doposiaľ nezohrávali aktívnu
úlohu, k tomu, aby sa zapojili. Ohlasy, ktoré k nám prišli počas našich diskusií, naznačujú,

23-03-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK78



že tieto členské štáty sa k nám chcú pridať. Z tohto dôvodu nám v Skupine Aliancie liberálov
a demokratov za Európu – hoci som presvedčená, že môžem hovoriť v mene všetkých
zapojených skupín, pretože úroveň spolupráce bola naozaj vynikajúca – ide predovšetkým
o to, aby táto záležitosť získala prioritu a aby sme podporili diskusiu, ktorú sme začali na
rozsiahlej spoločenskej úrovni, a nie ju ohrozili tým, že budeme túto záležitosť neustále
odkladať.

Georgios Papanikolaou,    autor. – (EL) Nadviažem na to, čo povedali kolegovia poslanci.
Predovšetkým by som aj ja rád dodal, pani ministerka, že po takmer roku odvtedy, čo tento
Parlament prijal uznesenia, na ktoré vynaložil značné úsilie, bola do Sýrie vyslaná misia
na ten istý účel a my sme sa pokúsili povzbudiť čo najviac členských štátov k tomu, aby
sa zapojili do programu pre presídľovanie utečencov; no i napriek tomu všetkému sme
nič nedosiahli. Aj keď existujú formálne problémy zo strany Rady, aj keď sa musí zapájať
i Parlament, sme tu na to, aby sme hľadali riešenia. To je náš cieľ.

Hovoríme o humanitárnom rozmere tohto programu, ale aj o nástroji, ktorý má Európa
k dispozícii na ešte účinnejšie vykonávanie svojej zahraničnej politiky. Nemal by tento
nástroj v rukách pani barónky Ashtonovej v súčasnosti mimoriadny význam, keby bola
v severnej Afrike a mohla sa odvolať na program, na ktorom sme sa dohodli?

Samozrejme, že hovoríme o celosvetových potrebách. Musíme však, samozrejme, pochopiť,
že teraz máme tento problém predo dvermi. Od Európy sa požaduje, aby zohrávala vedúcu
úlohu v Stredozemí. Musíme tento program spustiť, pani ministerka, a musíme ho
presadzovať. V rozpravách o rozpočtových zdrojoch na obdobie po roku 2013 musíme
pochopiť, že zdroje na tento program máme len do roku 2013 a že ak premrháme ešte
viac času, už nebudeme môcť tieto zdroje a nástroje využiť.

Na záver by som vám, pani ministerka, rada pripomenula návrh, ktorý sme vtedy predložili
a ku ktorému sa v Poslaneckom klube Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
neustále vraciame, teda program pre premiestňovanie utečencov. Nemôžeme si dovoliť
čakať na ďalšiu Lampedusu, pani ministerka, kým pochopíme, ako veľmi túto iniciatívu
potrebujeme a že ju musíme naplno presadzovať.

(potlesk)

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. − (HU) Európsky parlament adresoval Európskej
rade tri otázky týkajúce sa presídľovania utečencov. Chcela by som veľmi poďakovať týmto
trom pýtajúcim sa za to, že podrobne opísali úvahy, ktoré ich viedli k tomu, aby tieto
otázky sformulovali. Všetky tri otázky sa týkali návrhu Komisie, ktorého cieľom je zmeniť
a doplniť rozhodnutie o založení Európskeho fondu pre utečencov na obdobie rokov 2008
až 2013 vzhľadom na vytvorenie spoločného programu Európskej únie pre presídľovanie.
Som presvedčená, že táto rozprava tiež vyjadruje veľkú obavu Európskeho parlamentu
o osud ľudí v najväčšej núdzi. Rada by som preto najprv poďakovala váženým poslankyniam
a váženým poslancom za to, že riešeniu situácie utečencov venovali takú mimoriadnu
pozornosť. Ako už aj pán Tavares poznamenal, maďarské predsedníctvo má vďaka svojmu
pôvodu a odkazu revolúcie v roku 1956, no i vďaka tomu, že sa k tomu zaviazalo, morálnu
povinnosť dosiahnuť pokrok v oblasti spoločného programu Európskej únie pre
presídľovanie.

Kríza v severnej Afrike, o ktorej sa niekoľkí z vás zmienili, poukázala na potrebu vytvoriť
dobre fungujúci a jednotný európsky azylový systém. Súhlasím s pozíciou Európskeho
parlamentu, že ak si chce Európska únia udržať svoju vedúcu úlohu pri poskytovaní
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humanitárnej pomoci, musí prijať zodpovednosť za riešenie situácie utečencov. Dovoľte
mi poskytnúť vám najnovšie informácie o aktuálnom vývoji situácie utečencov na líbyjských
hraniciach. Začiatkom marca som navštívila tunisko-líbyjské hranice. Vtedy tam prichádzalo
každú hodinu tisíc utečencov. Väčšinu z nich tvorili migrujúci pracovníci, pre ktorých
bolo najnaliehavejšou otázkou nájsť cestu domov, teda prostriedok na návrat do vlasti.
V najhoršej situácii boli medzi nimi tí ľudia, ktorí prišli bez akýchkoľvek dokladov či
dokumentov. Starali sa o nich medzinárodné humanitárne organizácie, ktoré boli na mieste.
Ich počet narastal; ich repatriáciu ako takú nedokážeme riešiť, a preto v súčasnosti systém
pre presídľovanie naozaj stojí za zváženie. Maďarský minister zahraničných veci János
Martonyi je dnes, alebo skôr odvčera, na opačnej strane, teda na líbyjsko-egyptskej hranici.
Hlavným účelom tejto návštevy bolo získať informácie o situácii utečencov. Išiel k hranici
a stretol sa tam s egyptskými úradníkmi. Situácia sa tam na tejto časti hranice zmenila.
Počas posledných troch dní sme nezaznamenali žiaden prílev utečencov z Líbye na tejto
časti hranice.

V súčasnosti máme asi 200 ľudí, ktorí by sa mohli zúčastniť programu pre presídľovanie.
Ostatných, ktorí doteraz prišli, egyptské orgány, mimochodom, s pomocou členských
štátov EÚ, momentálne evakuujú, teda pomáhajú im s návratom domov. Čo sa toho týka,
pán Martonyi zároveň viedol rozhovory s ministrom zahraničných vecí Prechodnej národnej
rady v Bengázi, ako aj s egyptským ministrom vnútra, a to práve preto, aby získal prehľad
o situácii utečencov. Pokiaľ ide o spoločnú európsku azylovú politiku, rada by som
zdôraznila, že urobíme všetko pre to, aby sme vytvorili spoločnú politiku a systém, ktorý
bude založený na plnom uplatňovaní Ženevského dohovoru o právnom postavení
utečencov z roku 1951 a ostatných príslušných medzinárodných dohovorov a ktorý bude
v súlade so záväzkami, ktoré Európska rada prijala v Štokholmskom programe. Maďarské
predsedníctvo je odhodlané presadiť návrhy z balíka predpisov o utečencoch. Dokazuje
to aj skutočnosť, že na základe oprávnenia, ktoré nám minulý týždeň udelili členské štáty,
sme pripravení čo najskôr začať neformálne trojstranné rozhovory o smernici o priznaní
azylu, aby sme splnili cieľový termín rok 2012.

Opäť veľká vďaka za januárovú rozpravu o tejto téme, ktorej som predsedala. Aj vtedy
som odpovedala na otázky poslancov Európskeho parlamentu. Rada by som tiež zdôraznila,
že Rada uznáva význam presídľovania ako trvalého riešenia pre prisťahovalcov, a preto
privítala návrh rozhodnutia o vytvorení spoločného programu EÚ pre presídľovanie
a súvisiace oznámenie Komisie, ktoré Komisia predložila už v septembri 2009. Tieto
iniciatívy sú výsledkom dohody, ktorú dosiahla Európska rada v súvislosti s Európskym
paktom o prisťahovalectve a azyle v septembri 2008, a to, že presídľovanie osôb pod
ochranou Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov na územie Európskej únie môže
zatiaľ pokračovať na základe dobrovoľnosti.

Ako konkrétny príklad by som vyzdvihla závery Rady z júla a novembra 2008, v ktorých
sa členské štáty EÚ zaviazali presídliť irackých utečencov na svoje územie, alebo skôr sme
ich v týchto záveroch nabádali, aby to urobili. V septembri 2009 začala Rada podrobne
skúmať návrh na zmenu a doplnenie rozhodnutia o vytvorení Európskeho fondu pre
utečencov. V prvej polovici roku 2010 sa pri niekoľkých príležitostiach uskutočnili
neformálne stretnutia s Európskym parlamentom. Členské štáty preukázali veľkú pružnosť
a prijali návrhy Európskeho parlamentu takmer v plnom rozsahu, aby sa dosiahol spoločný
cieľ a vytvoril lepší a flexibilnejší systém v súlade s návrhom Komisie. Ako vážené
poslankyne a vážení poslanci správne uviedli vo svojich otázkach, Európska rada a Európsky
parlament dospeli k dohode o politickom obsahu tohto rozhodnutia na základe
spomenutých neformálnych stretnutí. Rada napríklad podporila jeden z najdôležitejších
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návrhov Parlamentu, a to, aby sa vytvoril mechanizmus, ktorý povzbudí novšie členské
štáty k tomu, aby sa zapojili do programu pre presídľovanie okrem iného aj prostredníctvom
finančných nástrojov. Rada však nemohla podporiť návrh Európskeho parlamentu,
v ktorom sa odporúča, aby sa prijatie spoločných ročných priorít EÚ v oblasti presídľovania
uskutočnilo v súlade s článkom 290 zmluvy prostredníctvom uplatnenia postupu, ktorý
sa vzťahuje na delegované akty.

Rada i Komisia majú v tejto veci rovnaký názor. Programové obdobie fungovania
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov stanovuje pevné termíny
a efektívne plánovanie možno zabezpečiť prostredníctvom vykonávacích aktov. Rada
okrem toho súhlasila s názorom Komisie, že definovanie ročných priorít v oblasti
presídľovania má len vykonávaciu povahu, pretože to v podstate znamená, že podrobné
pravidlá uvedené v rozhodnutí sa uplatňujú v konkrétnych situáciách. Je poľutovaniahodné,
že pokiaľ ide o tento návrh, Rada a Európsky parlament sa nedokázali dohodnúť na takej
úrovni, aby im to umožnilo na každý rok stanovovať spoločné priority EÚ pre oblasť
presídľovania.

Nemali by sme však zabúdať, že presídľovanie patrí medzi činnosti, ktoré má súčasný
Európsky fond pre utečencov podporovať v rokoch 2008 až 2013. Na základe
navrhovaných zmien členské štáty, ktoré sa zapoja do programu pre presídľovanie po
prvýkrát, skutočne dostanú o dosť väčšiu finančnú podporu a bude tu možnosť každoročne
definovať geografické oblasti určené na presídlenie a národnosti, ktoré presídlenie potrebujú.
Členské štáty majú napriek tomu dokonca aj teraz právo na pevnú sumu vo výške
4 000 EUR na každú presídlenú osobu, ktorá patrí do niektorej z kategórií uvedených
v príslušnom rozhodnutí. Členským štátom, ktoré sa ešte nezapojili do presídľovania, sa
okrem toho vôbec nebráni v tom, aby v súlade so súčasným programom s touto činnosťou
začali. Som rada, že vám môžem oznámiť, že aj Maďarsko sa na budúci rok zapojí do tohto
programu a že je pripravené sa zúčastniť programu pre presídľovanie.

Nakoniec by som chcela zdôrazniť, že Rada je, prirodzene, i naďalej ochotná zvážiť všetky
návrhy, ktoré možno zaviesť, a ponúknuť vzájomne prijateľné riešenie nedoriešených
otázok v súvislosti s touto vecou. Naším cieľom je ešte viac zvýšiť flexibilitu a efektivitu
existujúceho mechanizmu v súlade s návrhom Komisie. Naozaj by som nechcela, aby táto
nesmierne dôležitá vec stroskotala na ďalšej otázke právneho výkladu. Existuje veľmi veľa
problémov, pri ktorých veľmi dôležité záležitosti stroskotali na dileme vykonávacie akty
verzus delegované akty. Bola by som rada, keby sme v ich prípade dosiahli počas
maďarského predsedníctva pozitívny pokrok. Ďakujem veľmi pekne.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (ES)
Domnievam sa, že nikoho neprekvapí, keď zopakujem, že solidarita voči prisťahovalcom
a vysídleným osobám by mala tvoriť základný prvok politiky EÚ v azylovej
a prisťahovaleckej oblasti.

No nie je to iba otázka prejavu solidarity voči tým, ktorí pochádzajú zo slabých
a znevýhodnených spoločenských skupín, ale aj voči tým členským štátom, ktoré pre svoju
geografickú polohu, kultúru alebo jazyk čelia v tomto ohľade väčšiemu tlaku.

Hoci v niektorých krajinách sú počty žiadostí o ochranu a počty prichádzajúcich
prisťahovalcov nízke, existujú mnohé ďalšie krajiny, ktoré nie sú schopné odolávať bez
pomoci tlaku, ktorému sú každodenne vystavené ich hranice.
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Potom ako Parlament prijal správy súvisiace s oznámením Komisie o programe Únie pre
presídľovanie a došlo k úprave Európskeho fondu pre utečencov v máji 2010, ešte stále
čakáme na Radu, aby dokončila spolurozhodovací postup.

Pilotné projekty, ktoré sa v súčasnosti realizujú v 10 členských štátoch, sú kvapkou v oceáne,
ktorý ešte musíme preplávať.

Najmä od začiatku ľudových hnutí v Egypte a Tunisku a vojny v Líbyi sú južné členské
štáty vystavené obrovskému tlaku.

Odkedy začali konflikty, ostrov Lampedusa, ktorý má 5 000 obyvateľov, prijal takmer
6 000 prisťahovalcov.

Spomínané pilotné projekty vôbec nestačia a sotva pomôžu zmierniť tlak, ktorý už teraz
zasahuje Taliansko a Maltu a v blízkej budúcnosti zasiahne aj ďalšie krajiny Stredozemia.

Únia ako celok musí týmto krajinám pomôcť. Rada musí prekonať prekážky, ktoré
v súčasnosti bránia v úplnom vykonávaní programu Európskej únie pre presídľovanie,
a poraziť menšiny, ktoré to blokujú. Masové vysídľovanie obyvateľstva a migrácia majú
dosah na Úniu ako celok a nielen na jej časť.

Už končím, pán predsedajúci. Minulý týždeň som žiadal o prítomnosť Európskeho
parlamentu na líbyjských hraniciach a svoju žiadosť teraz opakujem. Nestačí, že 10 kolegov
poslancov strávilo minulý týždeň v Egypte. Musíme byť schopní vyhodnotiť humanitárnu
situáciu sami.

Claude Moraes,    v mene skupiny S&D.  – V rokovacej sále dnes jasne počuť, ako rôzne
strany veľmi dôrazne žiadajú Radu, aby urobila všetko, čo je v jej silách, pre to, aby sa
presídľovanie utečencov stalo skutočnosťou.

Presídľovanie utečencov nie je to isté ako rozdelenie bremena. Hoci chceme vidieť zlepšenie
v spoločnom azylovom systéme, žiadame tu o to, aby sa odstránili prekážky, ktoré
spôsobujú, že európsky systém pre presídľovanie má veľmi obmedzenú dôveryhodnosť
a dokáže sa postarať napríklad o 4 000 utečencov v rámci celej Európskej únie v porovnaní
s údajom o situácii v Spojených štátoch a Kanade. Nezabúdajme, že prevažná väčšina
vysídlených ľudí sveta masovo prichádza do rozvojových krajín. Ponaučením zo Severnej
Afriky je to, že všetci títo ľudia, masovo prichádzajú do krajín, ktoré nie sú schopné sa
s touto záťažou vyrovnať.

Rada musí túto situáciu vyriešiť, aby sme získali dôveryhodný systém pre presídľovanie.
Túto požiadavku predkladajú Rade dnes večer všetky strany.

PREDSEDÁ: Rainer WIELAND
podpredseda

Nathalie Griesbeck,    v mene skupiny ALDE. – (FR) Mám tu jeden údaj, jeden postreh
a jednu otázku. Ten údaj hovorí, že na svete je viac ako 10 miliónov utečencov. Ide
o zraniteľných ľudí, ohrozené ženy, deti a maloleté osoby bez sprievodu. Táto kríza je
vážna a my ju musíme riešiť tak, aby sme ukázali, že sme oddaní ľudským právam.

Zistila som, že už je to rok, čo s tým Parlament súhlasí. Chcela by som sa pridať ku kolegom
poslancom a požiadať vás, pani Győriová, aby ste si všimli veľmi rozhodný konsenzus
v Parlamente v súvislosti s touto záležitosťou.
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Tá otázka: Nechcem uveriť tomu, že Rada sa správa akokoľvek cynicky, že v rámci postupu
využíva skutočnosť, že prvé čítanie nepodlieha žiadnemu termínu ukončenia, a to preto,
aby blokovala spolurozhodovací postup. Z tohto dôvodu sa pýtam na núdzové
presídľovanie. To, pani Győriová, nemôže čakať až do roku 2012.

Naliehavo žiadam členské štáty, aby sa zbavili schizofrénie, ktorá ich vedie k tomu, aby
pri prejavoch zaujímali pevné a jednotné stanoviská a potom, keď sa začne vytvárať právny
rámec, obhajovali opak, ako sa to tu, zdá sa, deje. Právny rámec musí splniť naliehavú
potrebu, a to potrebu dnešného sveta.

Timothy Kirkhope,    v mene skupiny ECR.  – Hovorím ako bývalý minister Spojeného
kráľovstva pre prisťahovalectvo. Niet pochýb, že ochrana zraniteľných ľudí a tých, ktorí
hľadajú skutočné útočisko, a to najmä v súvislosti s nedávnymi udalosťami vo svete, je pre
tento Parlament veľmi dôležitá a prvoradá. Dúfam, že pre Radu je ešte dôležitejšia.

Spojené kráľovstvo už v minulosti zohralo svoju úlohu pri presídľovaní utečencov
prostredníctvom národných programov pre presídľovanie tak ako ostatné členské štáty.
No je naozaj nevyhnutné, aby sme pomocou koordinovaného a komunikatívneho prístupu
založeného na spolupráci prediskutovali čo najlepšie možnosti zosúladenia pomoci tým,
ktorí to najviac potrebujú, so situáciou tých členských štátov, ktoré sú už teraz preťažené
vnútroštátnymi prioritami. Dávam si však pozor na to, aby programy v tejto oblasti
neoslabili právo národa stanoviť si vlastné politiky.

Potrebujeme tiež spoluprácu a komunikáciu medzi Parlamentom a Radou, viac krokov
a odhodlania zo strany Rady. Bol by som rád, keby nás uistila, že má v úmysle tento
Parlament pravidelne informovať o spôsobe, akým bude postupovať, a o tom, či alebo ako
nedávne udalosti v severnej Afrike zmenia jej tempo a postup. Chcel by som vedieť aj to,
či bude zvýšená záťaž v budúcnosti viesť k návrhom povinných kvót na presídlenie
utečencov v členských štátoch. Prosím teda Radu, aby sme v tejto veci pokračovali.

Franziska Keller,    v mene skupiny Verts/ALE.  – Presídľovanie je významným nástrojom
na riešenie problémov s utečencami. Ostatné krajiny, ako napríklad Spojené štáty, presídlia
každoročne tisíce utečencov na svoje územie. Presídlenie je pre ľudí, ktorí sa nedostali
alebo sa nesnažili dostať až do Európskej únie, aby tu požiadali o azyl. Mal by to byť teda
dokonalý nástroj pre všetky hlavy štátu, ktoré neustále hovoria, že migráciu by sme mali
riešiť tam, kde vzniká, predtým ako skončí v Európskej únii.

No namiesto EÚ prijímajú a prichyľujú obrovské počty utečencov krajiny, ako napríklad
Pakistan a Sýria, ktoré sú omnoho chudobnejšie ako ktorýkoľvek členský štát EÚ. Keďže
v týchto krajinách chýbajú zariadenia na prijímanie utečencov, mnohí z nich sú nútení
znášať neprijateľné podmienky. Tu môže a mala by pomôcť EÚ. Presídlenie irackých
utečencov v EÚ ukázalo, že to funguje. Počet prijatých irackých utečencov bol však smiešne
malý.

Spravodlivú šancu na nový život potrebuje oveľa viac medzinárodne uznaných utečencov.
Nemôžem uveriť, že Rada a Komisia sa pokúšajú zabrániť Parlamentu v uplatňovaní jeho
parlamentných práv. Vaše tvrdenie, že my zdržiavame tento postup, je pre mňa neprijateľné.
My sme sa jedine snažili uplatňovať svoje bežné parlamentné práva. Domnievam sa, že
ste to práve vy, teda Rada, kto tento postup zdržiava, a to tak, že nám tieto práva neposkytla.
Ako zvolení zástupcovia Európanov máme na to nielen právo, ale je to aj naša povinnosť.
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Chcela by som poznať váš praktický a presný harmonogram na prekonanie ťažkostí,
s ktorými ste sa stretli. Zaväzujete sa osobne, že túto záležitosť čo najskôr zaradíte do
programu? Čas strácame každý deň.

Existujú ďalšie nástroje, ktoré by boli v súčasnej situácii veľmi užitočné. Presídľovanie by
mohlo pri riešení situácie v severnej Afrike zohrávať úlohu tiež z dlhodobého hľadiska,
ale máme zavedené aj ďalšie nástroje, ktoré sa nevyužívajú. Ide napríklad o smernicu
o dočasnej ochrane alebo o vnútorné rozmiestnenie utečencov. Tieto nástroje sú zavedené,
ale nevyužívajú sa. Mám preto dojem, že členské štáty nie sú ochotné chrániť ľudské práva
a že sú zbabelé, pokiaľ ide o medzinárodnú ochranu. Chcela by som vedieť, prečo sa snažíte
zaviesť spoločný azylový systém do roku 2012, pretože mne sa to zdá dosť neskoro.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Keď v týchto dňoch hovoríme o migrácii, nemôžeme,
samozrejme, začať inak ako analýzou situácie v severnej Afrike. Treba na jednej strane
oceniť to, že národy severnej Afriky pocítili závan demokracie, ale na druhej strane je
poľutovaniahodné, že v týchto dňoch, dokonca aj priamo teraz, umierajú masy. Deti, ženy,
nevinní civilisti. Musím dodať, že to je len krátkodobý účinok. Koniec koncov migrácia
svoj skutočný a negatívny dosah ukáže až po dlhšej dobe. Len sa zamyslime nad
jednoduchou vecou, a to, že za posledných pár dní opustilo Líbyu takmer 500 tisíc ľudí,
utečencov. Presídlenie týchto utečencov zvlášť sťažuje skutočnosť, že západná Európa je
plná. No vo východnej Európe príjem ďalších prisťahovalcov sťažuje prevaha a etnický
pomer Rómov. V západnej Európe platí v podstate to isté o ľuďoch z čiernej Afriky alebo
o Araboch.

Položme si však túto otázku. Čo keď presídlime týchto prisťahovalcov do Európy? Čo sa
stane potom? Kto im dá prácu? A čo sociálne napätie? Čo náboženské, etnické a kultúrne
napätie? V súčasnej situácii je takéto násilné presídľovanie ďalších prisťahovalcov do Európy
nezmyselné. Dôvod, prečo sa tento postup, táto liberálna štruktúra, zastavil, je to, že táto
koncepcia pre migráciu je úplne chybná. Mohli by sa liberálni poslanci zamyslieť nad tým,
ako málo ich je prítomných v tejto sále, a to pri diskusii o téme, ktoré je pre nich taká
dôležitá? Z liberálnej skupiny je tu len jeden, možno dvaja poslanci. Hanba vám. Ani
nedúfajte, že dosiahnete svoje ciele, ak sa na plenárnych schôdzach zúčastňujete s takou
aktivitou. Európsky fond pre utečencov by mal namiesto toho slúžiť na poskytovanie
živobytia pre týchto ľudí v severnej Afrike a lokálne v krajinách utečencov a na vrátenie
dôstojnosti a práce Európanom. Ďakujem veľmi pekne.

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Veľmi ma potešilo, že úradujúca predsedníčka Rady vyzdvihla
význam utečencov a programu pre presídľovanie. Údaje z Úradu vysokého komisára OSN
pre utečencov sú jasné. Hovoríme o miliónoch utečencov a o viac ako 200 000 ľuďoch,
ktorí každoročne potrebujú programy pre presídľovanie.

Vo svete okolo nás preto panuje humanitárna pohotovosť. V súčasnosti nie je iba
v Afganistane, Somálsku a Kongu. Čelíme jej aj v Egypte, Líbyi a mnohých ďalších krajinách.
No okrem toho, že máme humanitárnu pohotovosť, ako nám pripomenul pán
Papanikolaou, je pravda aj to, že máme nevyčerpané rozpočtové prostriedky, pretože tieto
programy neboli schválené.

Práve toto sa deje, pani Enikő. Potešilo ma aj to, keď ste povedali, že tento postup
neochromia právne otázky. No je pravda, že tento postup je značne ochromený z právnych
dôvodov. Nachádzame sa uprostred spolurozhodovacieho postupu a nevideli sme, že by
Rada nesúhlasila s návrhmi Parlamentu. Pán Tavares pripravil vynikajúcu správu a od Rady
nemáme žiadne návrhy, ktoré by boli v rozpore s modelovým programom pre
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presídľovanie, ktorý bol vytvorený. Sme svedkami toho, že Radu obmedzujú právne otázky.
Nemôže to tak byť. Otázka, ktorú na začiatku tejto rozpravy položil pán Tavares,
o rozoznávaní priorít a toho, či otázka presídľovania utečencov je alebo nie je pre
predsedníctvo a Radu dôležitá, je veľmi významná.

Máme pocit, že to v skutočnosti nie je dôležité. Zajtra sa uskutoční zasadnutie Rady, po
ktorom – už poznáme návrhy záverov tejto Rady – sa návrh súvisiaci s otázkou migračných
tokov odloží na júlové zasadnutie. Boli by sme radi, pani Enikő, keby ste tu prijali
odporúčanie, že Európsky parlament nežiada Radu o odklad, ale ju žiada, aby prijala
rozhodnutie.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Vzhľadom na humanitárnu krízu v Líbyi je dnes viac
ako kedykoľvek predtým nevyhnutné, aby si Európa zabezpečila prostriedky na
koordinované kroky v súvislosti s presídľovaním.

Hoci Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov od 1. marca vyzýva medzinárodné
spoločenstvo, aby sa zapojilo do naliehavej práce v oblasti presídľovania, ani jeden
z členských štátov ešte neoznámil svoj zámer to urobiť. Jedine Taliansko prijalo
58 Eritrejčanov, ktorí boli náhle evakuovaní z Tripolisu, ale počula som, že existuje program
alebo návrh na presídlenie 4 000 ľudí, ktorí uviazli v Líbyi. Z tohto dôvodu by som sa
o tom chcela dozvedieť viac.

Skutočne je pravda, že vzhľadom na zodpovednosť Európskej únie v tejto oblasti si
nečinnosť nemôžeme dovoliť. Týmto krajinám a ich obyvateľom musíme prejaviť viac
solidarity. Tunisko a Egypt súhlasili s otvorením svojich hraníc pre utečencov z Líbye.
Európa ich musí podporiť a zohrať svoju úlohu pri medzinárodnej práci, ktorá sa vykonáva
na ochranu utečencov.

Okrem naliehavosti humanitárnej krízy v Líbyi však existujú mnohé problémy, ktorým
musí Európa čeliť v súvislosti s presídľovaním. Spomeniem tri z nich.

Po prvé, Európska únia sa musí snažiť vytvoriť štedrejšiu politiku presídľovania pre tých,
pre ktorých je presídlenie posledným východiskom. V tomto smere by sme mali všetci
myslieť na to, že v roku 2009 bolo na svete presídlených približne 85 000 utečencov, ale
iba 8,4 % z nich bolo presídlených v členských štátoch Európskej únie.

Okrem tohto kvantitatívneho cieľa by každá spoľahlivá európska politika presídľovania
mala zabezpečiť aj vysokú úroveň prípravy pred príchodom uchádzačov o presídlenie,
pritom zobrať do úvahy najzraniteľnejšie osoby a kvalitu zariadení určených na prijatie
a začlenenie v hostiteľskej krajine.

A nakoniec, keďže európsky program pre presídľovanie dopĺňa existujúce vnútroštátne
azylové programy, mal by sa zakladať, ako už bolo jasne uvedené v pozícii Parlamentu
v roku 2010 na rôznych skúsenostiach a výsledkoch v rámci členských štátov a podliehať
posilnenej koordinácii.

Anna Rosbach (ECR).   – (DA) Všade na svete sú v pohybe masy utečencov. Túto situáciu
spôsobujú čiastočne vojny a nepokoje a čiastočne prírodné katastrofy. Títo ľudia hľadajú
dočasné útočisko. Prevažná väčšina utečencov sa vráti do svojej vlasti, ale okolo 200 000
z nich musíme presídliť niekde inde na svete. Podmienky sa však neustále menia
a v súčasnosti sú južné hranice Európy vystavené zvýšenému tlaku tisícov utečencov pre
nepokoje a vojny v severnej Afrike. Možnosti členských štátov prijať týchto ľudí sa značne
líšia.
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Chcela by som teda Radu požiadať, či by nám mohla povedať, čo budú tieto masy utečencov
znamenať vzhľadom na podiel, ktorý možno zapojiť do programu pre presídľovanie.
Tento program rozšíri právomoci EÚ v oblasti utečencov a azylu. To je podľa mňa
problematické. Aj ja, podobne ako ďalší poslanci, ktorí sa pýtali, by som sa chcela spýtať
Rady, či by nám mohla poskytnúť časový horizont na zodpovedanie otázky, či je za
spoločný program EÚ pre presídľovanie alebo proti nemu.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Problém, o ktorom diskutujeme, je očividne
problémom verejnej mienky.

Ako môžeme presvedčiť členské štáty o tom, že spoločná politika presídľovania je lepšia?
Skutočnosť, že nejaký členský štát si chce v tejto oblasti zachovať svoju zvrchovanosť,
nepredstavuje prekážku v tom, aby mohla existovať politika Únie, ktorá stanovuje niektoré
priority, ani nebráni tomu, aby sa tieto politiky odrazili na grantoch z Európskeho fondu
pre utečencov.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sme prerušili patovú situáciu v súvislosti s touto
záležitosťou, pretože existuje mnoho možných riešení. Možno by Rada mohla túto vec
zvážiť.

Ak budú môcť členské štáty dostávať finančné prostriedky z Európskeho fondu pre
utečencov a pritom nebudú musieť spĺňať žiadne podmienky, potom nebude nikdy existovať
spoločná politika presídľovania.

Spoločná azylová politika je preto nevyriešenou záležitosťou, ktorú nemožno tajiť. To, že
sa spoločnou stratégiou nezaoberáme, je okrem toho nerozumné a úbohé. Povedie to
jedine k tomu, že následky absencie reakcie sa budú každým dňom zhoršovať.

Nejde len o otázku hodnôt. Ide o to, že chýbajúca koordinácia a nedostatok spoločnej
solidarity budú stáť viac práve členské štáty.

Monika Flašíková Beňová (S&D). -    (SK) Takmer pred rokom som v tomto pléne uviedla,
že iba necelá polovica členských štátov Európskej únie má oficiálne programy presídľovania
pre utečencov z tretích krajín.

Tieto programy navyše nie sú dobre koordinované. V dôsledku nízkej úrovne koordinácie
a spolupráce medzi členskými štátmi Únie sú náklady spojené s presídľovaním neprimerane
vysoké. Stále platí, že pri dostatočnej politickej vôli budeme schopní vytvoriť efektívny,
spravodlivý a solidárny program pre presídľovanie. S týmto cieľom bude nevyhnutné
vytvoriť nielen program, ale aj osobitný fond pre presídľovanie utečencov do Európskej
únie. Z tohto balíka by sa financovalo vytvorenie národných programov presídľovania
tam, kde ešte nie sú, ale aj koordinačné aktivity na centrálnej úrovni.

Hoci sú uvedené fakty dlho známe a už aspoň rok o nich panuje politický konsenzus,
medzi Parlamentom, Komisiou a Radou nepadlo konečné rozhodnutie. A preto sa pripájam
k výzve kolegýň a kolegov, aby Rada zaradila dokončenie procesu spolurozhodovania
v tejto oblasti medzi svoje priority.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Vážne nás znepokojuje humanitárna situácia
utečencov, tých, ktorí utekajú pred vojnami, ozbrojenými konfliktmi, hladom,
vykorisťovaním, biedou, a žien a detí, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi. Prejavenie
solidarity týmto ľuďom je hlavnou témou, ktorá si vyžaduje konkrétne opatrenia, či už
ide o pomoc pre utečencov, alebo o podporu pre krajiny, ktoré utečenci najviac vyhľadávajú
pre ich geografickú blízkosť.
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Nedávne konflikty v krajinách severnej Afriky spolu s vojnami na Blízkom východe zhoršili
už aj tak veľmi zložitú situáciu. Preto ak chceme utečencov presídliť a prichýliť
s dôstojnosťou, akú si zaslúžia, potrebujeme účinné a okamžité opatrenia. Už viac
nemôžeme čakať na rozhodnutia, ktoré sa vlečú, zatiaľ čo tisíce ľudí klopú každý deň na
naše dvere, bez toho, aby dosiahli reakciu, na ktorú majú právo.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Vidíme, spomenuli ste to aj vy, že práve udalosti posledných
pár týždňov najlepšie ukázali, ako by sa otázka utečencov mohla každú chvíľu stať v Európe
vážnym a naliehavým problémom. Tiež je dosť zjavné, že EÚ nie je pripravená na stavy
pohotovosti, väčšie vlny prisťahovalcov alebo poskytnúť strategické riešenie situácie
utečencov. Presídľovanie je v tomto smere jedným z našich dôležitých nástrojov. Mali by
sme, prirodzene, očakávať vyšší stupeň solidarity a lepšiu koordináciu. Ako už však bolo
v tejto rozprave povedané, táto oblasť vyžaduje spoločenský konsenzus. Všetci, a týka sa
to aj členských štátov, musíme vykonať veľa práce v tejto oblasti. A predsa oceňujeme to,
že maďarské predsedníctvo sa nepokúša vytvárať právne prekážky a prejavuje otvorenosť
a odhodlanie v súvislosti s riešením tejto záležitosti.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Je jasné, že malé, elitné a politicky správne zoskupenie je
presvedčené, že v Európe ešte stále nemáme dosť utečencov a že Európsky fond pre
utečencov by sa mal využiť na to, aby sme do EÚ priviedli tých, ktorí už utiekli do susednej
tretej krajiny, pretože životná úroveň je tu vyššia. Zdá sa, že tento prístup je mimo reality,
keď zvážime, že už teraz Európu zaplavujú stotisíce utečencov zo Severnej Afriky a že
ostrov Lampedusa každú chvíľu skolabuje.

Lepšou možnosťou by bolo, keby sme utečencov prichýlili blízko ich domovských krajín
v kultúrnom prostredí, ktoré im je čo najznámejšie, ako napríklad v Egypte a Tunisku,
pretože tým by sa predišlo problémom so začlenením v Európe. Po demokratických
zmenách by sme mali tieto dve krajiny zaradiť medzi tretie krajiny, ktoré sú pre utečencov
bezpečné. Do nich by sme mali posielať kontrolovateľnú, udržateľnú a štrukturálnu pomoc.

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady.  −  (HU) Aj ja sa pokúsim konkrétne odpovedať
na hlavné témy. Pozrime sa najprv na povesť Európskej únie, na základe ktorej mnohí
tvrdia, že pokiaľ ide o štedrosť, zaostávame za Spojenými štátmi a ostatnými krajinami.
Domnievam sa, že to nie je pravda. Celkový počet utečencov, ktorých každoročne presídli
EÚ, je vskutku menší ako príslušné údaje v USA, Kanade a Austrálii. Hoci si Rada plne
uvedomuje, že presídľovanie je i naďalej prostriedkom trvalého riešenia situácie utečencov,
nemali by sme zabúdať, že v EÚ počet spontánnych žiadostí o azyl za rok výrazne prekračuje
počet žiadostí v ostatných častiach sveta. Podľa štatistických údajov, ktoré zverejnil Úrad
vysokého komisára OSN pre utečencov, 27 členských štátov EÚ prijalo 1 150 980
žiadateľov o azyl od roku 2005 do roku 2009, pričom príslušný údaj v Kanade a USA bol
391 090.

Som preto presvedčená, že tieto údaje hovoria samé za seba. Mnohí z vás požiadali
o objasnenie presného harmonogramu, podľa ktorého plánuje maďarské predsedníctvo
postupovať. Zhodneme sa na tom, že musíme pokročiť; táto záležitosť je nesmierne
naliehavá. Povedala som to aj v januári, keď situácia utečencov v severnej Afrike nebola
ešte taká naliehavá ako teraz. Znamená to, že už vtedy sme mali konkrétne plány, a túto
prácu chceme urýchliť. Ako viete, belgické predsedníctvo s cieľom dodržať termín stanovený
na rok 2012 navrhlo stratégiu, podľa ktorej sa máme zamerať na štyri prioritné právne
predpisy. Vám je to všetko známe. Ide o smernicu o priznaní azylu, dublinské nariadenie,
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nariadenie o systéme Eurodac a smernicu o právnom postavení štátnych príslušníkov
tretích krajín s dlhodobým pobytom.

Diskusie pokračujú aj v súvislosti s dvomi smernicami, ktoré vyžadujú najviac práce. Ide
konkrétne o smernicu o azylovom konaní a smernicu o podmienkach prijímania. Vtedy
táto stratégia získala rozsiahlu podporu v Rade, Parlamente a Komisii a zároveň priniesla
hmatateľné výsledky. Ako viete, Parlament a Rada dosiahli dohodu v súvislosti so smernicou
o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín s dlhodobým pobytom. Rada ju
oficiálne prijme v priebehu niekoľkých týždňov. Pokiaľ ide o smernicu o priznaní azylu,
maďarské predsedníctvo dostalo mandát na začatie neformálneho trojstranného rozhovoru.
Z tohto dôvodu je naším cieľom začať ho čo najskôr a žiadame Európsky parlament, aby
bol v tomto smere naším partnerom.

Pokiaľ ide o dublinské nariadenie a nariadenie o systéme Eurodac, v Rade sme dosiahli
značný pokrok a už zostalo iba pár nevyriešených otázok, ktoré majú výrazne politický
charakter. Čo sa týka smernice o azylovom konaní a smernice o podmienkach prijímania,
Komisia oznámila, že má v úmysle predložiť nový návrh. V predchádzajúcom období
Európsky parlament uzavrel prvé čítanie smernice o podmienkach prijímania a Výbor pre
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v súčasnosti preskúmava návrh Komisie
na zmenu a doplnenie smernice o azylovom konaní. To znamená, že Európsky parlament
aj Rada momentálne objasňujú svoje pozície. Umožní to týmto dvom zákonodarcom
začať diskusie o smernici o priznaní azylu, o dublinskom nariadení a nariadení o systéme
Eurodac. Hneď po tom, čo Komisia predloží svoje návrhy v súvislosti so smernicou
o azylovom konaní a smernicou o podmienkach prijímania, môžeme pokračovať v práci
aj na týchto dvoch právnych predpisoch.

Pokiaľ ide o severnú Afriku, spomínala som návštevy predsedníctva v pohraničnej zóne
z dôvodu súčasnej situácie. Situáciu v oblasti migrácie zhodnotíme na zasadnutí Rady pre
spravodlivosť a vnútorné veci 11. apríla. No keďže tu v tomto smere zaznela kritika, už
teraz by som chcela uviesť, že súčasné návrhy uznesení Európskej rady tiež spomínajú
význam situácie utečencov. Ak to budeme považovať za potrebné, zhodnotíme, ako práca
napreduje. Sme pripravení zaradiť do programu ešte jedno špeciálne zasadnutie Rady pre
spravodlivosť a vnútorné veci počas maďarského predsedníctva. Snažíme sa preto zo
všetkých síl zrýchliť legislatívnu prácu. Chceli by sme vás, ako aj Európsku komisiu
povzbudiť, aby ste urobili to isté. Mnohí vrátane pána Coelha spomenuli problém súvisiaci
so zmenou a doplnením rozhodnutia o azyle. Ako som už aj v úvode povedala, na
politickom obsahu sa zhodneme, ale momentálne sme uviazli v právnej otázke, a to
mimochodom preto, lebo medzi Radou a Parlamentom prebieha diskusia o tom, či niektoré
záležitosti, počnúc novými potravinami a končiac rôznymi nástrojmi zahraničnej politiky
a vonkajšími finančnými nástrojmi, riešiť pomocou vykonávacích alebo delegovaných
aktov.

Chcem povedať, že toto je veľmi dôležitá otázka. Občania, občania EÚ, len veľmi ťažko
chápu tento právny postup a otázku, čo vlastne vykonávací alebo delegovaný akt znamená.
Našou úlohou je nájsť riešenia najnaliehavejších vecí a je jedno, aký právny predpis pri
tom použijeme. Pri každom kroku, ktorý podniknem, sa naozaj snažím dodržiavať
Lisabonskú zmluvu. Zmluva nestanovuje presnú hranicu medzi jednotlivými aktmi. Sme
presvedčení, že v tomto prípade ide o vykonávací akt. Táto vec by sa preto mala podľa
toho riadiť, teda pomocou vykonávacieho aktu. Porozprávajme a poraďme sa o tom. Veľmi
neradi by sme však uviazli v právnych veciach. Už v našich pôvodných plánoch na júnové
zasadnutie Európskej rady sa uvádzalo aj to, že sa budeme zaoberať otázkami utečencov.
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To sa teraz stalo ešte väčšou prioritou. Som však presvedčená, že ak dokážeme zasadnutia
Rady naplniť primerane dôležitými vecami – je to našou povinnosťou –, potom bude aj
Európska rada schopná prijímať oveľa dôležitejšie rozhodnutia, ako by sme inak dúfali len
tak pred mesiacom či dvomi.

Spýtali ste sa ma tiež na to, čo sa stane, ak ten tok utečencov príde sem. Domnievam sa,
že by sme si ešte nemali nič predstavovať. Pokiaľ ide o problémy s utečencami, doposiaľ
sme v rôznych útvaroch Rady toho urobili naozaj veľa. Komisia zastáva svoju pozíciu
v humanitárnych otázkach mimoriadne dobre – mimochodom podobne ako egyptské
a tuniské orgány a miestne obyvateľstvo či medzinárodné organizácie pre utečencov. Zdá
sa mi, že všetci majú túto situáciu pod kontrolou. Repatriácia, ktorá je najnaliehavejším
problémom, pokračuje. Neznamená to však, že napríklad presídľovanie nie je dôležité.

Čo sa toho týka, i napriek tomu, že tu máme právny problém, ktorí sme doteraz neboli
schopní vyriešiť – hocikto to môže urobiť na základe dobrovoľnosti –, pokiaľ viem,
Taliansko už dobrovoľne presídlilo 125 ľudí. Znamená to, že tento problém sa nakoniec
už rieši čiastočne, a to vďaka úprimnému úsiliu členských štátov. To neznamená, že právne
predpisy nepotrebujeme. My ich reálne potrebujeme. Pokúsme sa dohodnúť. Ďakujem
vám za pozornosť. Maďarské predsedníctvo kedysi oznámilo, že bude predsedníctvom,
ktoré dokáže, že má aj srdce. Vyjadrili sme to tiež tým, že sme sa zamerali na rómsku
stratégiu. Chcela by som vás uistiť, že to isté platí aj pre otázky utečencov. Ďakujem veľmi
pekne.

Rui Tavares,    autor.  − Mám metodickú poznámku. Rada nám povedala, že súhlasí so
všetkým okrem článku 290. Po koordinácii s našimi tieňovými spravodajcami by som
teda ako spravodajca pre presídľovanie rád predniesol dve poznámky k metodike.

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

Predsedajúci. −   Pán Tavares, verím, že mi prepáčite, tak veľmi zaostávame za
harmonogramom, že som vás musel prerušiť.

– Rozprava sa skončila.

19. Súdne príkazy USA a pravidlá ochrany údajov EÚ (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu sú vyhlásenia Rady a Komisie o súdnych
príkazoch USA a pravidlách ochrany údajov EÚ

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady.  −  (HU) Parlament zastupuje záujmy mnohých
európskych občanov, pretože venuje zvýšenú pozornosť americkým orgánom, ktoré po
úniku štátnych tajomstiev USA na stránke WikiLeaks požadujú údaje od spoločností
v oblasti mediálnej komunikácie. Rada prirodzene súhlasí s obavami Parlamentu v súvislosti
s dodržiavaním pravidiel ochrany údajov EÚ. Nemá však k dispozícii informácie, na základe
ktorých by určila, či sa postupom súdu USA porušili právne predpisy EÚ o ochrane údajov.
Pokiaľ ide o prípad WikiLeaks, ako spomínali niektorí poslanci, generálny prokurátor
Spojených štátov amerických verejne priznal, že prebieha trestné vyšetrovanie. Pokiaľ
viem, prokurátori USA v súvislosti s týmto vyšetrovaním naliehavo žiadali, aby americký
súd rozhodnutím nariadil spoločnosti Twitter odovzdať konkrétne údaje, a súd príslušné
rozhodnutie prijal.

Úlohou Rady nie je komentovať spôsob prijímania rozhodnutí súdnych orgánov USA.
Okrem toho Rada ani nemá informácie, na základe ktorých by mohla spochybňovať
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platnosť odôvodneného rozhodnutia súdu. V Spojených štátoch amerických sa uskutočnili
súdne konania, v rámci ktorých mohla spoločnosť Twitter obhajovať svoje stanovisko.
Dokazuje to aj skutočnosť, že americký súd vyhovel požiadavke spoločnosti Twitter
informovať svojich klientov o rozhodnutí súdu. Európska únia vo všeobecnosti rešpektuje
súdne konania v tretích krajinách. Je samozrejmé, že orgány činné v trestnom konaní
musia pri vyšetrovaní podozrenia z trestného činu získavať informácie. Všeobecne známe
je aj to, že postup USA pri získavaní informácií sa líši od postupu, ktorým sa riadi väčšina
členských štátov EÚ. Hlavný rozdiel spočíva v širšom rozsahu pôsobnosti. Znamená to,
že umožňuje požadovať oveľa viac informácií od oveľa väčšieho množstva osôb než
v rámci trestného vyšetrovania alebo konania v Európe vo všeobecnosti.

Je to jednoducho dôsledok vývoja právnych predpisov USA. To znamená, že Rada by
v tejto otázke nemala vyjadrovať svoje stanovisko. Presadzovanie pravidiel ochrany údajov
EÚ je vo všeobecnosti zodpovednosťou orgánov členských štátov, konkrétnejšie orgánov
na ochranu údajov. Tieto orgány musia zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany údajov
a práve tieto orgány majú právomoci v súvislosti s otázkami jurisdikcie a zlučiteľnosti
s európskymi alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov. Nebolo by
vhodné, keby sa otázky vyšetrované v súdnych konaniach stali predmetom politického
posudzovania. Vzhľadom na širšie súvislosti tejto otázky si Rada nie je vedomá, že by
v minulosti bolo prijaté podobné súdne rozhodnutie. Keď sa americké orgány v minulosti
snažili o získanie informácií o občanoch EÚ, ktoré sa nachádzali na jej území, Európska
únia začala rokovania so Spojenými štátmi s cieľom uzavrieť medzinárodnú dohodu
o poskytovaní a spracovaní uvedených údajov.

Bolo to tak napríklad v prípade osobných záznamov o cestujúcich (PNR). V súvislosti
s nimi bola v roku 2007 uzatvorená so Spojenými štátmi dohoda o PNR, o ktorej sa
v súčasnosti znova rokuje práve na základe iniciatívy Parlamentu. Podobný prípad sa týka
poskytovania údajov obsiahnutých vo finančných správach a uložených v Európskej únii
do Programu na sledovanie financovania terorizmu (TFTP) Ministerstva financií USA.
Príslušnú dohodu o programe TFTP schválil Parlament v júli 2010.

Na záver by som chcela zdôrazniť, že prípad spoločnosti Twitter je úplne odlišný od
prípadov PNR alebo programu TFTP. Tieto dva prípady zahŕňajú systematické a nepretržité
požiadavky na poskytovanie osobných údajov zo strany amerických orgánov s cieľom
bojovať proti zločinu a najmä proti terorizmu. Na druhej strane sa prípad spoločnosti
Twitter týka konkrétneho rozhodnutia súdu, ktoré súd prijal v rámci konkrétneho trestného
vyšetrovania. Je dôležité, aby sme v čo najväčšej miere uznávali rozhodnutia súdov iných
krajín. Netýka sa to, samozrejme, prípadov, keď určité faktory odôvodňujú opačné konanie.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie.  − V globalizovanom svete predstavuje ochrana
osobných údajov prenášaných do tretích krajín čoraz dôležitejšiu a z právneho hľadiska
veľmi zložitú otázku. Je úplne samozrejmé, že základné právo na ochranu osobných údajov
sa uplatňuje aj v elektronickom svete a pri cezhraničnom spracovaní údajov. Ale tak ako
iné základné práva, aj toto právo môže mať obmedzenia. Všetky takéto obmedzenia musia
byť v súlade so zákonom a musia byť primerané. Musia byť tiež odôvodnené legitímnymi
záujmami, ako sú národná bezpečnosť, bezpečnosť verejnosti, predchádzanie nepokojom
a zločinnosti, ochrana zdravia alebo morálky a podobne.

Podľa právnych predpisov USA je súdny príkaz správnym nariadením, na základe ktorého
je jednotlivec povinný poskytnúť štátnemu alebo miestnemu správnemu orgánu konkrétnu
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informáciu. Zákonnosť takéhoto aktu musí byť stanovená na základe zákonov krajiny,
v ktorej je akt vykonávaný. Posúdenie zákonnosti, primeranosti a nevyhnutnosti
požiadaviek vlády USA musí preto vychádzať z ústavy Spojených štátov a z jej právneho
systému. Komisia nemá právomoc v súvislosti so spôsobom, akým tretia krajina vedie
súdne konanie pri vyšetrovaní podozrenia z trestných činov.

Keď európski občania používajú Twitter, musia súhlasiť s jeho politikou ochrany osobných
údajov. V tejto politike sa opisujú postupy spoločnosti v súvislosti so zberom, využívaním
a zverejňovaním osobných informácií tretím stranám vrátane prípadov, keď je to potrebné
na dodržiavanie zákonov, predpisov a splnenie právnych požiadaviek vlády USA. Navyše
vzhľadom na to, že o získanie týchto osobných údajov od spoločnosti Twitter sa snažia
americké orgány v súvislosti s trestným vyšetrovaním, nemožno uplatňovať právne predpisy
EÚ o ochrane údajov. Smernica EÚ o ochrane údajov sa nevzťahuje na štátnu činnosť
v oblasti trestného práva. V tomto prípade sa neuplatňuje ani rámcové rozhodnutie
o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce
vzhľadom na to, že do vykonávania amerického súdneho príkazu nie je zapojený žiadny
orgán členského štátu EÚ a príslušné orgány iného členského štátu neposkytujú ani
nesprístupňujú žiadne osobné údaje. Taký je teda súčasný stav v oblasti právnych predpisov.

Globálny rozmer spracovania osobných údajov by však nemal spôsobiť zníženie úrovne
ochrany v prípade občanov EÚ. Spracovávanie údajov na celosvetovej úrovni naozaj
potvrdzuje dôležitosť a nevyhnutnosť ochrany práv dotknutých osôb a objasnenia
príslušných pravidiel. Je to mimoriadne dôležité v súčasnosti, keď sa na vzdialených
serveroch („v oblaku“) nachádza čoraz viac údajov.

Ako teda budeme túto situáciu riešiť? Po prvé, budúci návrh Komisie v súvislosti s reformou
rámca EÚ pre ochranu údajov bude zameraný najmä na problémy, ktoré spôsobuje
globalizácia a moderné technológie, predovšetkým keď sa prevádzkovatelia z tretích krajín
sústredia na spotrebiteľov EÚ.

Po druhé, ako viete, Rada dala 3. decembra 2010 Komisii jasný mandát so zreteľne
vymedzenými cieľmi EÚ v súvislosti s rokovaniami o budúcej dohode medzi EÚ a USA
o ochrane údajov v oblasti policajnej a justičnej spolupráce. Jedným z hlavných cieľov EÚ
na nadchádzajúcich rokovaniach je zabezpečiť vymožiteľné práva na ochranu údajov
dotknutých osôb na oboch stranách Atlantického oceánu bez ohľadu na národnosť
a zároveň poskytovať účinné administratívne a súdne odškodnenie. Spolieham sa, že
Parlament pomôže pri splnení tohto cieľa.

Čo teda robíme medzitým, pred nadobudnutím účinnosti nového nástroja? Chcela by som
dôrazne odporučiť prevádzkovateľom, aby sa vo vzťahu k svojim spotrebiteľom správali
veľmi transparentne už vopred a aby jasne uvádzali, že ich služba je v súvislosti s trestným
vyšetrovaním poskytovaná predovšetkým v súlade s právnymi predpismi USA. Je preto
zrejmé, že spotrebitelia opúšťajú súdnu pôsobnosť EÚ, aj keď neopustia územie EÚ.

Axel Voss,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (DE) Chcel by som poďakovať Rade a Komisii
za vysvetlenia. Stretávame sa s problémom, ktorý je príznačný pre globalizovaný svet,
v ktorom žijeme. Skutočnosť je taká, že, samozrejme, dodržiavame právne predpisy USA.
Faktom je aj to, že si uvedomujeme ťažkosti, ktoré vznikajú v súvislosti s globálnym médiom
internetom a presadzovaním práva.

To, že orgány činné v trestnom konaní majú v súčasnosti bežne prístup k súkromným
databázam, si však vyžaduje našu reakciu. Pani komisárka, vaše vyjadrenia na mňa

91Diskusie Európskeho parlamentuSK23-03-2011



zapôsobili, pretože súhlasím s vašimi predstavami o spôsobe nášho postupu, konkrétne
s tým, že by sme túto otázku mali regulovať v rámci systematickej budúcej revízie rámca
EÚ pre ochranu údajov a zároveň by sme mali využiť príležitosť a povedať, že chceme
regulovať a podporovať aj rámcovú dohodu medzi EÚ a USA o ochrane údajov, pretože
vnímame potrebu regulovať prenos spomínaných údajov v tomto globálnom svete.

Ako som uviedol predtým, z uvedených dôvodov je dôležité, aby sme sa na túto otázku
sústreďovali aj naďalej. Prirodzene, nie je naším zámerom, aby tento proces vrhal negatívne
svetlo na spracovanie údajov. V tejto súvislosti je však správne poskytnúť pozitívny príklad
prostredníctvom návrhov kvalitných právnych predpisov, vypracovania rámcovej dohody
a predovšetkým prostredníctvom dôraznejšieho objasnenia a dôslednejšej regulácie oblasti
presadzovania práva v súvislosti s prístupom k súkromným údajom. Ďalej je potrebné
regulovať kritériá na povolenie a ukončenie tohto prístupu.

Claude Moraes,    v mene skupiny S&D. – Myslím si, že pani komisárka očakávala naše
otázky so svojou zvyčajnou pohotovosťou. Najprv sa chcem spýtať, čo robíme v súčasnosti,
keď je verejne známe, že Spojené štáty vydali niekoľko súdnych príkazov zameraných na
sociálne siete a poskytovateľov internetových služieb, akými sú Yahoo, Twitter a Google.
Tento krok jasne poskytuje Spojeným štátom prístup k informáciám o poskytovaní údajov
medzi WikiLeaks a tretími subjektmi. Cieľom tohto režimu údajov a poškodenými budú,
samozrejme, tretie subjekty, európski občania, ľudia, ktorí úplne nevinne používajú internet,
mladí ľudia, ľudia, ktorí sú zvedaví.

Tento krok má obrovské dôsledky na právo na súkromie všetkých občanov EÚ. Tí, ktorí
sa prihlásili na odber správ zo služby Twitter týkajúcich sa WikiLeaks z dôvodu záujmu
o prebiehajúci prípad pána Juliana Assangea, sa, paradoxne, stali zraniteľnými voči súdnym
príkazom USA a zberu svojich osobných údajov. Na stránky ako Twitter sa vzťahujú právne
predpisy USA. Ich servery totiž sídlia v USA. Aj keď rozumiem vašim vyjadreniam o tom,
že nemôžeme ovplyvňovať zákony tretích krajín, môžeme prijať určité predbežné opatrenia.

Myslím si, že všetci v tomto Parlamente máme opodstatnenú obavu z toho, že svojim
voličom musíme vysvetliť, akú ochranu im môže poskytnúť Európska únia. Aký zmysel
má zabezpečenie noriem na ochranu údajov pre občanov EÚ, ak ich možno jednoducho
zrušiť súdnym príkazom Spojených štátov?

Je zrejmé, že na zabezpečenie ochrany osobných údajov občanov EÚ, ktorí by mali byť
chránení prísnymi právnymi predpismi EÚ na vysokej úrovni, musíme vykonať viac. Viem,
že sa snažíte o splnenie tohto cieľa. Doteraz poskytovala rámcová smernica 94/46/ES
veľmi dôslednú ochranu na vnútornom trhu. Nastal však čas túto smernicu preskúmať,
zvýšiť úroveň ochrany a rozšíriť tie isté ochranné opatrenia na policajnú a justičnú
spoluprácu.

Našou budúcou legislatívnou prácou zabezpečíme dosiahnutie týchto cieľov. To ste
spomínali. V tejto súvislosti spočíva jeden z hlavných prvkov, ktoré chce Komisia
v preskúmaní zaviesť, v ochrane EÚ s cieľom odolávať súdnym príkazom USA. Nesmieme
zabúdať, že táto otázka sa nekončí pri stránkach, ako je Twitter, ale môže sa týkať prípadov
vnútroštátnej jurisdikcie. Táto situácia sa v súčasnosti týka jedného z našich členských
štátov v súvislosti so sčítaním obyvateľov v Spojenom kráľovstve. Ide o rozsiahlu úlohu,
na ktorú dohliada americká spoločnosť. Ide o skutočnú a nepretržitú obavu občanov EÚ.
Dnes ste poskytli niektoré čiastočné odpovede. Domnievam sa však, že je správne, ak túto
otázku kladieme, aby sme dostali podrobnejšie odpovede.
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Sophia in 't Veld,    v mene skupiny ALDE. – Chcela by som poďakovať Rade a Komisii.
Teší ma, že sa stotožňujú s našimi obavami. Povedzme si to úplne jasne. Nemyslím si, že
tu niekto tvrdí, že Spojené štáty prekročili svoju súdnu právomoc. To nie je problém.
Problém je, že ich súdna právomoc sa prostredníctvom internetu mimoriadne rozšírila.
Zdá sa, že ich súdna právomoc sa rozšírila až do Európskej únie, pretože problém tu spočíva
v tom, že aj keď má drvivá väčšina internetových spoločností, o ktorých rozprávame, sídlo
v Spojených štátoch, mnohí užívatelia pochádzajú z Európskej únie.

Mala by som zdôrazniť, že táto otázka na ústne zodpovedanie je už trochu neaktuálna.
Medzitým sa totiž prijalo ďalšie rozhodnutie súdu. Ale argument, ktorý používajú americké
súdy, spočíva v tom, že ak používate službu Twitter, ako to bolo v tomto prípade, už
nemôžete mať legitímne očakávania v súvislosti so súkromím. Znamená to, že občania
EÚ už nemajú žiadnu právnu ochranu, pretože spoločnosť Twitter má sídlo v Spojených
štátoch. Ako upozornila pani komisárka Redingová, je to obrovský problém, ktorý je
nevyhnutné riešiť v súvislosti s preskúmaním smernice o ochrane údajov.

Pani komisárka, tvrdíte, že pri použití služby Twitter poskytujete súhlas. Čo však slovo
„súhlas“ znamená? Znamená to, že sa dostávame mimo zákon, že sa zbavujeme svojich
práv na právnu ochranu. Uvedomujem si, že v tejto súvislosti môžeme urobiť veľmi málo.
Chcela by som sa však spýtať, aké opatrenia Komisia a Rada prijmú, aby poskytli občanom
EÚ právnu ochranu. Budú diskutovať s našimi americkými partnermi a pokúsia sa získať
viac informácií? Súdny príkaz bol pravdepodobne vydaný aj v súvislosti s inými
spoločnosťami.

Na záver, pani komisárka, tvrdíte, že tento prípad nemožno porovnávať s dohodou SWIFT,
pretože sa týka veľmi osobitného vyšetrovania. To je pravda. Zároveň však požadovali
veľké množstvo…

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

Jan Philipp Albrecht,    v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Najprv by som rád uviedol, že
ide o ďalší prípad, keď rokujeme o tom, že pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a najmä
o policajnú a justičnú spoluprácu, na dvoch stranách Atlantického oceánu fungujú dve
rozdielne právne prostredia.

Skutočne ma šokuje reakcia Rady, ktorá tvrdí že spoločnosť Twitter sa nachádza na území
Spojených štátov, a preto sa nás opatrenia a právny rámec, ktoré sa v tejto krajine uplatňujú,
vôbec netýkajú. Myslím si, že to nie je správny prístup. Okrem toho som presvedčený, že
občania Európskej únie budú situáciu vnímať inak. V konečnom dôsledku neustále
prehlbujeme medzinárodnú spoluprácu na policajnej a justičnej úrovni, a to najmä so
Spojenými štátmi. Občania sú čoraz viac konfrontovaní s právnymi predpismi iných štátov.
Nemyslím tým iba právne predpisy jednotlivých členských štátov v Európskej únii, ale tiež
predovšetkým právne predpisy USA. Týka sa to najmä ochrany osobných údajov.

Očakával by som, že Rada ako riadiaci orgán Európskej únie začne riešiť tento problém
a umožní občanom Európskej únie dôverovať právnym predpisom, s ktorými sa stretávajú
na internete, predovšetkým preto, že ovplyvňujú ich občianske práva a slobody.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Delegácia holandskej Strany za slobodu prisudzuje
súkromiu každého jednotlivca a ochrane údajov mimoriadny význam. V tejto oblasti nie
sme krátkozrakí, iba pragmatickí. Súkromie však má svoje hranice. Súkromie by malo byť
zabezpečené tam, kde je to možné, ale bezpečnosť občanov musí byť podriadená prevencii
a odhaľovaniu terorizmu.
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Pán predsedajúci, terorizmu v súčasnosti dominuje islamský terorizmus. Z tohto dôvodu
musíme my všetci, nanešťastie, obetovať kúsok svojho súkromia, aby sme chránili
bezpečnosť našich občanov. Osobné údaje užívateľov internetu, ako napríklad IP adresy,
by mali, samozrejme, podliehať ochrane. Toto právo na ochranu však v niektorých
prípadoch prevážia silné podozrenia, že jednotlivci, ktorí sa skrývajú za týmito údajmi,
majú teroristické motívy.

Ak americké orgány požadujú údaje o jednotlivcoch na území EÚ, ktorí sa spájajú
s terorizmom, jednoducho by sme im ich mali poskytnúť. Samozrejme, iba na základe
riadnej konzultácie a v prípade silných argumentov v prospech takéhoto kroku, aby sme
tak predišli zneužitiu. Nezabúdajme však predovšetkým na to, že informácie nepožadujú
bezdôvodne. Na tento postup majú veľmi dobré dôvody.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Pani Redingová, som vďačný, že ste na
tejto plenárnej schôdzi v Bruseli zostali tak neskoro do večera, aby ste si vypočuli poslancov
Európskeho parlamentu. Chcel by som vás povzbudiť vo vašej práci v súvislosti s opätovným
vymedzením noriem na ochranu údajov EÚ. Osobitne by som rád spomenul oznámenie
Komisie o ochrane údajov, ktoré by ste mali predložiť ako skutočnú príležitosť na
zosúladenie revolúcie v oblasti technológie a nástrojov na získavanie vedomostí na jednej
strane a na strane druhej pokroku európskeho ústavného práva, ako je napríklad Lisabonská
zmluva a Charta základných práv Európskej únie, ako sú základné práva na súkromie
a všetky práva súvisiace s prístupom k akýmkoľvek osobným údajom, ich opravou
a odstránením v súlade so slobodou európskej verejnosti poskytovať svoj súhlas, ale aj
v súlade s medzinárodným právom. Dôvodom je to, že v tejto chvíli tu rozprávame
o bilaterálnom rámci pre Európsku úniu a jej členské štáty s cieľom rokovať s tretími
krajinami a najmä so Spojenými štátmi.

Posolstvá týkajúce sa tejto otázky musia byť veľmi jasné. Rámcové rozhodnutie Rady
2008/977 a smernica 95/46/ES sa musia aktualizovať a prispôsobiť súčasnej situácii. Nejde
len o to, aby sme Spojeným štátom mohli poskytnúť policajnú a justičnú spoluprácu
v súlade s postupom pomoci v oblasti súdnych príkazov alebo s akýmikoľvek právnymi
rozhodnutiami, ktoré by mohli vplývať na základné práva. Cieľom je tiež posilniť zásadu
poskytnúť súhlas na základe dobrovoľnosti, byť informovaný o tom, ktoré osobné údaje
tretie krajiny vlastnia a ktoré sa do nich prenášajú, a tiež to, ako môžeme aktualizovať toto
právo na opravu a odstránenie akýchkoľvek údajov, ktoré vplývajú na osobné súkromie
a ktoré sú predmetom automatického spracovania osobných údajov. Preto sa spracúvajú
prostredníctvom internetu.

Znepokojuje ma najmä otázka práv dieťaťa. Dôvodom je to, že možnosť neplnoletých
konať a ich možnosť uplatňovať právo na vykonávanie základných práv je obmedzená.
Potrebujeme informácie o tejto otázke. Techniky a nástroje na ochranu súkromia na
internete nevplývajú len na neplnoleté osoby, ale aj na ich okolie.

Chcem preto, aby ste vedeli, že túto diskusiu budeme veľmi dôsledne sledovať. Budeme
veľmi dôsledne sledovať proces aktualizácie práv na ochranu údajov, ich prispôsobenie
súčasnej situácii a predovšetkým budeme sledovať rokovania o bilaterálnych nástrojoch
s tretími krajinami, a to najmä so Spojenými štátmi.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Staré príslovie „milujem zradu, ale nenávidím zradcu“ sa
neustále ukazuje ako pravdivé. Každého, kto poukáže na pochybenie, oslavujú verejnosť
a médiá ako hrdinu, ale dotknuté inštitúcie ho považujú za zradcu. Takto, ako vieme, sa
dostal do väzenia americký vojak Bradley Manning za poskytnutie informácií WikiLeaks.
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Spôsob zaobchádzania s týmito nebezpečnými informáciami v krajine neobmedzených
možností a slobody a fakt, že spoločnosť Twitter bola prinútená odhaliť osobné údaje, je
viac než hrozivý. Uvidíme, či sa rozšírené klebety o požiadavkách amerických orgánov
v súvislosti s užívateľskými údajmi od iných internetových spoločností, ako sú napríklad
Google, Facebook a Amazon, ukážu byť pravdivé.

Prístup amerických orgánov a fakt, že súdy nepovažujú zverejňovanie mien, emailových
adries a bankových údajov za porušenie súkromia, je určite príznačný pre ustanovenia
o zámorskej ochrane údajov, ktoré sú zjavne ešte stále v plienkach.

Malcolm Harbour (ECR).   – Budem reagovať na niektoré otázky z pozície predsedu
Výboru pre vnútorný trh. Domnievam sa totiž, že tu ide o hospodárske otázky a otázky
vnútorného trhu základného charakteru, ako aj o veľmi dôležité otázky o ochrane práv
našich občanov, o ktorých sme dnes rozprávali.

O tejto otázke píšem správu pre náš výbor. Chcem poďakovať pani Redingovej za zelenú
knihu, z ktorej správa vychádzala, pretože si myslím, že jedna z hlavných a ambicióznych
otázok, ktoré v nej predložila, predstavuje základ problematiky, o ktorej dnes večer
diskutujeme. Uviedla, že ak boli údaje o mojej osobe ako o európskom občanovi uložené
na serveri alebo v databáze v krajine mimo súdnej právomoci Európy, mal by som mať
v súvislosti s nimi rovnaké práva, aké by som mal, keby bol server v Európskej únii. Je to
naozaj ambiciózny program. Dúfam, že tento cieľ sa nám podarí dosiahnuť. Bude si to
vyžadovať mnohé rokovania. Svojim kolegom, najmä pani in ‘t Veldovej by som chcel
povedať iba to, že ak to poskytneme, potom budú recipročné práva požadovať aj ostatné
krajiny.

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie.  − Súhlasím s oprávnenými obavami tohto
Parlamentu v súvislosti s ochranou osobných údajov európskych občanov. Keďže ma táto
situácia tiež znepokojuje, predložila som počiatočnú analýzu o tom, ako by mohla vyzerať
reforma smernice z roku 1995, s cieľom odpovedať na otázky, ktoré boli dnes predložené
a na ktoré neexistuje právna odpoveď v rámci platných európskych právnych predpisov.

V súvislosti so vzťahmi s našimi americkými partnermi mám dobré správy. Biely dom
uskutočnil 16. marca rozhodujúci krok a oznámil, že jeho cieľom je spolupracovať
s kongresom na vypracovaní zákona o práve na súkromie. Ide o zásadnú zmenu v Spojených
štátoch, ktorá by mohla pomôcť aj nám v našej snahe dosiahnuť všeobecnú dohodu medzi
EÚ a USA o ochrane údajov v súvislosti s policajnou a justičnou spoluprácou.

Dúfam, že rokovania týmto smerom budeme môcť čoskoro začať. Spolieham sa na
Parlament, že nám pomôže v tomto úsilí, ako aj s reformou smernice z roku 1995.

PREDSEDÁ: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady.  −  (HU) Ďakujem vám za pochopenie. To
znamená za to, že ste nenamietali, že odtiaľto nemôžeme zasiahnuť do prebiehajúceho
trestného konania a že vo všetkých prípadoch je nevyhnutné uplatňovať zákony platné
v čase spáchania trestného činu.

Chcela by som vás informovať, že nič nesvedčí o záväzku maďarského predsedníctva
v súvislosti s ochranou údajov viac než to, že na zasadnutí Rady pre spravodlivosť
a vnútorné veci vo februári sme prijali závery Rady o otázke ochrany údajov, ktoré
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pozostávajú približne z päťdesiatich položiek. V nich sme sa venovali aj dvom veľmi
dôležitým otázkam pre Komisiu, ktoré sa týkajú dnešnej rozpravy. Upozornili sme na
dôležitosť informovania občanov, ako aj na dôležitosť ochrany údajov súvisiacich
s internetom. Som si istá, ako to, mimochodom, uviedla aj pani komisárka, že Komisia
uvedené otázky pri vypracovaní tohto návrhu zohľadní.

Rada tiež v plnej miere súhlasí s dôležitosťou modernizácie právnych predpisov a s ich
prispôsobením technickému vývoju. Tešíme sa na to, keď od Komisie dostaneme návrh
v súvislosti s novou smernicou na ochranu údajov. Sľúbili sme, že sa predloží v júni. V tom
období už nebude mať maďarské predsedníctvo veľa času, ale urobíme všetko, čo bude
v našich silách. Som si istá, že poľské predsedníctvo pristúpi k otázke ochrany údajov
rovnako odhodlane.

Pán predsedajúci, sme presvedčení, a týmto ukončím svoje vystúpenie, že si nemusíme
vyberať medzi slobodou a bezpečnosťou, konkrétne bezpečnosťou údajov. Tieto ciele je
možné dosiahnuť spoločne a naším cieľom je vytvoriť takéto právne predpisy o ochrane
údajov pre EÚ.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

20. Práva spotrebiteľov (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je správa (A7-0038/2011) pána Schwaba
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa o návrhu smernice Európskeho
parlamentu a Rady o právach spotrebiteľov (KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 –
2008/0196(COD)).

Andreas Schwab  , spravodajca. – (DE) Chcel by som začať poďakovaním všetkým kolegom
poslancom, ktorí pracovali na tejto smernici a na kompromise, o ktorom dnes vedieme
rozpravu. Nehovorím to zo zdvorilosti, ale z úprimnej vďaky. Boli to pani Wallisová
z Výboru pre právne veci ako spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko, pani
Gebhardtová, pani Turunenová a pán Rochefort, ako aj pán Triantaphyllides a pán Bielan.
Dosiahnutie rozhodnutia nebolo vždy ľahkým procesom, keďže v priebehu dvoch rokoch
bolo predložených viac než 2000 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ale diskusie
boli vždy konštruktívne a všetkým vám za to úprimne ďakujem.

Napriek všetkým odborným rozdielom o jednotlivých záležitostiach, ktoré sa prejavujú
v rôznych kompromisoch, existuje dnes všeobecná dohoda politických skupín o posolstve
Európskeho parlamentu, že si želáme rozvíjať vnútorný trh v záujme spotrebiteľov
a podnikov. Ešte aj po dvadsiatich rokoch od vytvorenia jednotného trhu na základe
Jednotného európskeho aktu si totiž myslíme, že napriek množstvu smerníc a nariadení
sa ešte nedosiahla skutočná štandardizácia. Členské štáty využili manévrovací priestor
niekedy oprávnene, ale niekedy neoprávnene.

Smernica, ktorú dnes máme pred sebou, vytvára dobrú strednú cestu, ktorá upravuje otázky
týkajúce sa vnútorného trhu, pričom zákonodarné rozhodnutia týkajúce sa všetkých
ostatných otázok prenecháva samotným členským štátom. Týmto zmiešaným prístupom
môžeme zájsť ďaleko a získať podporu zo všetkých strán tohto Parlamentu. Podporili sme
tak návrh Komisie a na mnohých miestach sme ho aj výrazne vylepšili. Zabezpečili sme,
aby ochrana spotrebiteľa nadobudla v tejto smernici primeranú dôležitosť vytvorením
jednotného štrnásťdňového práva na odstúpenie od všetkých zmlúv uzatvorených online
v celej EÚ, umožnením spotrebiteľom pri podomovom predaji, aby sa rozhodli, či chcú
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dostať text zmluvy vo vytlačenej alebo elektronickej forme, poskytnutím zjednodušeného
riešenia s cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť internetových obchodov a zároveň
skutočne zintenzívniť boj proti podvodom na internete a napokon zavedením jednotných
povinností v oblasti poskytovania informácií, najmä čo sa týka cien, inak povedané, úplnej
informácie o cene pre všetky internetové a podomové transakcie.

Zabezpečili sme však aj realizovateľnosť smernice pre malé a stredné podniky a aj pre
remeselné podniky tým, že sme na mnohých miestach zaviedli väčšiu pružnosť a výnimky
najmä v oblasti služieb, že sme spotrebiteľom umožnili, aby od zmluvy odstúpili telefonicky,
že sme vylúčili niektoré možnosti podnikov presadzovať neprijateľné zmluvné podmienky,
pričom sme zároveň pre spotrebiteľov stanovili jasné podmienky v prípade vrátenia
objednaného tovaru, ak bol nákup zrušený, a napokon tým, že sme vytvorili jednotný
formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mnohým ľuďom v celej Európe zjednoduší
prístup k právu na odstúpenie od zmluvy a jeho uplatňovanie.

V konečnom dôsledku budeme môcť aj vďaka procesu konzultácie medzi členskými štátmi
uspieť aj pri presadzovaní ďalšieho vývoja právnych predpisov v tejto dôležitej oblasti
ochrany spotrebiteľov na úrovni Rady, a to oveľa jednoduchšie než v minulosti. Komisia
bude mať jednoznačné právo byť partnerom v rámci konzultácií na úrovni Rady, pretože
spoločný trh si nepochybne vyžaduje spoločné pravidlá. Počas krízy eura sme to videli
jasnejšie než kedykoľvek predtým. Nestačí zastupovať spoločné zásady a nakoniec ponechať
členským štátom úplnú slobodu – spoločné zásady sa musia dodržiavať na základe
spoločných pravidiel. Preto sa táto smernica zameriava na ochranu spotrebiteľov.
V konečnom dôsledku si budú spotrebitelia vedomí svojich práv, ak budú rovnaké v celej
Európe, a budú môcť tieto práva uplatňovať účinnejšie voči podnikom, ktoré pravidlá
porušujú. Smernica predovšetkým chráni aj malé a stredné podniky, pretože jednotný
súbor nariadení vytvára právnu istotu, čo umožňuje rozvoj kultúrnej a hospodárskej
rozmanitosti, o ktorej sa tak často hovorí. Ďakujem vám za spoluprácu. Teším na
nadchádzajúcu rozpravu.

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. − (HU) Som veľmi rada, že sa nám napokon
podarilo zahrnúť do programu rozpravu o tomto návrhu.

Ako viete, Rada dospela k dohode o tejto veci v decembri minulý rok a 24. januára 2011,
už počas maďarského predsedníctva, Rada oficiálne prijala predbežné stanovisko, teda
všeobecný prístup.

Aby sme dosiahli dohodu, museli sme v Rade rokovať viac než dva roky o ideálnej
rovnováhe medzi právnymi predpismi EÚ a členských štátov, zaručujúcimi práva
spotrebiteľov, a o tom, ktoré aspekty práv spotrebiteľov by sa mali zodpovedajúco
harmonizovať. Nič neilustruje ťažkosti súvisiace s týmto návrhom lepšie než skutočnosť,
že pracovná skupina Rady potrebovala viac než šesťdesiat zasadnutí, aby vypracovala text,
ktorý by podporila kvalifikovaná väčšina členských štátov. Okrem toho sa ukázalo, že je
nemožné dosiahnuť dohodu o kapitolách IV a V návrhu Komisie, týkajúcich sa predaja
tovaru a neprijateľných zmluvných podmienok. V dôsledku pretrvávajúcich ťažkostí sa
Rada napokon rozhodla vypustiť tieto dve kapitoly z textu a zamerať sa namiesto toho na
zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov a na diaľku. Tento prístup podporila
aj Komisia, pretože text Rady vytvára pridanú hodnotu vzhľadom na tieto zmluvy na
úrovni EÚ.

Predsedníctvo si myslí, že Európsky parlament by mohol poskytnúť tejto rozprave ďalší
stimul. Preto bude zajtrajšie hlasovanie o navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich
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návrhoch také dôležité. Ak sa Európsky parlament na zajtrajšej plenárnej schôdzi rozhodne
vrátiť dokumentáciu späť Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, maďarské
predsedníctvo sa bude maximálne snažiť, aby sa dohoda dosiahla v prvom čítaní. Sme
pripravení vyvinúť maximálne úsilie, potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Samozrejme,
veľmi veľa bude závisieť od toho, aké pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlament navrhne.

Ako som už uviedla, medzi členskými štátmi existujú významné názorové rozdiely týkajúce
sa obsahu kapitol IV a V, teda otázky, či určité aspekty podmienok a záruk predaja, ako aj
neprijateľných zmluvných podmienok musia byť úplne harmonizované. Predsedníctvo si
myslí, že dôvod, prečo by sme sa mali zamerať na ďalšie ustanovenia smernice, teda na
kapitoly I a III, je, že práve tu môžeme vytvoriť skutočnú európsku pridanú hodnotu. Čo
sa týka týchto bodov, všeobecný prístup Rady sa významne neodlišuje od navrhnutých
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu, ktoré predložili Výbor pre právne
veci a Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 20. januára, resp. 1. februára.

Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, vážené poslankyne, vážení poslanci, sme
pripravení v plnom rozsahu spolupracovať s Parlamentom a Komisiou, aby sme uspeli.
Chcela by som túto príležitosť využiť aj na to, aby som sa poďakovala spravodajcovi
a predsedovi Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pánovi Harbourovi a všetkým
členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa za doterajšiu výbornú spoluprácu
s maďarským predsedníctvom. Neviem, aký bude konečný výsledok a či budeme celkom
spokojní s výsledkami našich rokovaní, ale som presvedčená, že nesmieme premeškať
príležitosť poskytnúť občanom EÚ spotrebiteľské práva, ktoré budú mať oveľa širší rozsah
pôsobnosti než v minulosti.

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie. – Na budúci rok oslávime 20. výročie jednotného
trhu. Musíme zabezpečiť, aby jednotný trh priniesol výhody spotrebiteľom a podnikom.
Viac než dva roky rokovaní ukázali, že je politicky veľmi ťažké dosiahnuť dohodu o celej
smernici na základe toho, čo navrhla Komisia. Mnohí z vás nechcú pripustiť – a to
oprávnene – zníženie úrovne ochrany spotrebiteľa na vnútroštátnej úrovni.

Teraz už v plnom prúde prebiehajú tretí rok diskusie o tomto právnom predpise. Myslím
si, že je najvyšší čas, aby spoloční zákonodarcovia našli riešenie. V tejto súvislosti som
osobitne vďačná vašim výborom, spravodajcom pánovi Schwabovi a pani Wallisovej
a tieňovým spravodajcom za ich intenzívnu prácu pri hľadaní kompromisu. Rada sa zhodla
na všeobecnom postupe na začiatku roka. Rozhodla, že výrazne zúži rozsah pôsobnosti
návrhu a že sa osobitne zameria na zmluvy uzatvorené na diaľku a zmluvy uzatvorené
mimo prevádzkových priestorov.

Komisia si myslí, že všeobecný prístup Rady je dobrým východiskom pri našom hľadaní
dobrého kompromisu. Vo všeobecnosti je v súlade s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného
trhu a zároveň vytvoriť pridanú hodnotu pre spotrebiteľov. Viem, že pozmeňujúcimi
a doplňujúcimi návrhmi chcete dosiahnuť ďalšie zlepšenie. Vidím veľa rozumných návrhov
na ďalšie zvýšenie ochrany spotrebiteľa a ako som už povedala, smernica o právach
spotrebiteľa by mala byť smernicou o právach. Mala by byť hodná tohto mena.

Uvediem vám niekoľko príkladov. Mohla by som bez problémov akceptovať pozmeňujúci
a doplňujúci návrh 122, ktorý zabezpečuje, že spotrebitelia nebudú musieť znášať náklady
za vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy, ak má tovar hodnotu viac než 40 EUR. Nie
som ani proti predĺženiu obdobia na odstúpenie od zmluvy na jeden rok, ak spotrebiteľ
nebol informovaný o svojom práve na odstúpenie od zmluvy (pozmeňujúci a doplňujúci
návrh 116). Mohla by som podporiť aj harmonizované riešenie v súvislosti s bojom proti
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takzvaným pascám v súvislosti s nákladmi na internete (článok 1 ods. a) a b) pozmeňujúceho
a doplňujúceho návrhu 107).

Nebude pre vás prekvapením, ak poviem, že nemôžem prijať všetky vaše pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy, ktoré sú teraz na stole. Napríklad pozmeňujúci a doplňujúci návrh
141. Aj keď mojím cieľom je slúžiť vnútornému trhu, stanovením povinnosti obchodníka
dodať tovar alebo poskytnúť služby do iného členského štátu v prípade zmluvy uzatvorenej
na diaľku zachádza návrh priďaleko.

V konečnom dôsledku tentoraz vidím svetlo na konci tunela, a to napriek rozdielom, ktoré
pretrvávajú. Som presvedčená o tom, že prijateľný a vyvážený kompromis je teraz na
dosah. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som vám pomohla dosiahnuť tento
kompromis.

Diana Wallis,    spravodajkyňa Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko. − Všetci sme
spoločne na veľmi dlhej ceste a ešte stále v nej pokračujeme a dúfame, že čoskoro dorazíme
do cieľa. Chcela by som sa poďakovať pánovi Schwabovi za jeho prácu v mene Výboru
pre právne veci. V priebehu rokov sme jasne vnímali ťažkosti, ktoré predstavovali rôzne
právne koncepcie, vytvárajúce prekážku skutočným možnostiam spotrebiteľov
a možnostiam malých a stredných podnikov v rámci vnútorného trhu.

Dosiahli sme určitý pokrok v súvislosti s dohodou, ktorú teraz máme v Parlamente. Žiaľ,
myslím si, že Výbor pre právne veci by bol rád dosiahol viac, napríklad v kapitole V týkajúcej
sa neprijateľných podmienok a najmä v oblasti transparentnosti. Náš výbor by naozaj
chcel dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Viem, že Rada si myslí, že tento krok zachádza
priďaleko. Pre nás je to však krok, ktorý by mohol byť veľmi dôležitý z hľadiska vnútorného
trhu a vlastne aj z hľadiska práv spotrebiteľov, ako ste to tak správne vyjadrili, pani
komisárka.

Prešli sme dlhú cestu. Preskúmali sme spotrebiteľské acquis. Nezaoberali sme sa všetkými
smernicami, o ktorých preskúmanie nás požiadal predchodca pani komisárky. Urobíme
hádam niekoľko malých krokov vpred. Dúfam, že budeme pokračovať v rozhovoroch, že
budeme pokračovať v diskusii. Možno sa nám podarí vypracovať niečo, čo bude stáť za
to.

Sirpa Pietikäinen,    spravodajkyňa Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného
o stanovisko.  − Najprv by som sa chcela poďakovať kolegom poslancom za vynikajúcu
spoluprácu, najmä pánovi Schwabovi z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
za jeho nekonečnú a veľmi kooperatívnu snahu pri vypracúvaní tejto správy. Návrh Komisie
sa dal vylepšiť na mnohých miestach.

Z pohľadu Výboru pre hospodárske a menové veci sú tu tri veci, na ktoré by som chcela
upozorniť. Je dobré, že digitálny tovar je zahrnutý do návrhu. Je dobré, že sa vysiela jasný
signál na rozvíjanie alternatívnych metód riešenia sporov v budúcnosti. Malými alebo
inovačnými finančným produktmi by sme sa mali zaoberať buď v špecifických smerniciach
týkajúcich sa finančného odvetvia, alebo v budúcej smernici o ochrane spotrebiteľa.

V neposlednom rade dúfam, že ďalšie kroky, ktoré podnikne Komisia, zabezpečia vysokú
úroveň ochrany spotrebiteľa, čo by v konečnom dôsledku viedlo k úplnej harmonizácii
právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa v Európskej únii.
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Raffaele Baldassarre,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (IT) Blahoželám pánovi Schwabovi
k práci, ktorú doteraz vykonal, a k vynikajúcej spolupráci medzi Výborom pre právne veci
a Výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.

Zabezpečenie rôznych stupňov harmonizácie noriem nám umožní dosiahnuť dôležité
výsledky, čo európskym občanom poskytne skutočnú pridanú hodnotu. Významné sú
v tejto súvislosti štrnásťdňové právo na odstúpenie od zmluvy a nové pravidlá týkajúce sa
požiadaviek na informácie, a to nielen o cene, ale aj o identite a adrese predávajúceho.
Tieto zlepšenia zvýšia dôveru spotrebiteľov predovšetkým pri cezhraničnom nakupovaní
poskytnutím právnej istoty potrebnej na rozvoj elektronického obchodu.

Táto smernica položí aj základ pre ďalšie doplňujúce opatrenia siahajúce od reformy
európskeho zmluvného práva až po proces preskúmania alternatívnych mechanizmov
riešenia sporov. Táto zásadná harmonizácia je podstatnou podmienkou rozvoja vnútorného
trhu zameraného na práva spotrebiteľov a službu občanom Európskej únie.

Asi pred rokom vyjadril profesor Monti v správe predsedovi Barrosovi, že spotrebitelia
a ich blaho by mali byť stredobodom ďalšej úrovne jednotného trhu. Zákonodarca by mal
predovšetkým čo najskôr dosiahnuť dohodu o návrhu smernice o právach spotrebiteľov
s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany na integrovanom maloobchodnom trhu. Toto
ustanovenie v plnom rozsahu spĺňa požiadavky a som presvedčený o tom, že pán Schwab
si zachová potrebnú rozhodnosť v priebehu komplexných rokovaní, ktoré budú nasledovať
pred konečným prijatím textu.

Evelyne Gebhardt,    v mene skupiny S&D. – (DE) Viedli sme skutočne veľmi náročné
rokovania, pán Schwab, pretože názory boli na začiatku diskusie veľmi rozdielne. Nebolo
ani ľahké rozhodnúť o ďalšom rozumnom postupe.

Tieto rokovania však dokázali dosiahnuť významné zlepšenie, a to dokonca aj po hlasovaní
na úrovni výboru, čo napokon našej skupine umožnilo, aby zajtra hlasovala za tento
kompromisný balík. Po všetkých diskusiách, ktoré prebehli, si určite uvedomujete, ako
veľa to znamená.

Uskutočnili sme naozaj viacero zlepšení. Základnou zásadou smernice je teraz teda opäť
minimálna harmonizácia – s výnimkou oblastí, ktoré sa majú úplne harmonizovať, čo pre
nás bolo dôležité. Vylúčili sme sociálne služby, služby zdravotnej starostlivosti a hazardné
hry z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pretože ide o oblasti, ktoré si vyžadujú osobitnú
úpravu. Nemôžete na ne uplatňovať rovnaké zásady ako na komerčné služby, tovar alebo
maloobchodný predaj. Bola to teda dôležitá otázka. Výrazne sme posilnili povinnosť
poskytovať informácie našim občanom, spotrebiteľom. Z tohto dôvodu by som chcela
pani úradujúcej predsedníčke Rady jasne povedať, že myšlienka vypustenia kapitoly II,
inak povedané, odstránenie presne tých oblastí, v ktorých sa má uplatňovať táto povinnosť
na poskytovanie informácií, je vec, ktorú Skupina progresívnej aliancie socialistov
a demokratov v Európskom parlamente nebude tolerovať.

Do pôsobnosti smernice sme zahrnuli elektronické výrobky, čo nebolo naplánované
v pôvodnom návrhu Komisie. Predaj na diaľku prostredníctvom internetu je však jednou
z kľúčových oblastí, ktorá sem bola zahrnutá. V cieľovej rovinke sa nám podarilo zlepšiť
aj ustanovenia týkajúce sa podomového predaja. To sú pozitívne zlepšenia, ktoré nám
umožňujú, aby sme návrh podporili.

Nemôžem poprieť, že niekoľko problémov stále pretrváva, najmä ustanovenia týkajúce
sa neprijateľných zmluvných podmienok v kapitole V. S týmito ustanoveniami sme veľmi
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nespokojní a buď budeme musieť v tejto oblasti urobiť viac práce, alebo budeme musieť
túto časť celkom vypustiť, ak to bude potrebné. Čo však vyvoláva ešte viac problémov, je
skutočnosť, že finančné služby boli úplne vylúčené z povinnosti poskytovať informácie.
Myslím si, že tu máme vážny problém. Budeme o tom musieť ďalej diskutovať, pani
komisárka, pretože finančné služby boli vo vašom návrhu zahrnuté, a tak by to malo aj
zostať.

Zhrniem to: budeme hlasovať za kompromisný balík a budeme hlasovať aj za vrátenie
smernice do výboru, ale to neznamená, že súhlasíme s prijatím smernice v prvom čítaní.

Robert Rochefort,    v mene skupiny ALDE. – (FR) Tento text je dôležitý. Nie je to revolúcia.
Nemôžeme povedať, že všetko predtým bolo zlé a že teraz je všetko dokonalé. Napriek
tomu to v tejto predbežnej fáze našej práce predstavuje viacero výrazných krokov vpred.

Podľa mňa sa hlavný pokrok týka lepšej úpravy predaja na diaľku, predovšetkým cez
internet (kapitola III), pretože práva spotrebiteľov v tejto oblasti treba posilniť. Elektronický
obchod je veľmi užitočný. Rozširuje výber pre spotrebiteľov, umožňuje im nájsť najnižšie
ceny a umožňuje aj malým a stredným podnikom a remeselníkom nájsť nové možnosti
predaja.

Aby sme v tejto oblasti pokročili vpred, museli sme tak urobiť skutočne európskym
spôsobom, konkrétne uskutočniť v súvislosti s niekoľkými veľmi špecifickými otázkami
úplnú harmonizáciu práv a povinností pre všetkých. Veľmi konkrétne to znamená, že
taliansky zákazník nakupujúci na belgickej alebo nemeckej internetovej stránke bude
vedieť, že odteraz má rovnaké práva a rovnakú ochranu. Práve to umožní smernica.

To znamená, že lehota na rozmyslenie, platná pre spotrebiteľa, sa predĺži na 14 dní v rámci
celej Únie. To znamená, že spotrebiteľ bude hneď vedieť celkovú sumu, ktorú má zaplatiť,
a nebude sa musieť báť neskoršieho nepríjemného prekvapenia. Znamená to, že dvojitým
kliknutím bude môcť objednávku správne vyhodnotiť.

Samozrejme, to všetko naruší zopár starých zvyklostí. V mnohých členských štátoch
obsahuje vnútroštátne právo subtílne prvky, ktoré každý považuje za zásadné, pričom
v susedných krajinách ich nepoznajú. Spoločný život v Európe znamená naučiť sa meniť
trochu vlastné zvyky v prospech Spoločenstva a všeobecného záujmu.

Povedzme si to na rovinu: tento text sa ešte musí zlepšiť a budeme to musieť urobiť
v nadchádzajúcich týždňoch spolu s Radou a Komisiou. Privítal som otvorenosť, ktorá sa
v tejto súvislosti prejavila. Už sme vykonali podstatnú časť práce vďaka nášmu spravodajcovi
pánovi Schwabovi, ktorému chcem úprimne poďakovať. No skutočný úspech tejto práce
spočíva predovšetkým v tom, že zajtra všetky politické skupiny prijmú pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy. Dôvera spotrebiteľov vo vnútorný trh Únie je veľmi krehká.
Potrebovali by sme túto jednomyseľnú politickú podporu, aby sme dokázali zachovať túto
dôveru a mohli dúfať v jej posilnenie.

Adam Bielan,    v mene skupiny ECR. – (PL) Najprv by som chcel poďakovať pánovi
Schwabovi, spravodajcovi diskutovanej správy, za to, že prejavil toľko angažovanosti pri
práci na návrhu tejto smernice.

Dva a pol roka intenzívnej práce na tomto dokumente viedli k dosiahnutiu kompromisu,
ktorý v záverečnej forme, dúfajme, zaručí väčšiu právnu istotu spotrebiteľom 27 členských
štátov v oblasti predaja na diaľku a predovšetkým pri internetových transakciách. Dúfam
tiež, že vďaka tejto smernici budú mať spotrebitelia väčšiu dôveru k cezhraničnému
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obchodu a nákupom na internete v dôsledku zlepšení a harmonizácie niektorých nových
práv a väčšej jednoznačnosti tých, ktoré už existujú. Cieľom smernice je, okrem iného,
podnietiť napríklad štandardizáciou požiadaviek na informácie v prípade zmlúv na diaľku
a zmlúv uzatváraných mimo prevádzkových priestorov väčší počet obchodníkov k tomu,
aby vstúpili na nové trhy v Európskej únii, čo by malo spätne zlepšiť výkonnosť vnútorného
trhu. Dúfam, že to bude prospešný stimul predovšetkým na rozšírenie predaja online.
Dúfam tiež, že to bude v prospech spotrebiteľov vďaka tomu, že sa zintenzívni hospodárska
súťaž na vnútornom trhu.

Chcel by som zdôrazniť niekoľko najdôležitejších vecí. Po prvé, snažili sme sa navrhnúť
text, ktorý by bol vyvážený a ktorý by bol v prospech spotrebiteľov v celej Únii, ale aj text,
ktorý by nemal nepriaznivé účinky na obchodníkov a najmä na fungovanie malých
a stredných podnikov v Únii.

Po druhé, som rád, že sme sa dokázali dohodnúť na pragmatickom texte prijatím
zmiešaného prístupu minimálnej a maximálnej harmonizácie, čo teda znamená, že tie
členské štáty, ktoré už teraz majú veľmi vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov v určitých
ohľadoch, neutrpeli. Dokázali sme tiež zaviesť jednotné a jasné ustanovenia v špecifických
prípadoch, čo znamená, že napríklad transakcie vykonávané cez internet budú jednoduchšie.

Som tiež rád, že vo Výbore pre právne veci sme dokázali konštruktívne rokovať o kapitole
V týkajúcej sa neprijateľných zmluvných podmienok. Táto kapitola upravuje zmluvy,
ktoré zvyčajne nedohodnú spotrebitelia individuálne a ktoré sú často zdrojom mnohých
prípadov zneužitia zo strany nečestných obchodníkov.

Ľutujem však, že napriek skutočnosti, že sme dosiahli dohodu, text smernice stále obsahuje
určité nedostatky. Som si však istý, že pri vynaložení úsilia ich budeme môcť napraviť
v ďalšej fáze rokovaní a že budeme môcť dosiahnuť konkrétny prospech pre spotrebiteľov
a pre európskych obchodníkov, pretože v konečnom dôsledku sa nesmie zabudnúť ani na
nich.

Emilie Turunen,    v mene skupiny Verts/ALE. – (DA) Vnútorný trh EÚ je pilierom našej
európskej spolupráce a ako správne uviedla Komisia minulý rok vo svojom návrhu Aktu
o jednotnom trhu, občania – my Európania – musíme byť v stredobode práce pri rozvíjaní
jednotného trhu. Je dôležité pripomenúť to, keď budeme zajtra v Parlamente hlasovať
o smernici o právach spotrebiteľov, smernici, na ktorej sme pracovali veľa rokov. Ako
všetci vieme, text, o ktorom budeme zajtra hlasovať, bol komplexne preskúmaný v súvislosti
s návrhom, ktorý sme dostali od Komisie na jeseň roku 2008, keďže sme sa v Parlamente
zameriavali na tie oblasti, v ktorých budú spoločné pravidlá EÚ skutočne v prospech
spotrebiteľov a podnikov. Na druhej strane sme chceli členským štátom dovoliť, aby
vypracovali dodatočné právne predpisy tam, kde je to zmysluplné.

Konkrétne to znamená, že európski spotrebitelia pocítia zmenu predovšetkým vtedy, keď
budú nakupovať na internete v zahraničných obchodoch online. Nová smernica bude
znamenať, že v Európe budú existovať jednotné pravidlá pre obchodovanie na internete,
a to prinesie spotrebiteľom množstvo výhod. Dovoľte mi, aby som uviedla len tri príklady.
Po prvé, všetci spotrebitelia v Európe budú mať 14-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy,
ak si kúpia niečo v obchode online v členskom štáte EÚ. Po druhé, celková cena výrobku
musí byť uvedená predtým, než spotrebiteľ vyjadrí súhlas s kúpou výrobku. Po tretie, ak
vznikne nejaký problém, musí byť možné skontaktovať sa jednoducho s obchodníkom.
Štvrtý aspekt, ktorý bol pre nás v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii veľmi
dôležitý, bola otázka, či je táto smernica vhodná do budúcnosti. Výrobok nie je len niečo,
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čoho sa môžeme fyzicky dotknúť – v súčasnosti to zahŕňa aj duševný tovar. Mohol by to
byť nejaký program alebo hudobná skladba, ktoré si stiahneme. Som preto veľmi rada, že
digitálne výrobky teraz boli zahrnuté do textu.

Návrh, o ktorom budeme zajtra hlasovať a ktorý Skupina zelených bude môcť podporiť,
nie je dokonalým právnym predpisom. Chceli sme širšiu, ambicióznejšiu smernicu a chceli
sme dosiahnuť pokrok vo všetkých oblastiach. Politika je však aj umením možného
a v tomto okamihu je možné práve toto. Celkovo si myslím, že Parlament dosiahol rozumný
výsledok, ktorý bude v prospech spotrebiteľov v Európe.

Kyriacos Triantaphyllides,    v mene skupiny GUE/NGL. – (EL) Ako politická skupina sme
si od začiatku stanovili zásadu zabrániť zníženiu úrovne práv spotrebiteľov v Európskej
únii. Hoci je pôvodný návrh Komisie veľmi ambiciózny, nedokázal uspokojiť potreby
všetkých spotrebiteľov v Európskej únii. Preto bol návrh na úplne harmonizovanú smernicu
zamietnutý, keď sa ukázalo, že by to znamenalo zníženie úrovne ochrany spotrebiteľov
EÚ.

V návrhu smernice, ktorý predložil Parlament, sú dva osobitne dôležité prvky. Máme pred
sebou celkom nový návrh Parlamentu, ktorý sa veľmi odlišuje od návrhu Komisie a ktorý
má odlišné vyhliadky v Rade. Jadrom tohto návrhu je zmiešaný prístup v súvislosti
s harmonizáciou, pričom sa členským štátom ponecháva možnosť stanoviť vyššiu úroveň
ochrany spotrebiteľov, ak si tak želajú.

Druhá vec súvisí s výnimkami z rozsahu pôsobnosti smernice. Od začiatku sme trvali na
tom, aby sociálne služby, služby zdravotnej starostlivosti a hazardné hry boli vyňaté spod
rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pretože nemajú nič spoločné so vzťahom medzi
obchodníkom a spotrebiteľom a obsahujú iný prístup. Sme spokojní s tým, že sa to
zohľadnilo.

Podpora návrhu zo strany Parlamentu v žiadnom prípade nesignalizuje bezpodmienečnú
podporu návrhu Komisie. Naopak, snažíme sa zaujať jednoznačné súdržné stanovisko
a žiadame Komisiu a Radu, aby veľmi vážne zohľadnili jadro návrhu Parlamentu,
predovšetkým vzhľadom na stupeň harmonizácie a ostatné ustanovenia týkajúce sa
kúpnych zmlúv.

Oreste Rossi,    v mene skupiny EFD. – (IT) Práva spotrebiteľa sú len jedným z mnohých
príkladov toho, ako je pre európske inštitúcie mimoriadne náročné vykonávať akty veľkého
právneho a politického významu v tejto historickej chvíli.

Nechceme, aby všetka práca a dosiahnuté pozitíva vyšli nazmar, napríklad príspevok nášho
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu o práve na náhradu s cieľom zaviesť jasné zlepšenie
v činnosti malých obchodníkov bez poškodenia práv spotrebiteľov. Ak bude výsledkom
rokovaní s Radou zrušenie dobrých vecí, ktoré spravodajca a skupiny zaviedli do návrhu,
ktorý bol od začiatku zlý, alebo ak bude výsledkom zvýšenie všeobecnej úrovne
harmonizácie smernice, nebudeme mať inú možnosť a budeme musieť hlasovať proti
návrhu.

Zodpovednosť za túto situáciu v žiadnom prípade nenesie Parlament, ale Európska komisia.
Čo sa týka určitých otázok, my euroskeptici z Ligy severu sme pripravení súhlasiť s vysokou
úrovňou harmonizácie, ale len vtedy, ak bude v súlade so zdravým rozumom, verejným
záujmom, záujmami malých a stredných podnikov a – prečo nie – aj privilégiami členských
štátov.
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V súvislosti s takou komplexnou otázkou, akou je ochrana spotrebiteľov, bol od začiatku
potrebný prístup, ktorý zohľadní toto všetko. Vítame stiahnutie mnohých pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov, spochybňujúcich otázky, ktoré boli vyriešené. Je dôležité, aby
Rada prijala text, ktorý Parlament zachová v plnom rozsahu, ak je v súlade s dohodnutými
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Niekedy je pre spotrebiteľov ťažké pochopiť dôsledky
svojho konania, napríklad keď sťahujú digitálny obsah. Všetci si privykli sťahovať obsah
z internetu zadarmo. V niektorých prípadoch sú však poplatky pred spotrebiteľmi skryté,
a preto si stiahnu predplatné bez toho, aby si to uvedomili, a to napriek tomu, že chceli
len jednorazovú službu. Vtedy je potrebné právo na odstúpenie od zmluvy.

Ďalšou oblasťou, ktorá je predmetom kritiky, je spojenie predaja na diaľku a podomového
predaja, pretože je oveľa jednoduchšie zmanipulovať ľudí na prahu ich vlastného domova.
Na druhej strane nesmieme zaviesť zbytočné prekážky pre malé a stredné podniky
v súvislosti s predajom mimo prevádzkových priestorov. Ak spotrebiteľ napríklad pozve
do svojho domu remeselníka alebo kaderníčku z vlastnej iniciatívy, nepotrebuje zvýšenú
ochranu, pretože tu nemožno hovoriť o tom, že by mohol byť podvedený. Preto
potrebujeme citlivú, rozsiahlu ochranu spotrebiteľov, ale je tiež dôležité, aby sme zohľadnili
záujmy malých a stredných podnikov.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE).   – Kompromis, ktorý máme pred sebou, je veľmi
dobrým krokom správnym smerom. Vítam zhodu, ktorú sme dosiahli v otázke práva
odstúpiť od zmluvy a požiadavky na informácie v súvislosti so zmluvami na diaľku
a zmluvami uzatváranými mimo prevádzkových priestorov. Musíme mať však odvahu
zájsť ďalej, a to najmä v otázke odškodnenia za nedodržiavanie predpisov, v otázke záruk
a neprijateľných ustanovení.

Pozorne som dlhé roky počúvala argumenty, ale mojím cieľom je a zostáva úplná
harmonizácia. Som presvedčená o tom, že spoločné pravidlá sú riešením výhodným pre
spotrebiteľov i podniky. Transparentnosť, právna istota a hospodárska súťaž zvyšujú
slobodnú voľbu spotrebiteľa a znižujú administratívnu záťaž pre podniky. Úlohou je nájsť
správnu rovnováhu.

Smernica o právach spotrebiteľov by sa nemala stať predmetom sporov medzi trhom
a ľuďmi vzhľadom na vysokú ochranu spotrebiteľov a nízke náklady pre podniky. Nemali
by sme ani podliehať nesprávnej domnienke, že vnútroštátne pravidlá chránia spotrebiteľov
a spoločné európske pravidlá sú v prospech podnikov. Taká domnienka je nesprávna.
Nemožno ignorovať skutočnosť, že zvýšené náklady malých a stredných podnikov sa
premietnu do zvýšených nákladov spotrebiteľov.

V priebehu procesu bol poslanecký klub PPE flexibilný a konštruktívny. Ľavica bola rigidná
a robila obštrukcie a rozpravu redukovala na malicherné cvičenie porovnávacieho práva
a obchodovanie medzi vnútroštátnymi pravidlami. Namiesto toho si myslím, že by mal
prevážiť spoločný záujem Európanov. Minimálna harmonizácia a vnútroštátne výnimky,
čo podporujú sociálni demokrati, jednoducho bránia občanom využiť v plnom rozsahu
výhody spoločného trhu. V čase krízy a vzhľadom na rastúci protekcionizmus je jednoduché
a aj nezodpovedné konať populisticky. V plnom rozsahu podporujem pána Schwaba v jeho
vynikajúcej práci a želám mu všetko najlepšie v nadchádzajúcich rokovaniach.
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Na záver by som chcela povedať, že smernica o právach spotrebiteľov je míľnikom pri
opätovnom presadzovaní jednotného trhu s cieľom zvýšiť dôveru, podporiť rast,
konkurencieschopnosť a pracovné miesta, čo európski občania len uvítajú.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Základné body si ešte stále vyžadujú zlepšenie,
preto musíme poslať správu naspäť do výboru.

Parlamentná práca na tejto správe sa preto ešte neskončila.

Pôvodný návrh bol zlý. To nám povedali organizácie spotrebiteľov na vnútroštátnej
a európskej úrovni. Osobitne si veľmi vážim Úniu spotrebiteľov oblasti Asturias a jej
neúnavného predsedu Dacia Alonsa.

Podarilo sa nám zabezpečiť opätovné preskúmanie všeobecnej zásady maximálnej možnej
harmonizácie v pôvodnom článku 4. Musíme veľmi jasne povedať, že zavedenie maximálnej
možnej harmonizácie v členských štátoch by znížilo ochranu mnohých spotrebiteľov,
pretože v mnohých krajinách existuje dlhšia tradícia ochrany práv spotrebiteľov.

V každom prípade by som chcel zdôrazniť, že je dôležité zabezpečiť, aby zoznam
neprijateľných zmluvných podmienok nebol vyčerpávajúci, čo znamená, že každý členský
štát by mohol zvýšiť počet ustanovení, ktoré považuje za neprijateľné a neplatné v zmluvách
so spotrebiteľmi, ďalej aby dôkazné bremeno bolo obrátené, to znamená, že obchodník
musí preukázať, že podmienky vymykajúce sa norme boli dohodnuté individuálne, a aby
zmluvné podmienky boli vyjadrené jasne a zrozumiteľne.

Ani naďalej nesúhlasíme so zavedením maximálnej možnej harmonizácie, čo sa týka
neprijateľných podmienok.

Eurobarometer ukazuje, že 79 % obchodníkov si myslí, že úplná harmonizácia v tejto
oblasti bude mať malý alebo nebude mať žiadny účinok na ich zahraničné aktivity.

Malcolm Harbour (ECR).   – Vážený pán predsedajúci, myslím si, že umožníte, aby som
mal dve a pol minúty, pretože tu nie sú všetci moji kolegovia. Ako predseda výboru by
som chcel najprv vyjadriť poďakovanie všetkým členom, ktorí na tejto veci pracovali. Som
rád, že tu dnes večer sú všetci, na čele s pánom Schwabom, s veľmi silným tímom tieňových
spravodajcov, ktorí preukázali skutočne veľký záujem a odbornosť v tejto celej
komplikovanej oblasti.

Myslím si, že je pravda, ako hovorí pani Viviane Redingová, že spoloční zákonodarcovia
teraz musia pokračovať a prijať určité rozhodnutia. Čas, ktorý bol na to potrebný, poukázal
na politické ťažkosti na strane Rady a na strane Parlamentu. Myslím si, že Parlament,
podobne ako v mnohých dokumentáciách v minulosti, prejavil svoju schopnosť dosiahnuť
kompromis. Myslím si, že Parlament by mal zajtra hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhoch, vyslať jasný politický signál o tom, čo chceme, a potom návrh poslať naspäť do
výboru.

Chcem sa poďakovať predsedníctvu a pani Győriovej, ktorá bola najaktívnejšou
predstaviteľkou predsedníctva, za to, že bola otvorená voči nášmu stanovisku v dôsledku
tej zmeny. To neznamená, že sme nejakým spôsobom zaviazaní pokračovať a uzatvoriť
tieto rokovania. Sme to však dlžní občanom a spotrebiteľom, teda aspoň udržiavať otvorený
dialóg, aby sa zistilo, či existuje nejaký základ pre dohodu. Myslím si, že všetci kolegovia
s tým budú súhlasiť.
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Ak sa pozriem na to, čo máme pred sebou, povedal by som najmä, že obdivujem nadšenie
pani Corazzovej Bildtovej, ale skutočne nevnímam túto smernicu o právach spotrebiteľov
ako míľnik. Jednoducho si myslím, že je to skôr odrazový mostík, pretože je tu ešte
množstvo sporných miest, ktoré sme nedoriešili. Myslím si, že to je prvý opatrný krok
k tomu, aby sme sa zaoberali harmonizáciou otázok vyvolávajúcich vášne a množstvo
politickej agitácie. Je pochopiteľné, že spotrebitelia a spotrebiteľské organizácie v rôznych
krajinách nie sú spokojné s odbúravaním práv. Myslím si, že toto je jeden z našich najväčších
problémov.

Myslím si, že máme kompromis, ktorý spotrebiteľom a podnikom poskytuje skutočnú
hodnotu, a to najmä v oblasti internetového a cezhraničného obchodu. To musíme podporiť
a aj určité iné oblasti, ale na záver by som chcel pani komisárke povedať toto: naliehavo
potrebujeme rámec, na základe ktorého by sme pokročili smerom k väčšej harmonizácii.
Máme celú sériu rozdrobených iniciatív vrátane vašej práce o spotrebiteľských zmluvách
a iných revíziách. Naliehavo potrebujeme tento dlhodobý strategický prístup, ktorý
odrazový mostík premení na míľnik.

Małgorzata Handzlik (PPE).   – (PL) Chcela by som sa najprv poďakovať pánovi Schwabovi
za prácu, ktorú vložil do tohto návrhu. Pravdepodobne vie lepšie než ktokoľvek iný, že to
nebola jednoduchá úloha. V priebehu práce na smernici sme často zdôrazňovali, aká
dôležitá je pre spotrebiteľov, ale je tiež dôležitá pre obchod, najmä pre elektronický obchod
a cezhraničné nákupy.

Spotrebitelia, ktorí nakupujú online, si želajú najmä záruku, že tovar alebo služby, ktoré
si objednali, im budú dodané a že budú zodpovedať uvedenej kvalite. Mali by sme preto
zaručiť, aby nariadenia chrániace spotrebiteľov boli jasné a transparentné. V priebehu tejto
rozpravy by sme však nemali zabudnúť na obchodníkov, ktorí očakávajú nariadenia, ktoré
ich nevystavia nadmernej záťaži. Podarilo sa nám v priebehu našej práce na tejto smernici
zosúladiť záujmy spotrebiteľov so záujmami obchodníkov?

Diskusie, ktoré prebiehali takmer dva roky, nás podľa môjho názoru priblížili k tomuto
cieľu, ale ešte sme ho nedosiahli. Myslím si, že európski spotrebitelia by získali oveľa viac
z maximálnej úrovne harmonizácie právnych predpisov. Výrazne by to zjednodušilo život
podnikov pôsobiacich v oblasti elektronického obchodu. Som však rada, že čo sa týka
viacerých kľúčových otázok, podarilo sa nám nájsť riešenia, ktoré ideálne spĺňajú potreby
spotrebiteľov a zároveň zohľadňujú skutočnosti v oblasti podnikania. Ako príklad by som
chcela uviesť ustanovenia stanovujúce 14-dňovú lehotu pre spotrebiteľov na odstúpenie
od zmluvy a vítam aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý obchodníkom umožňuje
refundovať peniaze v závislosti od toho, či spotrebiteľ predloží dôkaz o uhradení
poštovného. To je dôležitá vlastnosť smernice, ktorá naznačuje, že v určitých prípadoch
majú povinnosti tak spotrebitelia, ako aj obchodníci.

Na záver by som chcela vyzvať Radu a Európsku komisiu, aby sa snažili uzavrieť ambicióznu
dohodu.

Bernadette Vergnaud (S&D).   – (FR) Najprv by som rada zablahoželala spravodajcovi
pánovi Schwabovi, ako aj všetkým tieňovým spravodajcom, hlavne pani Gebhardtovej,
za ich prácu.

Pôvodný návrh Komisie bol skutočne absurdný, pretože ohrozoval úroveň ochrany
spotrebiteľov snahou o úplnú harmonizáciu. To je odôvodnené len vtedy, ak by
harmonizácia mala prebehnúť smerom nahor, a nie smerom nadol, ako bolo navrhnuté.
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Preto vítam väčšinu dosiahnutých kompromisov, ktoré umožňujú členským štátom
uplatňovať prísnejšie pravidlá, ak si tak želajú, a zároveň zaručujú vysokú minimálnu
úroveň pre všetkých spotrebiteľov v Únii. Maximálna dĺžka zmluvy je teda obmedzená na
12 mesiacov, informácie o zmluvách na diaľku alebo zmluvách o predaji na diaľku sú
zlepšené, pričom platba sa vyžaduje až po uplynutí lehoty na rozmyslenie stanovenej na
14 dní.

Na druhej strane je neprijateľné zachovávať úplnú harmonizáciu vzhľadom na kapitolu
V o neprijateľných podmienkach. Zvolená úroveň ochrany je nielen neuspokojivá, ale
znamenala by ignorovanie skutočnosti podvodných praktík, pretože tie si vyžadujú úroveň
reakcie, ktorú európske právne predpisy nemôžu poskytnúť.

Vzhľadom na túto skutočnosť sa zdá, že odstránenie manévrovacieho priestoru pre členské
štáty v tejto oblasti je nezodpovedným krokom. Preto dúfam, že spoločným zákonodarcom
sa podarí vypracovať vyvážený text, ktorý zaručí skutočné a spoločné jadro ochrany na
vysokej úrovni.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Najprv by som chcel poďakovať pánovi Andreasovi
Schwabovi a oceniť jeho prácu, keďže veľmi šikovne spracoval 1600 pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov a dosiahol rozumnú kompromisnú formu správy. Som rád, že sa
mu podarilo zachovať dve základné zásady pôvodného návrhu Komisie: zásadu „lepšej
tvorby právnych predpisov“ prostredníctvom zjednodušenia a aktualizácie pravidiel
s cieľom odstrániť prekážky na vnútornom trhu, s ktorými sa každodenne stretávajú
podnikatelia podnikajúci v krajinách EÚ, a druhú zásadu dosiahnutia maximálnej možnej
harmonizácie v spotrebiteľskom práve a odstránenia mnohých výnimiek, ktoré uplatňujú
jednotlivé štáty.

Napriek tomu, že sme sa napokon nedokázali dohodnúť na úplnej harmonizácii vo všetkých
kapitolách smernice, bude táto nová úprava znamenať veľmi významný krok vpred, čo sa
týka odstraňovania prekážok v cezhraničnom obchode a v konečnom dôsledku zvýšenia
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

Kurt Lechner (PPE).   – (DE) Obávam sa, že budem tým, kto bude krotiť nadšenie. Napriek
mnohým zlepšeniam návrhu Komisie, ktoré sa zrealizovali počas konzultácie s výbormi,
za čo musíme poďakovať najmä spravodajcovi pánovi Schwabovi, obsahuje súčasný balík
podľa môjho názoru nadmerné množstvo regulácií, čím vzniká príliš komplikovaný právny
predpis. Predovšetkým pre malé a stredné podniky bude veľmi ťažké vyrovnať sa s týmto
predpisom. Návrh navyše neprinesie skutočný prospech spotrebiteľom: bude mať veľmi
malý účinok z hľadiska harmonizácie a neumožní nám dosiahnuť pokrok na vnútornom
trhu ani v Európe ako mieste na podnikanie.

Vzhľadom na krátky čas sa môžem, žiaľ, zamerať len na jeden bod. Návrh Komisie veľmi
rozšíril rozsah pôsobnosti dvoch definícií a v tomto prípade zašiel priďaleko, čo je zrejmé
na základe toho, že bolo predložených 1600 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Bolo ťažké prediskutovať to všetko v Parlamente rozumným spôsobom. Komisia navyše
nepredložila žiadne odôvodnenie pre rozšírenie týchto definícií. Nikde v prílohách ani
v dokumentoch predložených Parlamentu nie je uvedené príslušné odôvodnenie. V prvom
prípade ide o kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku. Toto rozšírenie bolo, našťastie, vrátené
do konzultačného procesu a bolo pozmenené a doplnené, čo je veľmi vítaný krok. Druhý
prípad sa však vzťahuje na zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov, na čo by
som sa tu chcel zamerať.
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V budúcnosti bude každá zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov podniku
podliehať celej záplave predpisov a práv na odstúpenie od zmluvy, a to dokonca aj vtedy,
ak si spotrebiteľ objednal do domu, ako práve uviedol pán Obermayr, elektrikára, maliara,
natierača alebo stolára atď. Uvedomujem si, že z tohto existuje množstvo výnimiek, ktoré
ste vy, pán Schwab, a výbor vylepšili z hľadiska ich obsahu i znenia. Napriek tomu tu
zostáva obrovské množstvo právnych pascí, ktoré by mohli mať katastrofálne dôsledky
na mikropodniky a drobných remeselníkov, ba dokonca by mohli ohroziť ich samotnú
existenciu.

Podľa mňa je táto časť návrhu nadbytočná. Mohla by byť bez akýchkoľvek problémov
vyčiarknutá spolu s kapitolou IV a kapitolou V. V takom prípade by zvyšok návrhu
a konzultácií vôbec nebol zlý.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Chcela by som poďakovať spravodajcovi pánovi Schwabovi
a tieňovej socialistickej spravodajkyni pani Gebhardtovej. Chcem sa im poďakovať a zároveň
ich oceniť, pretože prejavili veľkú vytrvalosť a veľkú trpezlivosť a priviedli nás k tejto
dnešnej rozprave, čo podľa mňa vytvára veľmi dobrý pracovný základ pre prácu pani
komisárky Redingovej, ktorej slová podľa mňa vzbudzujú optimizmus.

Osobne považujem minimálnu harmonizáciu za veľmi dobrý a zároveň veľmi pragmatický
pracovný základ. Pochádzam z Grécka, zo štátu, ktorý dosiahol veľmi vysokú úroveň
ochrany práv spotrebiteľov. Určite chápete, že by som bola nerada, keby táto vysoká úroveň
ochrany spotrebiteľov bola oslabená.

Pripúšťam, že ma veľmi znepokojilo, keď pán Schwab hovoril o maximálnej harmonizácii
– a teraz som o tom počula po prvýkrát. Spomenula som si na niečo, čo som čítala v jednom
časopise. Niekto sa snažil vytvoriť najkrajšiu ženu a použil oči jednej herečky, nos speváčky
a ústa inej herečky. Výsledok bol strašný.

Uvádzam túto analógiu, aby som poukázala na to, že môžeme začať s tými najlepšími
úmyslami, a ani tak sa nám nemusí podariť dosiahnuť zamýšľaný výsledok. Preto si myslím,
že minimálna harmonizácia je správnym pracovným základom.

Damien Abad (PPE).   – (FR) Najprv by som chcel oceniť prácu nášho spravodajcu pána
Schwaba, ktorá nám dnes umožňuje dosiahnuť širokú zhodu všetkých politických skupín
v súvislosti s týmto textom, a to aj napriek zlému začiatku.

Áno, Európa by mala byť synonymom pokroku a praktických výsledkov a vnímame to aj
v súvislosti s týmito návrhmi týkajúcimi sa spotrebiteľov. Európania odteraz budú mať
právo na odstúpenie od zmluvy, keď si kúpia veci na online aukčných platformách, ako
je eBay.

Podarilo sa nám predložiť text, ktorý na jednej strane posilní rámcové podmienky na
zintenzívnenie cezhraničného obchodu v rámci Európskej únie a na druhej strane nás
nebude nútiť znížiť úroveň ochrany spotrebiteľov v členských štátoch, ba práve naopak:
táto ochrana sa zvýši.

Predovšetkým podporujem názor, že na konsolidáciu našich krokov pri prekonávaní
recesie musíme vytvoriť nové zdroje rastu a že vďaka zjednodušeniu a racionalizácii
európskeho práva budú naše podniky môcť viac profitovať z potenciálu jednotného trhu.
Vedeli ste, že len 22 % nákupov v Európe sú cezhraničné nákupy? Vytvorenie lepšieho
regulačného rámca pre podniky preto tiež znamená príspevok k hospodárskej obnove.
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Pri rokovaní o tomto texte sme chceli zaujať ambiciózny a zároveň pragmatický prístup.
Zásada bola jednoduchá: žiadna harmonizácia bez zodpovedajúcej úrovne ochrany. To
je dôvod, prečo som rád, že sa nám podarilo zachovať určité aspekty vnútroštátnych
právnych predpisov, na ktorých veľmi záleží spotrebiteľom v tom či onom členskom štáte.
Čo sa týka nás vo Francúzsku, naši spotrebitelia môžu naďalej využívať ochranu, ktorú im
ponúka záruka takzvaného latentného nedostatku, alebo zachovanie našich veľmi prísnych
právnych predpisov pre podomový predaj.

Okrem toho dnes dávame najavo, že Európsky parlament – pravicové a ľavicové strany
spoločne – je schopný reagovať na každodenné starosti ľudí a ja to vítam. Riešením je,
samozrejme, viac Európy, ale nie hocijakej. Potrebujeme Európu, ktorá chráni, Európu,
ktorá uisťuje, a Európu, ktorá poskytuje príležitosti Európanom, občanom, spotrebiteľom
a podnikom.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Kedysi dávno platilo heslo „náš zákazník, náš pán“,
doživotné záruky neboli výnimkou a kvalita bola otázkou cti. Dnešný svet je podľa všetkého
iný. Dnes sa musíme zamýšľať nad právami spotrebiteľov, ochranou spotrebiteľov a nad
právnymi predpismi, ktoré to zabezpečia. Zdá sa, že spokojnosť zákazníka už nie je tou
najlepšou obchodnou politikou a až priveľa príkladov z každodenného života svedčí skôr
o opaku.

Preto je dôležité dôkladne prerokovať tieto právne predpisy, ktoré nesmú spôsobiť oslabenie
práv spotrebiteľov, ale musia reagovať na nové problémy. Musíme si uvedomiť, aké
rozdielne sú východiská rôznych krajín EÚ v otázke práv spotrebiteľov. Naším cieľom by
malo byť posilnenie ochrany spotrebiteľov tam, kde doteraz vládnu právny chaos a neistota,
čo láka rôznych nečestných ľudí a čo podkopáva dôveru vo vnútorný trh. Na druhej strane
musíme zachovať vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa tam, kde už v účinnej podobe
existuje. To je základný prístup smernice o právach spotrebiteľov, a preto v plnom rozsahu
podporujem stanovisko našej skupiny. Chcela by som sa tiež, samozrejme, poďakovať
všetkým spravodajcom za rozsiahlu prácu, ktorú vykonali. Ochrana spotrebiteľa skutočne
nie je v rozpore so záujmami čestných obchodníkov. Je to presne naopak.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Na začiatku by som chcela zablahoželať pánovi Schwabovi
k vytrvalosti pri rokovaniach, ktoré doviedol k tomuto dôležitému kompromisu, a chcela
by som oceniť aj všetkých tých, ktorí spolu s ním pracovali na tejto správe.

Želáme si nielen zabezpečenie vyššej úrovne ochrany európskych spotrebiteľov, ale aj aby
európske podniky bez ohľadu na svoju veľkosť boli schopné dodávať tovar a poskytovať
služby spotrebiteľom vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie bez zbytočných
právnych prekážok.

Táto nová smernica ukončí právne rozdrobenie, ktoré poškodzovalo účasť na cezhraničnom
trhu, a poskytne významný impulz vnútornému trhu. Zdôrazňujem nové ustanovenia
týkajúce sa poskytovania informácií spotrebiteľom: tieto informácie musia byť jasné,
zrozumiteľné a poskytnuté v primeranom čase.

Je tiež dôležité, aby dôkazné bremeno týkajúce sa dodržiavania požiadaviek na informácie
musel znášať obchodník. Bude potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa zmlúv uzatvorených
na diaľku, najmä zmlúv uzatvorených cez telefón alebo internet, a spotrebiteľ musí byť
chránený prostredníctvom jednoduchých, účinných mechanizmov. Sme si istí, že keď sa
skončia inštitucionálne rokovania, nová smernica prispeje k zvýšeniu
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konkurencieschopnosti a dynamiky Európskej únie, ako to možno očakávať v globálnom
hospodárstve.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Vypracovanie smernice o právach spotrebiteľov
a teda vytvorenie horizontálneho nástroja, ktorý zjednoduší, zhrnie a doplní štyri existujúce
smernice, je pozitívne.

Vnútorný trh charakterizovaný vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa je kľúčový pre
trvalo udržateľný rast a zamestnanosť.

Aby sa to v súlade so zmluvou dosiahlo, nesmú prekážky brániť členským štátom pri
prijímaní opatrení zvyšujúcich ochranu spotrebiteľa. Úplná harmonizácia by sa preto mala
použiť len na tie aspekty, ktoré sú potrebné na dosiahnutie dôsledného rámca pre
cezhraničné transakcie s cieľom zabezpečiť pridanú hodnotu.

Vo Výbore pre hospodárske a menové veci sa dosiahla široká zhoda o tom, že finančné
služby musia tvoriť neoddeliteľnú súčasť tohto právneho predpisu, aby sa stal skutočne
horizontálnym, že by sa mal skoordinovať s odvetvovými právnymi predpismi na úrovni
EÚ a vnútroštátnej úrovni, aby tak nevznikli žiadne medzery a aby sa využilo poradenstvo
špecialistov.

Toto usmernenie sa neodráža uspokojivo v texte, preto je pred záverečným hlasovaním
potrebné doriešiť detaily.

Musíme ešte dosiahnuť aj pokrok smerom k Európskej charte spotrebiteľov v oblasti
finančných služieb.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Chceli by sme poďakovať pánovi Schwabovi za hodnotnú
prácu, ktorú vykonal. Jednotné pravidlá na ochranu spotrebiteľov a koncepcie, ktoré budú
mať všade rovnaký význam, vzbudia v občanoch dôveru a zároveň zaručia zvýšenie právnej
istoty. To všetko je najdôležitejšie pre tých občanov a podnikateľov, ktorí chcú slobodne
uplatňovať svoje práva v rámci obchodovania na vnútornom trhu. Návrh spravodajcu,
aby minimálna úroveň harmonizácie ochrany spotrebiteľa bola spojená s úplnou
harmonizáciou odborných pravidiel, je v súčasnej situácii jediným prijateľným regulačným
riešením. Kombinácia minimálnej a úplnej harmonizácie sa môže stať alternatívou, ktorá
bude prijateľná pre všetkých.

Súčasne existujúce prekážky v cezhraničnom obchode obmedzujú činnosť obchodníkov
a spotrebiteľov bez ohľadu na hranice členských štátov. Štatistiky ukazujú, že mnohí ľudia
majú stále averziu voči nákupom na internete v rámci EÚ, a bolo by vítané, ak by sa nám
aj toto podarilo zmeniť. Ďalej by som chcel povedať – a teraz mám na mysli najmä členské
štáty v strednej a východnej Európe –, že je veľmi potrebné zaviesť rozsiahly a konštruktívny
regulačný rámec. Informovanosť spotrebiteľov zlepšuje systém založený na
transparentnejších, spoločných pravidlách, ktorý v tomto regióne ešte nie je úplne
rozvinutý, ale v západnej Európe funguje už dlhý čas. Rozvinutá politika ochrany
spotrebiteľa znamená tiež podporu malých a stredných podnikov. Preto musíme byť
opatrní, aby sme neskomplikovali ich situáciu príliš prísnymi právnymi predpismi.

Presnejšia definícia povinností obchodníkov poskytovať informácie je hlavným aspektom,
ktorý by prispel k nárastu počtu transakcií na trhu, ktoré by boli v súlade s právnymi
predpismi a čestné z obchodného hľadiska. Nie je náhoda, že aj maďarské predsedníctvo
považuje tento návrh smernice za jednu z priorít svojho šesťmesačného funkčného obdobia.
Je to symbolické a je to aj signál, že Parlament zaraďuje túto správu na svoj program
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niekoľko dní po Svetovom dni práv spotrebiteľov. Správnym rozhodnutím môžeme
uľahčiť život približne 500 miliónov spotrebiteľov a 22 miliónov podnikov na vnútornom
trhu Európskej únie.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Najprv by som chcel zablahoželať pánovi Schwabovi a jeho
kolegom k dobrej práci, ktorú vykonávali počas dvoch rokov. Z ich strany išlo nepochybne
o veľmi dobrý výsledok. Chcel by som tiež oceniť prácu pani Győriovej z maďarského
predsedníctva: pracuje s veľkým nadšením, je tu celý deň a je takisto vždy aj v Štrasburgu.
Myslím si, že doteraz som ešte nevidel nikoho pracovať s takým nadšením ako ju.

Ide o vnútorný trh, harmonizáciu, pridanú hodnotu – to všetko je veľmi dôležité. Nie je
to finálny produkt, ale prebiehajúca práca. Osobitne pozoruhodné sú veci, ako napríklad
právo na odstúpenie od zmluvy, neprijateľné zmluvné podmienky a predovšetkým
ustanovenia o flexibilite, ktoré poskytujú flexibilitu národným vládam. Ak by sme mali
rovnakú vec v iných smerniciach, ako napríklad v rámci Európskeho fondu na prispôsobenie
sa globalizácii, fungovali by lepšie. Na záver chcem už len povedať, že to dopĺňa predpisy,
ako sú smernica o službách a smernica o ochrane údajov, na ktorých pracujem. Preto ide
o dobrý pokrok.

(GA) Oceňujem, že pán Schwab doviedol túto prácu do úspešného konca.

María Irigoyen Pérez (S&D).   – (ES) Dovoľte mi, aby som začala blahoželaním
spravodajcovi pánovi Schwabovi a pani Gebhardtovej k práci, ktorú vykonali.

Mám jednu všeobecnú myšlienku. Nejde o zvyšovanie protekcionizmu, ale skôr ide
o neodstraňovanie práv, ktoré už existujú v niektorých členských štátoch.

Pretože ak chceme vytvoriť skutočný vnútorný trh pre vzťahy medzi podnikmi
a spotrebiteľmi a ak to budeme presadzovať, musíme zároveň vytvoriť rovnováhu medzi
vysokou úrovňou ochrany práv spotrebiteľov a ochranou konkurencieschopnosti podnikov.

Táto rovnováha zahŕňa dohodu o minimálnej úrovni harmonizácie, ako aj možnosť dovoliť
členským štátom zachovať alebo prijať dodatočné právne predpisy, ktoré zlepšia ochranu
spotrebiteľov.

Nemôžeme dovoliť, aby prijatie právnych predpisov EÚ znamenalo, že mnohí spotrebitelia
a koneční používatelia budú nakoniec menej chránení.

Vítam skutočnosť, že rokovania v Európskom parlamente sa zlepšili, ale chcela by som
trvať na tom, aby sa neodstraňovali práva, ktoré už boli zavedené.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE).   – Chcel by som zablahoželať spravodajcovi pánovi
Schwabovi a jeho tímu spravodajcov k stanoviskám a tieňovým spravodajcom k veľmi
dobrej práci na tejto správe. Trvalo dlhý čas, kým sa našla hranica, ktorá by bola primerane
vyvážená z hľadiska spotrebiteľov i podnikov. Vítam celkový kompromis, na ktorom sa
dohodli všetky politické skupiny, a myslím si, že ide o dôležitý krok vpred pre všetkých
spotrebiteľov v Európskej únii.

Dosiahli sa významné zlepšenia, ako napríklad ustanovenie o požiadavkách na jasné
informácie v zmluvách a harmonizácia ustanovení o práve na odstúpenie od zmluvy.
Samozrejme, je to kompromis, čiže nie je dokonalý. Príkladom je článok 22, na základe
ktorého sú obchodníci povinní dodávať do iného členského štátu. Existujú výrobky a služby,
ktoré by sem vzhľadom na svoj charakter nemali byť zahrnuté, konkrétne tovar rýchlo
podliehajúci skaze. Problém môže vzniknúť aj v súvislosti s digitálnymi výrobkami. Pôvodný
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zámer presadzovať cezhraničný obchod je veľmi dôležitý a veľmi dobrý a skutočne dúfam,
že v priebehu nadchádzajúcich rokovaní s Radou sa nám podarí urobiť tieto úpravy, aby
sme dosiahli optimálny výsledok.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Myslím si, že každý spotrebiteľ by mal mať právo
dostať informácie pred podpísaním zmluvy. Maloobchodníci by mali informovať
spotrebiteľov a získať ich súhlas vrátane všetkých prípadov, ak bola na ich úverovej alebo
debetnej karte zablokovaná platba.

Pre nás má tiež veľký význam chrániť spotrebiteľov pred neprijateľnými zmluvnými
podmienkami. Žiaľ, v prípade bankových služieb, poistenia, služieb elektronickej
komunikácie alebo služieb cestovného ruchu sú zmluvné podmienky veľmi často uvedené
na druhej strane zmluvy veľmi malými písmenami. Spotrebitelia však veľmi často podpíšu
registračný formulár alebo faktúru, pričom si ani neprečítajú zmluvné podmienky na
druhej strane.

Dokonca ani v prípadoch, ak si spotrebitelia prečítajú všetky zmluvné podmienky a uvedú,
že s jednou z nich nesúhlasia, nemajú právo rokovať o tom. V tomto prípade je prvou
reakciou, ktorú spotrebiteľ dostane, že ide o štandardnú firemnú zmluvu a že nemôže byť
zmenená ani doplnená.

Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa by mali preskúmať tieto štandardné zmluvy,
aby ochránili spotrebiteľov pred neprijateľnými podmienkami.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Chcela by som poďakovať pánovi Schwabovi za
vynikajúcu prácu a za podporu mojich návrhov. Skutočnosť, že spotrebitelia za určitých
podmienok získajú právo na dodávku tovaru a služieb objednaných cez internet do každého
členského štátu, predstavuje významnú zmenu v online obchodovaní. Tretina obchodníkov
odmieta dodávať tovar do zahraničia, najmä do nových členských štátov.

Myslím si tiež, že Rada prijme našu kompromisnú verziu vrátane mojich návrhov týkajúcich
sa povinnosti uvádzať interoperabilitu počítačového vybavenia a elektroniky, čitateľnosti
zmluvných podmienok, práva spotrebiteľov na organizovaných predajných zájazdoch
a možnosti členských štátov rozšíriť práva spotrebiteľov vrátane záruk na neziskové
organizácie a malé podniky. Význam tejto smernice je jasný. Vybaviť európskeho
spotrebiteľa jasnými právami je najlepší spôsob, ako zabezpečiť spravodlivý vnútorný
obchod v EÚ.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Podľa stratégie EÚ 2020 je vysoká úroveň
ochrany spotrebiteľa zárukou vysokokvalitných výrobkov, ale aj zárukou dôvery
spotrebiteľov, čo zefektívňuje vnútorný trh.

Čo sa týka práv spotrebiteľov, aktuálny stav minimálnej regulácie umožňuje členským
štátom, aby si právne predpisy EÚ prispôsobili vnútroštátnym zásadám, a ja si myslím, že
tento prístup treba zachovať.

Európska únia môže uľahčiť lepšiu harmonizáciu vnútorného trhu s vysokou úrovňou
ochrany spotrebiteľa zvýšením súčasnej minimálnej úrovne harmonizácie na úroveň
osvedčených postupov na vnútroštátnej úrovni.

Myslím si, že európsky systém zodpovednosti za nedodržiavanie predpisov musí byť
spravodlivý, aby sa zlepšila ochrana spotrebiteľa a dôvera v trhy, čím sa predĺži životnosť
výrobkov.
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Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Európske spotrebiteľské pravidlá, ktoré sú platné
v súčasnosti, sú založené na zásade minimálnej harmonizácie. Členským štátom umožňujú
ich obmedzenie, pričom toto všetko predstavuje aj konkurenčnú nevýhodu EÚ. Som
spokojná, že pán Schwab vypracoval takú vynikajúcu správu. Po niekoľkoročných
rokovaniach nastal čas dosiahnuť dohodu v tejto veci a ako povedala pani ministerka
Győriová, maďarské predsedníctvo sa o to bude tiež snažiť. Aby sa znížilo rozdrobenie
vnútorného trhu EÚ, potrebujeme dôraznejšie presadzovanie práv spotrebiteľov a musíme
spotrebiteľom umožniť, aby prijímali lepšie rozhodnutia, pričom podnikom nesmú
v dôsledku nových právnych predpisov vzniknúť nevýhody. Jednotný vnútorný trh si
vyžaduje jednotné európske práva spotrebiteľov. Preto je dôležité, aby sme dosiahli dohodu
v prvom čítaní.

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie. − Musím povedať, že to bola veľmi konštruktívna
rozprava v tejto rokovacej sále, v rámci ktorej sa všetky politické skupiny zhodli na tom,
že musíme zaviesť lepšiu, konštruktívnejšiu, účinnejšiu smernicu o právach spotrebiteľov,
než je dnešná smernica, a zhodli sa aj na tom, že hoci nebudeme mať dokonalú smernicu,
je aspoň lepšia než súčasná smernica, ktorá má od dokonalosti ďaleko, na čom sa všetci
zhodneme.

Zriedkakedy som tiež zažila takú jednomyseľnosť, ktorá sa prejavila dnes v Parlamente pri
ocenení spravodajcu Andreasa Schwaba a jeho pomocných spravodajcov. Dúfam, že táto
jednomyseľnosť bude pokračovať, pretože teraz vstupujeme do veľmi osobitého procesu
a máme len veľmi krátky čas na to, aby sme sa pokúsili presadiť tieto vylepšené právne
predpisy, ktoré si želajú všetci poslanci Parlamentu zo všetkých politických strán, ktorí tu
vystúpili. V tejto súvislosti vás vyzývam, aby ste spravodajcom poskytli túto správu ako
východisko rokovaní. Viem, že maďarské predsedníctvo urobí všetko, čo bude v jeho
silách, aby doviedlo tento osobitý proces do úspešného konca.

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. – (HU) Dovoľte mi, aby som sa pripojila k tým,
ktorí povedali, že toto bola vynikajúca rozprava. Bola to veľmi konštruktívna rozprava
a v mene maďarského predsedníctva a našich odborníkov by sme vám chceli poďakovať
za podporu a dúfam, že budeme môcť pokračovať v ďalších konzultáciách v rovnakej
atmosfére. Dovoľte mi, aby som sa venovala konkrétnym otázkam, ktoré sa objavili
v rozprave. Mnohí argumentovali v prospech regulácie zoznamov neprijateľných
zmluvných podmienok. Súhlasíme s Európskym parlamentom, že zoznam na európskej
úrovni by predstavoval pridanú hodnotu. Ale napriek tomu, že súčasné platné právne
predpisy obsahujú orientačný zoznam príkladov, pridanú hodnotu by v skutočnosti
predstavovalo vytvorenie jednotného európskeho zoznamu. V Rade to však zatiaľ nemá
dostatočnú podporu a to je jeden z dôvodov, prečo sa Rada rozhodla túto vec vypustiť.

Niektorí sa pýtali, hoci pani Gállová-Pelczová na túto otázku už za mňa odpovedala, prečo
je nevyhnutné, aby sme dosiahli dohodu už v prvom čítaní. Ako sa už povedalo, rokovania
sme začali v októbri 2008 počas francúzskeho predsedníctva. V priebehu dva a pol roka
sme usporiadali viac než šesťdesiat zasadnutí pracovnej skupiny, a preto si myslíme, že už
nie je priestor na úpravy, aby sa zabránilo vzniku blokujúcich menšín, a preto sme sa museli
rozhodnúť o významnom zúžení rozsahu pôsobnosti smernice na zmluvy uzatvorené na
diaľku a mimo prevádzkových priestorov. Som presvedčená o tom, že zúžený rozsah
pôsobnosti, a teda cielená harmonizácia, povedie k rýchlejšej dohode a nie je mi jasné, akú
pridanú hodnotu by malo pokračovanie a druhé čítanie.
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Predbežná pozícia Európskeho parlamentu je vo viacerých ohľadoch blízka všeobecnému
prístupu Rady, a preto si myslím, že by sme nemali premárniť túto príležitosť dosiahnuť
dohodu v prvom čítaní, a vyzývam všetkých, aby sme ju využili.

Páčila sa mi pripomienka pána Harboura o tom, či je súčasná situácia odrazovým mostíkom,
alebo míľnikom. Ak chceme byť realistickí – a ja nie som človek, ktorý rád preháňa –,
myslím si, že je to odrazový mostík, nie míľnik. Mohol to byť míľnik, ale podmienky
jednoducho neboli priaznivé. Môžeme to vnímať ako míľnik, keď zohľadníme záujmy
občanov a spotrebiteľov.

Všetci vieme, že v členských štátoch sú veľmi rozdielne právne podmienky. Harmonizácia
vo väčšom rozsahu by v tejto fáze nebola možná. Je oveľa lepšie mať menší rozsah
pôsobnosti a mať dohodu. Toto skutočne pomôže zvýšiť práva spotrebiteľov, a preto nám
to môže pomôcť pokročiť smerom k dokončeniu jednotného trhu.

Andreas Schwab  , spravodajca. – (DE) O otázke, či ide o míľnik, alebo nie, by sa dalo dlho
diskutovať. Je napríklad jasné, že zakladatelia Európskeho spoločenstva, ako napríklad
Altiero Spinelli, po ktorom sme dnes pomenovali zasadaciu miestnosť nášho poslaneckého
klubu, sa dokázali zaoberať zásadnejšími otázkami v Európe. Som však presvedčený o tom,
že pokrok v Európe nadobúda v súčasnosti podobu malých, konštruktívnych krokov.
Z tohto dôvodu by som chcel poďakovať všetkým kolegom poslancom, ktorí sa zúčastnili
na diskusii a ktorí umožnili vypracovanie tohto kompromisu vďaka ich príspevkom
k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Kompromis je vždy príležitosťou dosiahnuť
rovnováhu medzi rôznymi záujmami. Nikto nebude úplne spokojný, ale všetci budú
ochotní ďalej vylepšovať prístup, ktorý sme doteraz uplatňovali. Preto si myslím, že sme
na správnej ceste.

Chcel by som túto príležitosť využiť a poďakovať sa podpredsedníčke Komisie pani
Redingovej za jej trvalú angažovanosť a podporu a pomoc dnes na tejto rozprave a na
mnohých iných zasadnutiach. Dúfam, že počas konzultácií s Radou sa na ňu budeme môcť
aj naďalej spoľahnúť. Chcel by som poďakovať predsedovi výboru pánovi Harbourovi za
jeho trpezlivosť so spravodajcom a ostatnými členmi výboru spolu s pánom Lehnem,
predsedom Výboru pre právne veci. Čo sa týka Rady, chcel by som, aby pani Győriová,
bývalá poslankyňa tohto Parlamentu, chápala aj ako úradujúca predsedníčka Rady, že
Európsky parlament možno bude musieť pozmeniť a doplniť návrh, ktorý Rada, našťastie,
prijala 24. januára. V niektorých oblastiach by sme chceli zájsť ďalej, a preto v niekoľkých
nadchádzajúcich týždňoch budeme viesť konštruktívne diskusie, aby sme našli pozitívne
riešenie. Ďakujem veľmi pekne.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 11.30 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Liam Aylward (ALDE),    písomne. – (GA) Vítam opatrenia prijaté na posilnenie práv
spotrebiteľov v EÚ. Podporujem aj navrhnuté opatrenia na uľahčenie cezhraničného
obchodu a opatrenia na vyjasnenie pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa s cieľom odstrániť
súčasnú neistotu.

Transparentnosť a lepšia informovanosť pre podniky a spotrebiteľov by významne prispeli
k dôvere spotrebiteľov v trh a to by podporilo hospodársky rast. Vychádzajúc z uvedeného
mám trochu obavy týkajúce sa niektorých opatrení a ich dosahu na malé a stredné podniky.
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Zatiaľ čo podniky určite podporujú opatrenia, ktoré by vytvorili jasnejší právny rámec
a doplnili existujúce mechanizmy ochrany spotrebiteľov, niektoré z nich majú obavy, že
niektoré nové ustanovenia by mohli mať vplyv na každodennú prevádzku podnikov.
Takéto opatrenia môžu výrazne zvýšiť byrokraciu a nepotrebnú administratívnu záťaž.

Pri ochrane spotrebiteľov si musíme byť istí, že nepoškodíme podniky a služby, ktoré sa
zameriavajú na týchto spotrebiteľov.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    písomne. – (CS) Navrhovaná smernica o právach
spotrebiteľov harmonizuje do jedného právneho dokumentu celkovo štyri smernice
týkajúce sa zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov, neprijateľných
podmienok zmlúv so spotrebiteľmi, ochrany spotrebiteľa pri zmluvách uzatvorených na
diaľku a určitých aspektov predaja spotrebného tovaru a záruk. Cieľom zlúčenia týchto
štyroch smerníc je posilniť vnútorný trh a podporiť cezhraničný obchod. Vysoká úroveň
ochrany spotrebiteľa zvýši kvalitu výrobkov a posilní dôveru spotrebiteľov, čím výrazne
zefektívni vnútorný trh. Musíme odmietnuť snahu o stanovenie prísnej dvojročnej záručnej
lehoty, pretože toto ustanovenie by v mnohých štátoch oslabilo ochranu spotrebiteľa,
keďže tieto členské štáty by museli vo svojom vnútroštátnom práve skrátiť záručnú lehotu,
čím by sa oslabilo postavenie spotrebiteľa. Cieľ posilnenia dôvery spotrebiteľa v cezhraničné
nákupy, pri ktorých spotrebitelia pociťujú ako najväčšie prekážky jazykové problémy,
nedostatok dôvery v platobný systém a neochotu podnikov obchodovať cez hranice, je
správny. Kritika spravodajkyne z Výboru pre hospodárske a menové veci, ktorá ľutuje
skutočnosť, že návrh nezohľadňuje nové výrobky vznikajúce v dôsledku zmien vo vývoji
výrobkov a inovácií, napríklad digitálne výrobky, je celkom správna. V oblasti zábavy
a spotrebnej elektroniky sú čoraz bežnejšie výrobky, ktorých súčasťou je softvér a iné
nehmotné služby.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    písomne . –  (SK) Nejednotnosť existujúcich právnych
predpisov a noriem je často demotivujúcim faktorom pre spotrebiteľov a podniky, ktoré
zvažujú, či vstúpiť do cezhraničného obchodu. Spotrebitelia a obchodné subjekty narážajú
na prekážky v súvislosti s nejednotnosťou trhových podmienok.

Je potrebná rozsiahla harmonizácia predmetnej zmluvy v prvom rade so zreteľom
na zachovanie vysokej úrovne ochrany práv spotrebiteľov. Okrem odvetvových odchýlok
by sa rozsah pôsobnosti smernice obmedzil predovšetkým na zmluvy uzatvárané mimo
priestorov samotných prevádzok. Práve tieto zmluvy totiž tvoria najväčšie množstvo
cezhraničných obchodov.

Rovnako fakt, či daná zmluva podlieha harmonizovaným pravidlám, závisí najmä od znenia
vymedzených pojmov. Niektoré sú veľakrát nedostačujúce a z právneho hľadiska
neuspokojivé.

Je naozaj žiaduce zabezpečiť, aby spotrebiteľom všetkých členských štátov Únie bola
zaručená vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a aby im mohol byť tovar dodávaný
a poskytovaný bez zbytočných právnych prekážok. Prispelo by sa tak v istom zmysle
k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov a rovnako k väčšiemu záujmu podnikov o cezhraničné
transakcie.

Liem Hoang Ngoc (S&D),    písomne. – (FR) Chcel by som poďakovať pánovi Schwabovi
a tieňovým spravodajcom za ich prácu. Pôvodný návrh Komisie bol neprijateľný, pretože
jeho zámerom bolo úplne harmonizovať pravidlá týkajúce sa práv spotrebiteľov bez ich
systematického zosúladenia s najvhodnejšími vnútroštátnymi predpismi.
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Inými slovami, mnohé členské štáty by museli odstrániť zo svojich vnútroštátnych právnych
predpisov ustanovenia, ktoré spotrebiteľom vlastne zaručovali lepšiu ochranu. Vo
Francúzsku by v dôsledku toho bolo potrebné zrušiť dva dôležité právne predpisy: takzvané
pravidlo latentného nedostatku a pravidlo, že podomový obchodník nesmie prijať platbu
pred uplynutím lehoty na rozmyslenie.

Mojim socialistickým kolegom a mne sa však podarilo dosiahnuť zmenu tohto prístupu
a stanoviť minimálnu harmonizáciu ako normu. Podarilo sa nám aj posilniť práva
spotrebiteľov v mnohých otázkach, predovšetkým čo sa týka informácií, ktoré má
poskytovať obchodník, a ustanovení vzťahujúcich sa na lehotu na rozmyslenie.

Jeden problém však zostáva: kapitola V. Nemôžeme akceptovať, aby boli pravidlá
o neprijateľných podmienkach úplne harmonizované, pretože členské štáty by to pripravilo
o ich schopnosť reagovať na obchodné praktiky, ktoré sa každý deň menia a s ktorými je
niekedy spojené závažné riziko pre spotrebiteľa.

Tunne Kelam (PPE),    písomne. – Štúdie Komisie ukazujú, že každý tretí občan EÚ nakupuje
tovar online, ale len 7 % nakupuje online cezhranične. Tridsaťtri percent občanov by malo
záujem o cezhraničný nákup. Táto oblasť je stále neregulovaná a je komplikované kúpiť
tovar online, najmä čo sa týka dodacích a transakčných nákladov. Návrh smernice o právach
spotrebiteľov sa zameriava na zníženie komplikácií pri online nákupoch. Veľmi vítam
posilnené práva pre spotrebiteľov nakupujúcich online. Musíme mať úplné informácie
o obchodníkoch s ich menami, adresami a kontaktnými údajmi. Pravidlá v EÚ sa musia
harmonizovať, aby sme neboli konfrontovaní s nepríjemnými prekvapeniami
a dodatočnými nákladmi. Vítam harmonizáciu práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní.
Musíme chrániť spotrebiteľov, ale musíme aj podporiť hospodárstvo. Plne podporujem
snahu spravodajcu o dosiahnutie rovnováhy v tejto súvislosti. Realizácia smernice o právach
spotrebiteľov je jedným aspektom problému, ďalšou otázkou je úplná integrácia a realizácia
jednotného digitálneho trhu, vnútorného trhu EÚ a smernice o službách. EÚ a jej členské
štáty sa musia zamerať na obe oblasti.

Siiri Oviir (ALDE),    písomne. – (ET) Prijatie novej harmonizovanej smernice o právach
európskych spotrebiteľov určite predstavuje jeden z dôležitejších pilierov lepšieho
fungovania vnútorného trhu. Harmonizovaná smernica, ktorá spája niekoľko smerníc
týkajúcich sa práv spotrebiteľov, podstatne zjednoduší právny rámec, pomôže zvýšiť
dôveru spotrebiteľov a podporí cezhraničný obchod. Na dosiahnutie väčšej transparentnosti
obchodu alebo dodávateľského reťazca, predovšetkým elektronického obchodu, musíme
zabezpečiť, aby boli dostupné kontaktné údaje obchodníkov, aby sa s nimi mohol
spotrebiteľ skontaktovať priamo, ak to je potrebné. Preto podporujem návrhy spravodajcu
s týmto cieľom. Smernica je pomerne vyvážená z pohľadu spotrebiteľov a podnikateľov
a je dostatočne flexibilná na to, aby tolerovala rozdiely medzi členskými štátmi. Právne
predpisy o úplnej ochrane spotrebiteľov stále nie sú v Európskej únii realitou. Napriek
tomu však ide o veľký krok smerom k lepšej ochrane spotrebiteľa a obchodu.

Marianne Thyssen (PPE),    písomne. – (NL) Poslanecký klub Európskej ľudovej strany
(kresťanských demokratov) dlhé roky sústavne zdôrazňoval, že ochrana spotrebiteľa
a dokončenie vnútorného trhu nie sú protikladné ciele a že v skutočnosti idú ruka v ruke.
Tento horizontálny nástroj kodifikuje a objasňuje práva a povinnosti spotrebiteľov
a obchodníkov v EÚ. Naznačuje tiež, že EÚ chce vážne zohľadniť potreby najzraniteľnejších
spotrebiteľov. Existujúce nedostatky v oblasti online nákupov alebo cezhraničných nákupov
sa vo veľkej miere odstránia. To vytvorí príležitosti nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre naše
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malé a stredné podniky (MSP) a odteraz bude pre všetkých jednoduchšie využívať výhody
vyplývajúce z veľkosti vnútorného trhu. Ak však chceme pre naše MSP to najlepšie, nemali
by sme na ne klásť nepotrebnú záťaž. Preto musíme k návrhu Komisie predložiť
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zohľadňujúce záujmy MSP. Pri skúške MSP by sa Európa
nemala uspokojiť so známkou horšou ako cum laude.

Giovanni Collino (PPE),    písomne. – (IT) Naše supermarkety sú čoraz viac vzdialené od
domovov a je čoraz nepravdepodobnejšie, že sa budeme prechádzať okolo regálov
s výrobkom v ruke, obklopení vôňou čerstvých potravín a vravou ľudí. Naše nákupy sa
čoraz častejšie uskutočňujú na diaľku a internet teraz úplne zmenil naše zvyky, čiastočne
preto, lebo naše životy sú čoraz uponáhľanejšie. To je konkrétny, hmatateľný prejav toho,
čo učebnice popisujú ako globálne hospodárstvo. Aký je rozdiel medzi internetom
a supermarketom? Na internete nemôžete zastať a požiadať predavača o radu, ako si vybrať
medzi dvoma výrobkami, alebo sa dokonca vrátiť do supermarketu, ak s vaším výrobkom
niečo nie je v poriadku, a vybrať si z regálu iný po predložení dokladu o zaplatení pri
pokladni. Preto je smernica o právach európskych spotrebiteľov zásadná vzhľadom na
povinnosti, ktoré zavádza v súvislosti s informáciami o výrobku a pravidlami, ktoré
stanovuje v prípade chybných výrobkov, ktoré sa musia vymeniť, opraviť, alebo sa musí
znížiť ich cena, aby sa zabezpečilo, že ochrana online nákupov nebude slabšia než ochrana
nákupov v bežných obchodoch v celej Európe.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    písomne. – (PL) Smernica o právach
spotrebiteľov je podľa môjho názoru jedným z najdôležitejších legislatívnych textov,
o ktorých budeme viesť rozpravu v prvej polovici tohto roka. Lepší prístup k informáciám
a väčšia ochrana spotrebiteľa sú osobitne dôležité otázky, napríklad pre rozvoj online trhu
a pre hospodársky rast v celej EÚ. Online trh v Európe, napríklad v porovnaní s USA, sa
rozvíja stále pomerne pomaly a naša krajina – Poľsko – zaujíma v tejto súvislosti až
17. miesto medzi členskými štátmi EÚ. Len 23 % poľských spotrebiteľov nakupuje na
internete a zdá sa, že jedným z hlavných dôvodov je nedostatok dôvery. Medzi
najrozporuplnejšie body návrhu smernice patrí miera, do akej by mali byť harmonizované
právne predpisy. Som rada, že spravodajca z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
súhlasil s argumentmi, ktoré predložila naša skupina, Skupina progresívnej aliancie
socialistov a demokratov v Európskom parlamente, ktoré kritizovali cieľ Európskej komisie
zameraný na úplnú harmonizáciu, čo by v skutočnosti členským štátom znemožnilo prijať
prísnejšie normy než tie, ktoré sú uvedené v smernici. Myslím si, že krajiny, ktoré si želajú
zachovať prísnejšie normy, by mali mať možnosť tak urobiť.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – Práva spotrebiteľov využívajúcich dopravné,
zdravotnícke alebo vzdelávacie služby sú, žiaľ, chránené horšie než práva spotrebiteľov
kupujúcich priemyselné výrobky alebo potraviny. Je to preto, lebo je ťažké preukázať, že
poskytnutá služba mala nízku kvalitu.

Napríklad lotyšská letecká spoločnosť Air Baltic, ktorej 51 % patrí štátu, má momentálne
monopol. To vedie k zneužívaniu v oblasti služieb cestujúcim a pri ich poskytovaní. Riaditeľ
spoločnosti pán Flick nepovažoval za potrebné reagovať na otázky poslancov EP
a jednoducho ignoruje sťažnosti verejnosti. Air Baltic si svojimi machináciami snaží robiť
žarty z Európskeho parlamentu. Predáva letenky prvej triedy v lietadlách, v ktorých sa
služby prvej triedy neposkytujú. Air Baltic zároveň zatajuje časté prípady porúch lietadiel
a naďalej tak vystavuje riziku životy tisícov cestujúcich. Je potrebné vytvoriť vyšetrovací
výbor, ktorý by preskúmal konanie spoločnosti Air Baltic, v opačnom prípade by mohlo
dôjsť k tragickým dôsledkom.
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Ville Itälä (PPE),    písomne. – (FI) Pôvodný základný návrh Komisie bol dosť problematický
z hľadiska spotrebiteľov i z hľadiska podnikov. Spravodajca však vykonal vynikajúcu
prácu, v dôsledku ktorej možno prijať dôležité kroky na zavedenie dôslednejšej ochrany
spotrebiteľov pri rozvoji vnútorného trhu bez ohrozenia vysokej úrovne tejto ochrany.
Dúfam, že to podporí cezhraničný obchod na diaľku. Musíme si však uvedomiť, že rast
elektronického obchodu v Európe obmedzuje ešte veľa ďalších faktorov. V budúcnosti sa
budeme musieť snažiť napríklad urýchliť platobný styk a zefektívniť prevody cezhraničných
platieb a umožniť tak malým a stredným podnikom, aby sa ochotnejšie púšťali do
podnikania na európskom elektronickom trhu.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    písomne. – (RO) Chcela by som sa poďakovať za to, že
po zajtrajšom hlasovaní budeme mať právny rámec zaručujúci lepšiu harmonizáciu práv
spotrebiteľov v EÚ. Na druhej strane by som chcela zablahoželať Európskej komisii k tomu,
že iniciovala tento návrh smernice, spájajúci štyri súčasné smernice do jedného právneho
nástroja. Chcem tiež zdôrazniť, že keď sa smernica zavedie, môžeme konečne zaručiť
občanom v 27 členských štátoch Európskej únie, že sa môžu spoľahnúť na vysokú úroveň
ochrany spotrebiteľa. Zároveň chcem zablahoželať spravodajcovi k výbornej práci, pretože
do tejto správy doplnil dôležité články, upravujúce práva spotrebiteľov, ktorí chcú kupovať
tovar a služby online.

Zbigniew Ziobro (ECR),    písomne. – (PL) Chcel by som poďakovať pánovi Schwabovi
a ostatným poslancom za prácu, ktorú vložili do tohto návrhu. Vítam úsilie, ktoré sa
vynaložilo s cieľom harmonizácie právnych predpisov týkajúcich sa predaja na diaľku
v celej EÚ, ktoré sa zameriavajú na ochranu spotrebiteľov a uľahčenie činnosti obchodníkov.
Potrebný je nepochybne kompromis, ktorý zaručí vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov
a zároveň uľahčí obchodníkom poskytovanie služieb v celej EÚ. Myslím si, že je správne
zaručiť vysokú minimálnu úroveň ochrany spotrebiteľov v celej Európskej únii za
predpokladu, že členské štáty budú mať tiež možnosť zaviesť prísnejšie právne predpisy
na svojom území, ak si budú myslieť, že úroveň ochrany zaručená Európskou úniou nie
je dostatočná. Nesmieme však ignorovať potreby obchodníkov, ktorých život možno
skutočne zjednodušiť harmonizáciou právnych predpisov na úrovni EÚ, a to v oblasti
prevádzky i v oblasti zníženia nákladov. Preto je vhodné sformulovať stanovisko, ktoré
zabezpečí záujmy spotrebiteľov i obchodníkov. Niet pochýb o tom, že zvýšenie bezpečnosti
transakcií a harmonizácia právnych predpisov zvýšia dôveru v predaj na diaľku a budú
fungovať ako stimul pre spotrebiteľov, aby častejšie vykonávali nákupy na diaľku.

21. Vykonávanie smernice o kvalite palív vrátane štandardných hodnôt EÚ pre
bitúmenové piesky a roponosné bridlice (rozprava)

Predsedajúci. −   Ďalším bodom programu je rozprava o otázke na ústne zodpovedanie
pre Komisiu o vykonávaní smernice o kvalite palív vrátane štandardných hodnôt EÚ pre
bitúmenové piesky a roponosné bridlice, ktorú predložila pani McAvanová v mene Výboru
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (O-000058/2011 –
B7-0209/2011).

Linda McAvan,    autorka. V prvom rade by som chcela poďakovať Konferencii predsedov
za to, že si tento týždeň narýchlo našli čas na túto diskusiu. Chcem tiež poďakovať pani
komisárke za to, že sem prišla v takúto neskorú hodinu diskutovať o tejto otázke, ktorá je
pre náš Parlament veľmi dôležitá.
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Na prvý pohľad to vyzerá ako veľmi technická záležitosť. Ide o vykonávacie opatrenia
k smernici o kvalite palív a o stanovenie východiskových alebo štandardných hodnôt pre
emisie skleníkových plynov z pohonných látok. Skutočná, veľmi vážna otázka je: ako
vážne berieme my v Európskej únii boj s emisiami z dopravy? Vieme, že okolo 20 % emisií
skleníkových plynov pochádza z dopravy. Vieme, že toto číslo rastie, na rozdiel od oblastí
bývania a energetiky, kde toto číslo klesá. Čistenie našich pohonných látok je základnou
súčasťou boja proti zmene klímy, a preto je smernica o kvalite palív taká dôležitá.

To ma privádza k otázke bitúmenových pieskov a roponosných bridlíc. Parlament očakával
od Komisie návrhy k vykonávaniu smernice koncom minulého roka. Návrhy meškali a my
vieme, že príčinou bola vnútorná diskusia v Komisii o tom, či stanoviť osobitnú hodnotu
pre bitúmenové piesky. Ako dôvod, prečo nemôžeme dostať návrhy opatrení, uviedli, že
neexistuje vedecká štúdia, ktorá by podporila návrh Komisie. V prvých návrhoch Komisie
sme však videli, že v konzultačných dokumentoch bola uvedená osobitná hodnota pre
bitúmenové piesky, ale v neskorších návrhoch táto hodnota zmizla.

Vďaka vám, pani komisárka, teraz už máme štúdiu o bitúmenových pieskoch. Táto štúdia,
ktorá bola zverejnená pred dvomi mesiacmi, ukazuje niečo, čo už ukázali iné štúdie, a to,
že emisie skleníkových plynov z kanadských bitúmenových pieskov sú v priemere 107,3 g
CO2 na megajoule, v porovnaní s 87,1 g pri konvenčných palivách. Pre roponosné bridlice
štúdia ukazuje hodnoty 122 a 139 g CO2 na megajoule. Inými slovami, ukazuje sa, že tieto
palivá sú špinavšie ako konvenčná ropa. Teraz už máme štúdie a ja dúfam, že dnes večer
nám pani komisárka oznámi, že uvidíme návrh na vykonávanie smernice o kvalite palív.

Na začiatku som povedala, že to nie je len technická záležitosť. Mnohí poslanci Európskeho
parlamentu, ktorí sú tu dnes večer, dostali minulý týždeň petíciu od tisícov európskych
občanov, ktorých táto otázka veľmi znepokojuje. Chcú to isté čo ja, a to správne, spravodlivé
označovanie bitúmenových pieskov a roponosných bridlíc. Často počúvame, že EÚ je na
čele boja proti zmene klímy, ale Kalifornia už zaviedla nízkouhlíkovú palivovú normu,
podľa ktorej sa bitúmenové piesky hodnotia ako vysokouhlíkové.

Viem, že okolo toho bolo veľa lobovania, všetci sme o tom počuli, stretli sme sa s rôznymi
lobistami, a ešte aj teraz, keď už vieme, že bitúmenové piesky a roponosné bridlice sú
špinavšie ako konvenčná ropa, nám hovoria: „Nie, urobme viac štúdií, dajte nám viac času.“
My však už máme fakty o bitúmenových pieskoch, a tak nevidím žiadny dôvod na ďalšie
zdržiavanie. Bitúmenové piesky sú jedným z najviac znečisťujúcich spôsobov výroby
pohonných látok, aké človek pozná. Z toho vyplýva, že by mali byť v rámci smernice
o kvalite palív odlišne kategorizované, inak nič nezabráni tomu, aby boli podľa tejto
smernice pohonné látky ešte špinavšie, namiesto toho, aby boli čistejšie.

Pani komisárka Hedegaardová, viem, že si o chvíľu vypočujete, koľko našich kolegov zo
všetkých politických skupín naprieč celým Parlamentom sa stotožňuje s našimi obavami.
Ste známa svojím odhodlaním v boji proti zmene klímy a tento Parlament si vás za to váži.
Chceme s vami spolupracovať na príprave nízkouhlíkového plánu na skutočné zníženie
emisií z dopravy o 60 %, ako ste oznámili minulý týždeň, a tak dúfam, že dnes večer nám
prinesiete nejaké dobré správy a poviete nám, že v priebehu najbližších týždňov budeme
mať tú vykonávaciu normu a že budeme mať vyššiu hodnotu pre bitúmenové piesky
a roponosné bridlice.

Connie Hedegaard,    členka Komisie.  − Práve sme od Lindy McAvanovej počuli, že má
rovnaký názor ako Komisia na to, aké je skutočne dôležité bojovať proti emisiám z dopravy.
Odráža sa to aj v bielej knihe o doprave, ktorá bude dnes zverejnená. Žiaľ, príprava
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vykonávacieho opatrenia, týkajúceho sa cieľa znižovania intenzity skleníkových plynov
uvedeného v smernici o kvalite palív, trvala dlhšie, ako sa očakávalo. Meškanie však
neovplyvní schopnosť dodávateľov splniť požiadavky tejto smernice, keďže žiadny členský
štát nestanovil prechodný cieľ na rok 2014.

Komisia pri príprave svojho návrhu brala do úvahy, že primeraný legislatívny prístup si
vyžaduje rovnováhu medzi presnosťou a komplexnosťou metódy prípravy správy a mierou
variabilnej intenzity skleníkových plynov rozličných palív. Počas uplynulej jesene a prvých
týždňov tohto roka prebiehali v rámci Komisie rozsiahle vnútorné diskusie, ktoré sa teraz
končia, a tak by sa v nadchádzajúcich mesiacoch mohol návrh prerokovať s členskými
štátmi.

Čo sa týka štandardných hodnôt pre bitúmenové piesky a roponosné bridlice, s potešením
môžem oznámiť, že Komisia nedávno zverejnila správy, v ktorých je uvedená priemerná
štandardná hodnota pre bitúmenové piesky a rozsah udávaných štandardných hodnôt pre
roponosné bridlice. Tieto správy sú dostupné na internetovej stránke Komisie. Vzhľadom
na široký záujem o túto problematiku sa Komisia domnieva, že by bolo užitočné podrobiť
tieto správy obmedzenému procesu partnerského preskúmania. Pri presadzovaní tejto
veci som úzko spolupracovala so svojím kolegom zodpovedným za otázky obchodu, aby
som zaistila, že náš prístup bude pevný z hľadiska záväzkov, ktoré máme podľa
medzinárodného práva, a budem v tom pokračovať.

Takže bez prejudikovania výsledku procesu partnerského preskúmania a následných
vnútorných konzultácií Komisie je v tomto štádiu zámerom Komisie predložiť príslušnému
regulačnému výboru návrh vykonávacieho opatrenia, ktoré bude zahŕňať štandardné
hodnoty pre bitúmenové piesky aj roponosné bridlice, ako aj pre ďalšie nekonvenčné
palivá, ako je napríklad skvapalnené uhlie a skvapalnený plyn.

Predpokladá sa tiež, že návrh vykonávacieho opatrenia stanoví, že Komisia preskúma
intenzitu skleníkových plynov (SP) ďalších kategórií surovín s vysokými emisiami SP, a ak
to bude vedecky podložené, vykonávacie opatrenie sa pozmení a doplní pridaním nových
kategórií surovín.

Vďaka tomu bude toto opatrenie nediskriminačné, pretože sa ukáže, že zoznam kategórií
surovín je otvorený a že Komisia aktívne sleduje aj ďalšie kategórie a je pripravená rozšíriť
zoznam, keď sa nazbiera dostatok dôkazov a údajov o iných kategóriách.

Vzhľadom na to, že na partnerské preskúmanie a následné ukončenie vnútorných
konzultácií Komisie je potrebných niekoľko týždňov, dôjde k určitému oneskoreniu, kým
bude možné návrh vykonávacieho opatrenia prerokovať s členskými štátmi. Ale hneď po
schválení regulačným výborom dostane toto opatrenie Európsky parlament na kontrolu.

Horst Schnellhardt,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (DE) Chcel by som poďakovať pani
McAvanovej za nastolenie tejto otázky. Revízia smernice o kvalite palív donúti dodávateľov
palív nielen znížiť emisie skleníkových plynov, ktoré sa vyprodukujú počas životného
cyklu palív, napríklad počas prepravy a počas procesu spracovania, a merať toto zníženie,
ale aj znížiť emisie na jednotku energie o 1 % každý rok od roku 2011 a celkovo o 10 %
do roku 2020. Domnievam sa však, že merať zníženie emisií počas životného cyklu paliva
sa dá iba v prípade, že sú stanovené príslušné štandardné hodnoty. Tie treba už konečne
určiť a zverejniť.

Keď však pani McAvanová otvorila túto otázku, mal som pocit, že by dala prednosť
zastaveniu výroby v tomto odvetví energetiky. Chcel by som varovať pred takýmto
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prístupom, pretože údaje a zistenia o emisiách produkovaných pri ťažbe surovej ropy
alebo získavaní ropy z pieskov a bridlíc sa vo veľkej miere líšia. Iba pred hodinou som sa
rozprával s predstaviteľom chemického priemyslu, ktorý mi povedal, že možnosti
technického vývoja sú také veľké, že by sa v tejto oblasti mohli dosiahnuť oveľa lepšie
výsledky. Chcel by som Parlamentu pripomenúť, že neustále rozprávame o nezávislosti
od zdrojov energie mimo Európskej únie. Táto surovina je nám dostupná tu v Európskej
únii, takže by sme to mali zahrnúť do diskusie. Toto všetko však bude fungovať iba vtedy,
keď budú k dispozícii štandardné hodnoty, ktoré sa musia kontrolovať. Vyzývam preto
Komisiu, aby urýchlene konala.

Kriton Arsenis,    v mene skupiny S&D. – (EL) Diskutujeme o skutočne veľmi dôležitej
otázke: emisie pri získavaní ropy z bitúmenových pieskov sú tri- až päťkrát väčšie ako pri
iných metódach ťažby a tento potrebný indikátor, ktorý chceme mať v smernici, zabezpečí,
že nebudeme dotovať túto katastrofálnu výrobnú metódu.

Povedali ste, že štúdia bola ukončená. Avšak hoci máme štúdiu, pretože sme si povedali,
že potrebujeme štúdiu, aby sme mohli pokračovať, teraz chceme túto štúdiu podrobiť
partnerskému preskúmaniu. Otázka znie, pani komisárka, kedy bude tento postup
ukončený. Aký je harmonogram? Ako dlho ešte musíme čakať, kým sa tento indikátor
pomocou danej metodiky preskúma tak, aby sme ho konečne mohli zahrnúť do našich
právnych predpisov?

Problém bitúmenových pieskov sa v skutočnosti netýka len emisií. Ide o ničenie jedinečných
lesov, kanadských arktických lesov, nášho životne dôležitého spojenca v boji proti zmene
klímy. Zároveň ničíme pôvodnú krajinu, v ktorej dochádza k obrovským škodám, a ak
tento indikátor nezahrnieme do našich právnych predpisov, táto skaza sa rozšíri do ďalších
krajín.

Fiona Hall,    v mene skupiny ALDE.  – Chcem poďakovať pani komisárke Hedegaardovej
za jej dlhotrvajúce úsilie v tejto oblasti a za pozitívne oznámenie dnes večer. Pani komisárka,
s poslancami Európskeho parlamentu ste sa stretli pri mnohých príležitostiach a my
oceňujeme, že kameň úrazu neleží u vás. Nedostatočný pokrok je však hlboko frustrujúci.

V prvom rade nám povedali, že tucet štúdií, ktoré všetky ukázali vyššiu produkciu emisií
skleníkových plynov z bitúmenových pieskov ako z konvenčnej ropy, nestačí. Povedali
nám, že to musí byť štúdia, pri ktorej sa použije presne rovnaká metodika. Teraz, keď
máme štúdiu Spoločného výskumného centra – a tá ukazuje hodnotu 107 g na megajoule,
vysoko nad priemernou hodnotu 87,1 g pre surovú ropu –, odporcovia tvrdia, že
potrebujeme partnerské preskúmanie. Skutočne to vyzerá ako mrhanie času vo veľkom.

Je poľutovaniahodné, že z jednej strany prišiel taký silný lobing proti osobitnej hodnote
pre bitúmenové piesky, pretože tu vôbec nejde o diskrimináciu Kanady. Je mnoho iných
potenciálnych ložísk bitúmenových pieskov, niektoré z nich, ako sme práve počuli, sa
nachádzajú v rámci samotnej EÚ. Skutočnosť, že tieto alternatívne zdroje ropy priťahujú
záujem investorov z celého sveta, je presne tým dôvodom, prečo musíme trvať na osobitnej
hodnote intenzity skleníkových plynov pre tieto zdroje. Inak sa, keďže bitúmenové piesky
tvoria stále rastúcu časť súboru energetických zdrojov, dostaneme do situácie ako s plnením
cieľa znižovania o 6 % v smernici o kvalite palív, ktorý je na papieri, ale v skutočnosti
vyrábame palivo s ešte väčšími emisiami ako doteraz.

Veľmi by pomohlo, pani komisárka, keby ste mohli vysvetliť Generálnemu riaditeľstvu
pre obchod, a iste ste to už urobili, že toto nie je útok na Kanadu, a odhliadnuc od všetkého
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ostatného, Parlament by chcel túto záležitosť so štandardnou hodnotou pre bitúmenové
piesky vyriešiť, aby sa zabezpečilo hladké prijatie obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou.

Satu Hassi,    v mene skupiny Verts/ALE.  –  (FI) V rámci klimatického balíka sme rozhodli,
že uhlíková stopa pohonných látok by sa mala do roku 2020 znížiť o 6 %. Bolo by úplne
protirečivé a nezmyselné, keby sme teraz zatvárali oči pred najšpinavším palivom zo
všetkých, akým je ropa z bitúmenových pieskov, a zároveň by sme podporovali jej ťažbu
na celom svete, napríklad v Kanade a v Afrike. Je úplne zrejmé, že by sme mali mať svoje
vlastné štandardné hodnoty pre uhlíkovú stopu ropy z bitúmenových pieskov
a roponosných bridlíc. Čo najskôr musíme začať rozlišovať aj ďalšie zdroje surovej ropy.

Podľa môjho názoru kanadská vláda veľmi nevhodne vyvinula nátlak na EÚ a my by sme
mu nemali podľahnúť. Ak je uhlíková stopa ropy z bitúmenových pieskov nižšia ako
štandardná hodnota, Kanada to môže dokázať. Nemali by sme sa pri fosílnych palivách
držať rovnakej zásady ako pri biopalivách, a to, že štandardné hodnoty sa líšia podľa zdroja
surovín?

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Svetové zásoby bitúmenových pieskov sú veľmi rozsiahle.
Odhaduje sa, že zásoby bitúmenovej ropy predstavujú viac ako dvojnásobok veľkosti
zásob ropy ťaženej konvenčnými metódami. Dnešné technológie umožňujú využívať
ložiská surovín na miestach, kde to predtým nik nepovažoval za možné. Zároveň sa však
sprísnili požiadavky na ochranu životného prostredia, a tak je tu kolízia medzi
environmentálnymi normami a hľadaním surovín a snahou ťažiť ich za každú cenu. To
vedie k poškodzovaniu krajiny, odlesňovaniu a vyčerpávaniu vodných zdrojov.

Je potrebné donútiť ťažobné spoločnosti k rekultivácii pôdy, ktorú vyžívali, aby tam raz
mohli opäť rásť lesy. Spoločnosti, ktoré zarábajú na spracovávaní bitúmenových pieskov,
musia časť zisku vyčleniť na ochranu životného prostredia, napríklad vo forme zálohy.
Európska komisia by mala podporovať takéto požiadavky a technológie na znižovanie
emisií CO2. Napokon, Európa a Kanada sú tak pevne hospodársky prepojené, že kanadský
priemysel, či chce, alebo nechce, musí sa prispôsobiť európskym požiadavkám na ochranu
životného prostredia, aby mohol pôsobiť na európskom trhu, napríklad aj v tejto oblasti.

Peter Liese (PPE).   – (DE) Chcel by som sa poďakovať pani McAvanovej za to, že sa v tejto
veci chopila iniciatívy, a pani Hedegaardovej za riešenie problému. Neteší nás rýchlosť,
akou sa táto záležitosť vyvíja, ale vieme, že je v dobrých rukách pani Hedegaardovej. Chceme
ju podporiť počas diskusií v rámci Komisie a so všetkými ostatnými zainteresovanými
stranami.

Environmentálny vplyv bitúmenových pieskov je zrejmý. Pred Parlamentom je výstava,
ktorá objasňuje, že aj keď môžeme spochybňovať niektoré uvedené skutočnosti alebo
číselné údaje, stojíme pred vážnym environmentálnym problémom. To je nepopierateľné.
Vzhľadom na to, že sme tak podrobne diskutovali o vplyve biopalív, a dokonca sme
plánovali uskutočniť nepriame vyšetrovanie zmien v produkcii potravín, musíme sa oveľa
dôkladnejšie pozrieť na tento problém, ktorý je taký zjavný. Z toho dôvodu je táto iniciatíva
dôležitá.

Počas diskusie a prípravy mi hlavou prebehla myšlienka, ktorú opakovane vyslovil nemecký
minister životného prostredia Norbert Röttgen, že čo sa týka fosílnych palív, nízko visiace
ovocie sme už vyzbierali. Je to zjavné v súvislosti s touto problematikou a s výstavou pred
Parlamentom. Vyťaženie všetkých ďalších ložísk fosílnych palív si bude vyžadovať obrovské
množstvo práce a vyvolá nové problémy. Preto chcem ešte raz dnes večer zdôrazniť, že
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všetci máme dôvod dôkladnejšie premýšľať o energetickej účinnosti, najmä s ohľadom na
udalosti uplynulých dní. Bol by som rád, keby sme vyvinuli väčší tlak na Komisiu a na pána
Oettingera, aby sledovali cieľ zvýšenia energetickej účinnosti o 20 %. Dúfam, že Generálne
riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu a komisár pre dopravu dokážu v najbližších rokoch
prísť s konkrétnymi opatreniami namiesto prázdnych slov a že s tým nebudú čakať do
nasledujúceho volebného obdobia.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). -    (NL) Na námestí pred naším Parlamentom je
fotografická výstava o bitúmenových pieskoch v Kanade. Z jednej fotografie vás naozaj
zamrazí až do špiku kostí. Vidíte krásne panenské lesy a potom ostrú líniu, ktorá označuje
začiatok znečisteného čierneho ropného jazera s rozlohou 170 metrov štvorcových. Z toho
vás naozaj zamrazí až do úplného špiku kostí a odporúčam každému, aby si dnes večer
išiel túto výstavu pozrieť.

Okrem toho, že získavanie ropy z bitúmenových pieskov vedie k veľkej strate biodiverzity,
dochádza aj k emisii mimoriadne vysokej úrovne CO2. Čo sa mňa týka, samotná biodiverzita
a emisie CO2 sú dostatočné dôvody na to, aby sme sa rázne postavili proti využívaniu
bitúmenových pieskov v Kanade, ako aj v iných krajinách. To minimum, čo môžeme
urobiť, je zahrnúť hodnotu znečistenia ropy z bitúmenových pieskov do smernice o kvalite
palív.

Podľa toho, čo sme počuli od pani Hedegaardovej, predpokladám, že sa to stane, ale dúfam,
že sa tiež dôraznejšie postaví proti využívaniu bitúmenových pieskov v Kanade a v iných
častiach sveta.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Pri znižovaní emisií skleníkových plynov o 20 %
do roku 2020 sa dajú dosiahnuť výrazné výsledky, ak sa bude investovať do opatrení na
zvyšovanie energetickej účinnosti v budovách a v odvetví dopravy.

V období, keď sa prijímala smernica o kvalite palív, sme viedli široké diskusie. Automobilový
priemysel vtedy zastával názor, že zvýšenie podielu palív založených na biopalivách si
vyžiada dlhšie obdobie na skonštruovanie a výrobu nových motorov, ktoré dokážu zvládnuť
zvýšený tlak výparov.

Konečný text smernice však zaväzuje výrobcov automobilov aj výrobcov palív, aby
investovali do znižovania znečisťujúcich emisií a zvyšovania kvality paliva.

Myslím si, že s cieľom znížiť znečisťujúce emisie v odvetví dopravy by mala Európska únia
prioritne investovať do kvalitnej celoeurópskej elektrickej siete, ktorá dokáže prijímať
energiu vyrobenú na miestnej a regionálnej úrovni z obnoviteľných zdrojov a bude
integrovaná do infraštruktúry potrebnej na používanie vozidiel na elektrický pohon.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Musím povedať, že táto smernica vyvoláva vážne
znepokojenie medzi spoločnosťami na spracovanie ropy v strednej a východnej Európe.
Príčinou nie je to, že má ešte len nadobudnúť platnosť, ale skôr sme zvedaví na metódy
výpočtu emisií. Bude to „fixná“ metóda, založená na priemere EÚ, alebo „hybridná“ metóda,
ktorá bude vypočítavať emisie na základe času a miesta ťažby? Ak to bude tá druhá metóda,
výrobcovia spracovávajúci ruskú ropu by museli znížiť svoje emisie skleníkových plynov
o 12 %, keďže znečistenie je vysoké už na mieste ťažby.

Pani komisárka, v januári som vám spolu so štyrmi kolegami poslal v tejto súvislosti list.
Dostali sme vašu odpoveď, ale táto odpoveď nerozptýlila úplne naše pochybnosti. Preto
vás chcem požiadať, aby ste ma opätovne uistili, ak je to možné, že tento právny predpis
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neznevýhodní spoločnosti na spracovanie ropy, ktoré spracovávajú ruskú ropu, a že
nedostane v dôsledku toho členské štáty strednej a východnej Európy do diskriminujúcej
situácie.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Nie som členom Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
(ITRE), ale mal by som byť, chcel by som byť a dúfam, že budem jeho členom. Ak ho niekto
opúšťa alebo uvažujú o vyhodení niekoho, dajte mi vedieť a ja zaujmem jeho miesto.

Komisia pred niekoľkými týždňami predložila veľmi dobrý dokument o energetickej
účinnosti. V dokumente sa zdôrazňuje, že treba urobiť viac práce v oblasti budov a dopravy,
a ja s tým súhlasím na 100 %.

Čo sa týka dopravy, oveľa viac treba obmedzovať výrobcov vozidiel, aby prišli
s úspornejšími vozidlami. To je veľmi dôležitá vec a nepracuje sa na nej dostatočne. Som
členom delegácie pre vzťahy s Kanadou a Kanaďania nám včera robili prezentáciu k tejto
záležitosti. Chcú nás tam zobrať, aby nám ukázali, ako to funguje, a kým sa vyvíjajú
technológie, mali by sme si zachovať otvorenejšiu myseľ vo vzťahu k týmto bitúmenovým
pieskom a roponosným bridliciam.

Connie Hedegaard,    členka Komisie. – V prvom rade by som chcela poďakovať Parlamentu
za veľmi jasné posolstvo, ktoré tu dnes večer vyslal. Myslím si, že je úplne jasné, vrátane
netrpezlivosti a pocitu naliehavosti. Pán Schnellhardt povedal, že by sme mali urýchlene
konať, a pán Arsenis sa v súvislosti s harmonogramom osobitne spýtal, kedy sa to skončí.
S radosťou konštatujem, že teraz už hovoríme o dosť krátkom čase. Je tu partnerské
preskúmanie, pri ktorom hovoríme o týždňoch, potom sa to musí vrátiť Komisii a bude
prebiehať vnútorný proces. Tam sa to neskončí, ale aspoň začneme ďalšiu etapu s členskými
štátmi.

Takže už sa blížime, ale ako povedala pani Hallová, toto vôbec nie je diskriminačná
iniciatíva, a ja si myslím, že vy všetci chápete, prečo má zmysel snažiť sa o to, aby jej
dokumentácia bola dôkladná. To sme dosiahli a všetci vieme, aké sú na to dôvody. Jedným
z dôvodov je to, že táto otázka nebola zahrnutá od úplného začiatku, keď sa pred
niekoľkými rokmi celá záležitosť začala. Teraz to robíme a tak to môžeme dokončiť.

Dovoľte mi skončiť konštatovaním, že pokiaľ ide o štandardnú hodnotu pre bitúmenové
piesky, celkové meškanie vykonávania smernice znamená, že sme teraz mohli štandardnú
hodnotu zahrnúť v rámci rovnakého cyklu ako samotné vykonávanie smernice. V tomto
zmysle, pokiaľ ide o štandardnú hodnotu pre bitúmenové piesky, budeme schopní to
urobiť trochu rýchlejšie, ako sa niektorí z nás domnievali, keď sme s tým pred deviatimi
mesiacmi začínali. Ďakujem vám za veľmi jasné posolstvo. Dúfam, že si uvedomujete, ako
veľmi usilovne pracujeme na tom, aby sme to dokončili.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Ioan Enciu (S&D),    písomne.  – Vlani som navštívil oblasť bitúmenových pieskov v Kanade,
a tak som očitým svedkom tohto javu. Mal som možnosť zapojiť sa do rozsiahlych
konzultácií o tejto záležitosti s vládou provincie Alberta a federálnou vládou Kanady. Pred
odchodom do Kanady mi organizácie Priatelia Zeme Európa, Svetový fond na ochranu
prírody (WWF) a Doprava a životné prostredie dali otázky týkajúce sa bitúmenových
pieskov, ktoré som mal položiť vláde Alberty. Odpovede na všetky tieto otázky som dostal
od ministra pre medzinárodné vzťahy Alberty.
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Informovali ma, že Kanada sa plne zasadzuje za znižovanie celosvetových emisií
skleníkových plynov (SP) a dekarbonizáciu fosílnych palív, a zdôraznili, že štúdie ukazujú,
že intenzita SP ropy z bitúmenových pieskov môže byť rovnaká alebo nižšia ako niektorých
iných palív. Na druhej strane pretrvávajú obavy o verejné zdravie, biodiverzitu a miestnu
divokú prírodu.

Vyzývam Komisiu, aby na návštevu oblasti bitúmenových pieskov v Kanade vyslala odbornú
skupinu, ktorá urobí nezávislú analýzu bitúmenových pieskov, keďže Komisia bude do
decembra 2012 predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k smernici o kvalite palív
s možnosťou zavedenia dodatočných opatrení pre dodávateľov na zníženie množstva
skleníkových plynov na jednotku energie počas celého životného cyklu o 2 %.

Pavel Poc (S&D),    písomne. – (CS) V Kanade už mnoho rokov prebieha boj medzi
ochrancami prírody a investormi, ktorí, bohužiaľ, s tým, ako rastú celosvetové ceny a dopyt
po rope, berú na ochranu prírody čím ďalej tým menší ohľad. Nadnárodné ropné
spoločnosti vnímajú ochranu životného prostredia iba ako položku nákladov, ktorú je
potrebné znížiť. Ich bezohľadnosť sa nezastaví ani pred faktickou genocídou miestneho
obyvateľstva, ktoré je životne závislé od okolitého prostredia. Alarmujúci rast počtu
postihnutých rakovinou medzi miestnymi obyvateľmi je priamym dôsledkom bezohľadnej
ťažby. Zvykli sme si všetko ohodnocovať peniazmi. Vidíme iba krátkodobý výnos
v celosvetovom variante doskovej hry Monopoly, ktorú nazývame hospodárstvo. Neberieme
do úvahy, čo nakoniec zaplatíme za ďalšie odlesňovanie mierneho pásma a otravovanie
celých ekosystémov v oveľa dlhodobejšej a závažnejšej hre o prežitie. Za súčasných
hospodárskych a politických podmienok sa zdroje jednoducho vyťažia a vznikne
predpokladaná škoda na životnom prostredí. Výnosy sú príliš lákavé, hlad po energiách
je príliš veľký. Kto bude rozhodovať? Občania a ich demokraticky zvolení zástupcovia
alebo kapitál a vedenie ropných spoločností? Pokiaľ sa Európa nepostaví k problému
neudržateľnej ťažby bitúmenových pieskov a roponosných bridlíc kategoricky, potom len
hráme politické divadlo, ktoré má ukázať, že sa síce o problém zajímame, ale v skutočnosti
nemáme žiadnu vôľu ani moc situáciu zmeniť.

22. Všeobecné colné preferencie (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je správa (A7-0051/2011) pána Scholza v mene
Výboru pre medzinárodný obchod o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 732/2008, ktorým sa uplatňuje systém
všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011
(KOM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/140(COD)).

Helmut Scholz,    spravodajca. – (DE) O dôležitom aspekte politiky medzinárodného
obchodu diskutujeme veľmi neskoro večer. Vzhľadom na jeho význam by som bol radšej,
keby bol Parlament plný a všetky kreslá obsadené. Všeobecný systém preferencií (VSP)
Európskej únie je významným úspechom európskej obchodnej politiky. Otvára náš trh
najchudobnejším krajinám sveta pre všetky druhy tovaru okrem zbraní. Rozvojovým
krajinám tiež poskytuje obchodné koncesie na celý rad výrobkov. Opatrenie VSP+ je
hodnotným stimulačným systémom, ktorý ponúka rozvojovým krajinám ďalšie koncesie,
ak podpíšu dôležité medzinárodné dohody o ľudských právach, pracovných normách
a ochrane životného prostredia, ktoré budú vykonávať. Tento systém má však slabé miesta
a musí sa pravidelne aktualizovať.

125Diskusie Európskeho parlamentuSK23-03-2011



Európsky parlament, partnerské krajiny, firmy a mimovládne organizácie za tie roky
predložili dôležité návrhy na zlepšenie systému. Teraz celý svet čaká, kým Komisia predloží
návrh natoľko potrebnej revízie tohto systému. Termínom na predloženie tohto návrhu
bol 1. jún 2010. Komisia tento termín premeškala a tým uviedla príslušné krajiny a firmy
v EÚ aj mimo nej do nebezpečného stavu neistoty. Súčasné nariadenie sa teraz musí
revidovať.

Pokúšate sa zachrániť situáciu prechodným nariadením a práve o ňom budeme zajtra, čiže
vo štvrtok, hlasovať. Prechodné nariadenie je len predĺžením platnosti. Nič sa ním nemení,
nič nezlepšuje a nezavádzajú sa ani nové požiadavky vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy.
V Európskom parlamente to viedlo nielen k pocitu prekvapenia, ale aj k pocitu
nespokojnosti a ako spravodajca cítim to isté. Povinnosťou poslancov Parlamentu je
zabezpečiť rešpektovanie práv, povinností a aj právomocí, ktoré voleným zástupcom
občanov Európy priznala Lisabonská zmluva. Našou povinnosťou je tiež zabezpečiť, aby
zníženie colných sadzieb prinieslo skutočné zlepšenie situácie rozvojových krajín. Na
ochranu partnerov EÚ pred dôsledkami zdĺhavého postupu som pôvodne Výboru pre
medzinárodný obchod navrhol, aby sa zmenili a doplnili len tie prvky nariadenia, ktoré
sú potrebné na to, aby Parlament mohol plniť svoju novú úlohu.

Zároveň by som chcel zdôrazniť, že sa domnievam, že je potrebné aj celkové prepracovanie
systémov VSP a VSP+. Počas intenzívnych rokovaní s Radou a Komisiou týkajúcich sa
právnych otázok vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy, ktoré majú vplyv na prechodné
nariadenie, sa Parlament napokon rozhodol pre veľký krok dôvery. V tomto okamihu by
som chcel opäť vyjadriť úprimné poďakovanie predsedovi Výboru pre medzinárodný
obchod pánovi profesorovi Moreirovi za neúnavné úsilie v pozícii sprostredkovateľa a tiež
vám, pán De Gucht, za uistenie zo strany Komisie, že kľúčové zmeny a doplnenia, najmä
pokiaľ ide o informovanie a zapojenie Parlamentu, sa budú riešiť v praxi. Rozhodli sme sa
preto stiahnuť všetky naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, aby sme umožnili čo
najrýchlejšie nadobudnutie platnosti prechodného nariadenia. Urobili sme to predovšetkým
v záujme našich partnerov a v záujme dotknutých spoločností.

Uistenie Komisie zahŕňa prísľub, že v budúcnosti bude Parlament v plnej miere, okamžite
a zároveň s Radou informovaný o činnosti spojenej so základnými hľadiskami VSP
a o všetkých podrobnostiach vývoja v tejto oblasti a budú mu poskytnuté všetky dokumenty
týkajúce sa VSP. Komisia tiež zaručuje, že Európsky parlament bude informovaný o každom
pozastavení uplatňovania preferencií podľa článku 16 ods. 3, o zrušení preferencií vrátane
príslušných správ Komisie o prešetrovaní podľa článku 17 a o ochranných rozhodnutiach
podľa článkov 20 a 21 predtým, ako nadobudnú platnosť.

Vítame predloženie návrhu Omnibus 1 a ochotu Komisie viesť dôslednú diskusiu
o návrhoch, ktoré predložila v súbore Omnibus 1. Zároveň by sme radi Komisii
pripomenuli, že okamžite sa musí predložiť súbor návrhov Omnibus 2.

Na záver by som chcel ešte raz zdôrazniť, že Parlament v súvislosti s prechodným
nariadením ustúpil. Nesmieme zabúdať, že musíme bojovať za sústavné a zásadné
vykonávanie parlamentných práv Parlamentu.

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. − (HU) Vážený pán predsedajúci, pán komisár,
pán Scholz, dámy a páni.

Dovoľte mi pokračovať v angličtine. Myslím si, že vzhľadom na terminológiu je vhodnejšie
používať angličtinu. Odkedy Komisia predložila návrh na predĺženie uplatňovania
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súčasného nariadenia o VSP na obmedzené časové obdobie, takzvaný návrh predĺženia,
Rada sústavne pred Parlamentom zdôrazňuje dôležitosť včasného prijatia tohto návrhu.
Tým sa zabezpečí, aby rozvojové a menej rozvinuté krajiny aj naďalej využívali výhody
všeobecného systému preferencií EÚ, ktorý je základným prvkom obchodnej politiky EÚ
voči rozvojovým krajinám.

Rada s potešením sleduje, že dnes sa v Európskom parlamente uskutočňuje prvý krok
k prijatiu tohto návrhu v prvom čítaní. Čo najskôr podnikneme kroky potrebné na
potvrdenie dohody medzi našimi inštitúciami na základe vášho stanoviska, ktoré dnes
bolo prijaté. Rada zároveň s potešením očakáva predloženie návrhov Komisie na úplnú
revíziu všeobecného systému preferencií EÚ.

Tento systém by sme mali prispôsobiť tak, aby lepšie pomáhal tým rozvojovým krajinám,
ktoré preferencie najviac potrebujú, a mali by sme zabezpečiť, aby sa stal ešte účinnejším
nástrojom rozvoja a zahraničnej politiky prostredníctvom podnetov pre dobrú správu
vecí verejných. So zreteľom na to Rada vyjadruje ochotu spolupracovať s Parlamentom
v duchu dobrej spolupráce s cieľom zaviesť moderný, ucelený a plne funkčný právny
rámec, ktorý bude vyhovovať potrebám rozvojových krajín.

Na záver mi dovoľte využiť túto príležitosť, aby som v mene predsedníctva v plnej miere
ocenila pozitívne a konštruktívne úsilie predsedu Výboru pre medzinárodný obchod pána
Moreiru a spravodajcu tohto spisu pána Scholza, ktoré vynaložili na dosiahnutie dohody
o tomto návrhu.

Karel De Gucht,    člen Komisie. − Úprimne oceňujem podporu, ktorú Výbor pre
medzinárodný obchod poskytol návrhu na predĺženie platnosti nariadenia, ktorým sa
uplatňuje systém všeobecných colných preferencií. Naša osobitná vďaka patrí pánovi
spravodajcovi Scholzovi a predsedovi Výboru pre medzinárodný obchod pánovi Moreirovi
za ich ochotu nájsť pragmatické riešenie v súvislosti s obavami Parlamentu týkajúcimi sa
uplatňovania nových pravidiel o delegovaných a vykonávacích aktoch v súčasnom nariadení
o VSP.

Viete, že predĺženie bolo navrhnuté ako prostriedok na prekonanie obdobia potrebného
na prispôsobenie sa nadobudnutiu platnosti Lisabonskej zmluvy a na predloženie nového
nariadenia o budúcom všeobecnom systéme preferencií EÚ. Podpora Európskeho
parlamentu, ktorú v hlasovaní 3. marca vyjadril Výbor pre medzinárodný obchod, otvára
cestu pre úspešné pokračovanie súčasného systému v prospech rozvojových krajín a EÚ.
Posilňuje tiež úlohu EÚ a záväzok voči cieľom rozvojovej politiky EÚ.

Komisia si jasne a zreteľne vypočula obavy Parlamentu týkajúce sa rozhodovacích hľadísk
nariadenia o VSP. V tejto súvislosti môžeme opäť potvrdiť našu plnú a aktívnu podporu
úlohy Európskeho parlamentu vo vzťahu k obchodnej politike, tak ako to predpokladá
Lisabonská zmluva. Komisia je preto odhodlaná konštruktívne diskutovať o obavách
Parlamentu, ktoré boli vyjadrené v posledných týždňoch. Táto diskusia bude pokračovať
v kontexte dvoch návrhov Komisie (Omnibus I a Omnibus II) týkajúcich sa nariadenia,
ktorým sa upravuje rozhodovanie v oblasti obchodnej politiky vzhľadom na nadobudnutie
platnosti Lisabonskej zmluvy.

Komisia zároveň vynaloží všetko úsilie, aby vyhovela požiadavke Parlamentu, ktorý chce
byť plne informovaný o činnosti spojenej so základnými hľadiskami VSP. To je skutočne
nevyhnutné na to, aby Parlament mohol účinne vykonávať svoju úlohu v obchodnej
politike. V nadväznosti na súčasné požiadavky bude preto Komisia okamžite informovať
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Parlament a Radu o dôležitých podrobnostiach vývoja a poskytne všetky príslušné
dokumenty o VSP.

Na záver chcem povedať, že okrem návrhu nového nariadenia, ktorý vám bude predložený
v máji, sa tešíme na ďalšie diskusie s vami o budúcom systéme všeobecných preferencií.
Som pripravený diskutovať o hlavných prvkoch tohto návrhu čo najskôr po jeho prijatí
Komisiou.

Béla Glattfelder,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (HU) Veľmi ma teší, že ochota pána
spravodajcu urobiť kompromis umožnila včasné predĺženie platnosti systému colných
preferencií. Maďarské predsedníctvo Európskej rady zohrávalo v tomto procese veľmi
dôležitú úlohu. Keby sa platnosť systému colných preferencií teraz nepredĺžila, malo by
to mimoriadne nepriaznivé dôsledky pre najchudobnejšie krajiny sveta. Mrzí ma však, že
Európska komisia predložila Parlamentu tento návrh neskoro a my sme tu nemohli viesť
zmysluplnú rozpravu, hoci nariadenie o VSP by sa malo zmeniť a doplniť. Najmä preto,
lebo colné preferencie, ktoré udeľujeme najbohatším krajinám sveta vyvážajúcim ropu,
napríklad Spojeným arabským emirátom či Saudskej Arábii, sú neoprávnené. Stojí za
zváženie, či obchodné preferencie majú byť udelené Rusku, ktoré nie je členom Svetovej
obchodnej organizácie (WTO), pretože do nej nechcelo vstúpiť, a ktoré veľmi často využíva
obchodnú politiku na vyvíjanie zahraničnopolitického tlaku.

Za úvahu stojí aj to, akým spôsobom by sme do systému colných preferencií mohli začleniť
kritériá trvalej udržateľnosti. Obchodné preferencie sa dnes napokon udeľujú aj krajinám,
ktoré inak na medzinárodnej scéne bránia prijatiu dohôd o ochrane klímy alebo v tejto
súvislosti vyvážajú do Európskej únie tovar vyrobený neudržateľným spôsobom, často
vďaka ničeniu dažďových pralesov alebo obrovským emisiám CO2. Domnievam sa, že
budúci systém colných preferencií bude musieť riešiť aj tieto otázky.

Vital Moreira,    v mene skupiny S&D. – (PT) Diskutujeme tu o tom, ako dlho bude v platnosti
súčasný systém všeobecných colných preferencií (VSP), pretože Komisia si nesplnila
povinnosť predložiť navrhovanú zásadnú revíziu tohto systému v riadnom časovom rámci.

Očakáva sa preto obdobie predĺženia platnosti súčasného nariadenia, aby sa pri prístupe
na európsky trh zachovali výhody v oblasti medzinárodného obchodu pre rozvojové
krajiny, počínajúc tými najchudobnejšími. Tento návrh sa musí nevyhnutne prijať bez
ďalšieho meškania, aby krajiny využívajúce výhody systému VSP mohli tieto výhody
naďalej využívať a aby hospodárske subjekty mohli týmto spôsobom rozvíjať svoje
obchodné vzťahy s potrebnou predvídateľnosťou a právnou istotou.

Ako predseda Výboru pre medzinárodný obchod a tieňový spravodajca som preto
presadzoval, aby predĺženie zostalo predĺžením a ničím iným a aby sa Európsky parlament
dokonca vzdal úpravy tohto nariadenia ad hoc podľa vykonávacích aktov Komisie, čo nám
dáva nádej, že sa v blízkej budúcnosti zosúladí prostredníctvom takzvaných nariadení
„omnibus“.

Chcel by som zdôrazniť, že rozhodnutie spravodajcu, tieňových spravodajcov a ostatných
členov výboru na základe tohto presvedčenia malo vplyv na záväzok Európskej komisie,
ktorý dnes zopakoval pán komisár De Gucht, že Komisia odteraz zaručí včasné a úplné
informovanie Európskeho parlamentu o každom príslušnom akte týkajúcom sa
uplatňovania súčasného nariadenia v súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy
o spoločnej obchodnej politike, za čo mu úprimne ďakujem.
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Na záver vyslovujem poďakovanie spravodajcovi, Komisii a tiež Rade za tento kompromis,
ktorý Parlamentu umožní riadne sledovať záujmy Európy a tých, ktorí sa na nás spoliehajú.

Niccolò Rinaldi,    v mene skupiny ALDE. – (IT) Všeobecný systém preferencií je jednou
z mála rozlišovacích metód, ktoré v medzinárodnom obchode fungujú v prospech
rozvojových krajín. Ide o chúlostivý nástroj, ktorý sa musí používať čo najlepšie.

Dnes večer sa rozprávame o predĺžení, čo znamená, že po predložení nového návrhu
v konečnom znení sa dátum pre Komisiu posunie. Medzitým však hovoríme, že s týmto
nástrojom treba zaobchádzať opatrne, a to platí aj pre medziinštitucionálne vzťahy.
Európsky parlament doposiaľ nebol vždy plne zapojený do rozhodovania, a to ani na
základe usporiadania pred Lisabonskou zmluvou, ako tomu bolo počas diskusií o Kolumbii
či Srí Lanke, ktoré vyvolali nadšenie Parlamentu.

Musíme tiež zvážiť význam spätného hodnotenia rozhodnutia o vykonávaní tohto
nariadenia. Aký dosah majú účinky zníženia colných sadzieb, ako je to s jeho pozastavením,
aké sú jeho mechanizmy, aký je jeho postup? Preverovanie týchto otázok na mieste môže
niekedy viesť k prekvapivým odhaleniam a k návrhom najvhodnejších kritérií na dosiahnutie
čo najúčinnejšieho dosahu tohto nariadenia.

Pokiaľ ide o podmienky, svet sa mení a tento nástroj musí preukázať väčší súlad vo vzťahu
k tým krajinám, ktorým boli udelené colné koncesie. Pán spravodajca Scholz, ktorému
ďakujem za vynikajúcu prácu na tejto správe, upozornil na to, že hlavná koncepcia
rešpektovania ľudských práv sa musí doplniť o širšiu víziu, v ktorej sa zohľadnia rôzne
ukazovatele: obnova po konfliktoch, osobitná situácia žien, odbory, stav obnovy po
prírodných katastrofách, udržateľnosť životného prostredia a dodržiavanie medzinárodných
sociálnych dohôd.

V prípade prijatia súboru týchto kritérií by ma neprekvapilo, keby sa náš zoznam
zvýhodnených krajín líšil od súčasného zoznamu a bol by možno záslužnejší, ale o tom
budeme môcť znovu hovoriť, keď budeme mať konečný návrh nariadenia.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Vzhľadom na to, že platnosť súčasného systému
všeobecných colných preferencií sa končí koncom roka, je dôležité, ako už bolo povedané,
aby Komisia včas predložila nový návrh na dôkladnú revíziu tohto systému.

Teraz diskutujeme len o predĺžení, ktoré je potrebné na zabezpečenie právnej istoty
a zaručenie vzájomných záujmov. Význam tejto témy nielen pre rozvojové krajiny, ale aj
pre členské štáty EÚ, najmä tie so slabšími hospodárstvami, ktorých záujmy v oblasti
priemyslu, poľnohospodárstva či sociálnej politiky sa nie vždy zohľadňujú v dohodách
o medzinárodnom obchode, ktoré presadzuje Komisia, si však vyžaduje podrobnú diskusiu
s cieľom zohľadniť všetky potenciálne aspekty, dôsledky a dosahy tohto systému na budúce
nariadenie, ktorého návrh musí prísť do Parlamentu čo najskôr.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Toto opatrenie sa týka všeobecného systému preferencií, čiže
zníženia dovozných ciel pre tretie krajiny, ktoré v medzinárodných zmluvách či dohodách
prijmú určité záväzky v citlivých otázkach, akými sú práva v oblasti zamestnanosti a životné
prostredie. Tieto požiadavky by sa mali na návrh Európskej komisie pravidelne revidovať
a aktualizovať, ale, žiaľ, nemáme tu hlasovať o revízii, ale o predĺžení starých pravidiel.

V tejto citlivej dobe hospodárskej a zároveň medzinárodnej politickej krízy je rozhodnutie
nerevidovať a neaktualizovať podmienky zaradenia do zoznamu alebo vylúčenia zo
zoznamu v rozpore s najlepšími záujmami Európskej únie. Aj napriek nesúdržnému
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správaniu Európskej komisie však budeme hlasovať za návrh, pretože veríme v tento nástroj
na podporu tretích krajín, ktoré sa v porovnaní s ostatnými osobitne odlišujú v otázkach
strategického významu.

Karel De Gucht,    člen Komisie. − Vypočul som si vaše vystúpenia. Porozumel som, že
skupiny súhlasia s tým, aby sme predĺžili platnosť súčasného systému, ale čo najskôr
očakávajú predloženie nového systému. To urobíme. Pracujeme na tom. Ako viete, pred
predložením legislatívneho návrhu sú potrebné verejné konzultácie a to si vyžaduje čas.
Potrebné je posúdenie vplyvu a to si vyžaduje čas. Potom je tu, samozrejme, tiež vnútorný
rozhodovací proces v rámci Európskej komisie o téme, ktorá je ďalekosiahla.

Ide o finančný systém, ktorý sa bude uplatňovať pomerne dlhé obdobie. Chceme, aby bol
tento systém omnoho selektívnejší ako v minulosti, aby sme mohli pomôcť tým, ktorí to
skutočne potrebujú. V tejto chvíli systém zvýhodňuje viac než 150 krajín. Nie je ani trochu
selektívny. Mohli by sme si položiť otázku, načo je vôbec taký systém. Dôkladne ho
revidujeme.

Naše návrhy predložíme o niekoľko mesiacov. Parlament ich potom bude môcť s nami
dôkladne prediskutovať. Rád by som tiež zopakoval náš prísľub, že budeme Parlament
plne informovať.

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. − Reforma VSP bude stredobodom záujmu
Rady a predsedníctva. V rámci revízie súčasného systému, ktorá sa má začať počas nášho
predsedníctva, budú mať Parlament a Rada jedinečnú príležitosť zohľadniť hlboké zmeny
vo svetovom hospodárstve, najmä obrovské zvýšenie konkurencieschopnosti rozvíjajúcich
sa partnerov.

Predsedníctvo si pozorne vypočulo oprávnené obavy týkajúce sa účinného vykonávania
VSP, ktoré zdôraznil pán Rinaldi. Rada s radosťou zváži túto a mnohé ďalšie otázky na
základe nadchádzajúceho návrhu nového systému VSP, ktorý predloží Komisia.

Dovoľte mi ešte raz zdôrazniť, že som veľmi vďačná spravodajcovi a predsedovi výboru
pánovi Moreirovi za ich spoluprácu. Myslím si, že je to víťazstvo zdravého rozumu, pretože
pochopili, že ide o naliehavú a dôležitú otázku. Naozaj sme nechceli vytvárať žiadne právne
problémy. Pre mňa je to istý model a veľmi dúfam, že v iných otázkach, pri ktorých máme
takéto právne spory, bude slúžiť ako veľmi dobrý príklad bezproblémových vzťahov Rady
a Parlamentu.

Helmut Scholz,    spravodajca. – (DE) Predovšetkým by som chcel veľmi poďakovať
tieňovým spravodajcom za konštruktívnu spoluprácu. Keď sme sa teraz napokon dohodli
na formálnych hľadiskách prechodného nariadenia, chcel by som túto rozpravu využiť na
stručné vysvetlenie niektorých požiadaviek týkajúcich sa budúceho nariadenia.

Nové znenie nariadenia by malo obsahovať nasledujúce základné ciele: 1. zvýšiť účinnosť
systému; 2. vypracovať pravidlá, ktoré zabezpečia lepšiu reguláciu reformného procesu,
v ktorom sa zaručí zapojenie príjemcov; 3. zabezpečiť, aby sa v nariadení riadne zohľadnila
úloha demokratickej kontroly, ktorú má vykonávať Parlament. To zahŕňa návrhy Výboru
pre rozvoj.

Nový všeobecný systém preferencií (VSP) by mal byť jasnejším a transparentnejším
systémom. V tejto súvislosti by som sa chcel zmieniť o troch bodoch, pričom prvý sa týka
pravidiel označovania pôvodu. Pravidlá označovania pôvodu a administratívne postupy,
ktoré sú s nimi spojené, sú jedným z hlavných dôvodov nedostatočného využívania
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obchodných preferencií udelených v rámci VSP, a to najmä pokiaľ ide o najmenej rozvinuté
krajiny. V súčasnej verzii systému pravidlá označovania pôvodu často bránia priaznivému
dosahu preferencií, ktoré existujú len na papieri. Práve som sa vrátil z Parlamentnej
konferencie o Svetovej obchodnej organizácii (WTO) v Ženeve, kde bol tento problém
jednou z hlavných otázok, o ktorých sa tam diskutovalo. Domnievam sa, že EÚ by mala
v rámci svojej činnosti v oblasti harmonizácie pravidiel označovania pôvodu presadzovať,
aby sa systém preferencií stal prioritou WTO.

Druhý bod sa týka partnerských krajín. Mám pocit, že tu je osobitne dôležité, aby sme
stanovili jasnejšie kritériá. Dobrým príkladom takéhoto kritéria je Giniho koeficient. Bolo
už povedané, že musíme byť pružnejší, aby sme mohli účinnejšie reagovať.

Tretí bod sa týka technickej pomoci. Preferencie samy osebe nestačia. Dosah systému
a mieru využívania VSP musíme zlepšiť poskytovaním technickej pomoci.

To všetko sa týka všeobecného zlepšenia systému preferencií ako celku. Všetkým
zúčastneným by som chcel ešte raz poďakovať za konštruktívny prístup. Na základe
dnešných záruk budem s Komisiou rád ďalej spolupracovať.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 11.30 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

George Sabin Cutaş (S&D),    písomne. – (RO) Chcem zdôrazniť, že návrh predložený
Európskou komisiou nie je reformou všeobecného systému preferencií, ktorú Európsky
parlament požadoval vo svojom uznesení z 5. júna 2008, ale len predĺžením platnosti
súčasného súboru pravidiel. Súhlasím preto s názorom spravodajcu, že toto nariadenie,
ktoré vzniklo v roku 2008, sa musí okamžite revidovať a prispôsobiť ustanoveniam
Lisabonskej zmluvy, ktorá medzitým nadobudla platnosť. Európsky parlament získal vďaka
tejto zmluve nové právomoci v oblasti obchodu a musí mať možnosť vyjadriť sa ku
kritériám oprávnenosti, zoznamu zvýhodnených krajín a dočasnému zrušeniu opatrení
VSP. V budúcnosti sa bude musieť uskutočniť všeobecná revízia nariadenia, ktorá sa zameria
na zvýšenie účasti zvýhodnených krajín v reformných procesoch, ktoré sa ich týkajú,
poskytovanie technickej pomoci na rozvoj inštitucionálnych kapacít týchto krajín
a revidovanie a harmonizáciu pravidiel označovania pôvodu.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písomne. – (DE) Všeobecný systém preferencií (VSP) poskytuje
176 rozvojovým krajinám preferenčný prístup na trh EÚ. Zníženie colných sadzieb či
bezcolný prístup na vnútorný trh umožňujú, aby obchod prispel k zníženiu chudoby
v týchto krajinách. Podporujem preto prechodné nariadenie, ktoré zabezpečí právnu
kontinuitu VSP, aby táto možnosť zostala rozvojovým krajinám k dispozícii. Obchod je
tiež dôležitým a účinným nástrojom, ktorý príslušným krajinám dáva možnosť priblížiť
sa k právnemu štátu a demokracii a rozvíjať fungujúce hospodárstvo. Vzhľadom na význam
a naliehavosť tejto otázky som za predĺženie a za rýchle schválenie tohto nariadenia.

23. Jednominútové vystúpenia (článok 150)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu sú jednominútové vystúpenia k otázkam
politického významu.

131Diskusie Európskeho parlamentuSK23-03-2011



Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) V poslednom čase sa v tomto Parlamente veľa
diskutovalo o nedostatočnom fungovaní potravinového reťazca v Európe a dokonca bola
o tejto veci schválená správa. Uvediem niektoré príklady dovozných cien tovarov
dovážaných v rámci Spoločenstva v porovnaní s ich cenami v obchodoch, ktoré dnes
uverejnili v Rumunsku.

Zemiaky sa dovážajú za priemernú cenu 15 eurocentov za kilogram a v našich obchodoch
stoja 80 centov. Cukor sa nakupuje za 50 eurocentov a v obchode stojí 1,15 EUR. Hydinové
mäso sa nakupuje za 1,25 EUR a v obchodoch sa predáva za priemernú cenu 2,10 EUR
za kilogram.

Rovnaké noviny, ktoré uverejnili tieto štatistiky, uvádzajú, že minulý rok cena zemiakov
vzrástla o 45 %, zatiaľ čo cena zlata vzrástla len o 40 %. Musíme zastaviť túto absurdnú
situáciu a domnievam sa, že Európska komisia a Európsky parlament musia na to hľadať
riešenia.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Počet oblastí vo svete, ktoré ovplyvňujú
klimatické zmeny a postihujú prírodné katastrofy, neustále rastie. Najnovším príkladom
je tragická situácia v Japonsku.

Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie musí reagovať na tieto závažné
problémy, a to ani nehovorím o zaručení potravinovej bezpečnosti ako globálneho
strategického problému.

Rast počtu obyvateľov vytvára potrebu väčšieho objemu potravín, no sledujeme ich rastúci
nedostatok, ktorý vychádza z dostupnej ponuky. Keďže právo na výživu je základným
právom, potravinová bezpečnosť je a musí zostať jednou z priorít Európskej únie. Stratégie
zavedené ako časť spoločnej poľnohospodárskej politiky musia byť podložené primeraným
rozpočtom, ktorý pomôže plniť tieto úlohy.

Myslím si, že rozpočet pridelený spoločnej poľnohospodárskej politike musí prinajmenšom
zostať na svojej súčasnej úrovni alebo sa musí dokonca upraviť, aby vyhovoval novým
zvýšeným potrebám vyplývajúcim z týchto prírodných katastrof, ktoré neberú ohľad na
hranice ani národnosť, azda len na geografické územia.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE). -   Rád by som využil túto príležitosť a zdôraznil význam
prevencie srdcovo-cievnych ochorení, pretože spôsobujú takmer 2 milióny úmrtí za rok
vo všetkých 27 členských štátoch. V niektorých krajinách, napríklad v Rumunsku, odkiaľ
pochádzam, zapríčiňujú až 50 % všetkých úmrtí. Liečba takýchto chronických ochorení
zároveň predstavuje významnú finančnú záťaž pre systémy zdravotnej starostlivosti
a odhaduje sa približne na 92 miliárd EUR za rok za celú EÚ.

Musíme naďalej vynakladať úsilie na podporu zdravého životného štýlu a na zvýšenie
informovanosti o srdcovo-cievnych ochoreniach. Ako poslanci Európskeho parlamentu
by sme mali občanov lepšie informovať o škodlivosti nadmerného požívania alkoholu,
nezdravého stravovania a nedostatku telesnej aktivity. Len tak sa nám podarí znížiť výskyt
srdcovo-cievnych ochorení u občanov EÚ, a teda znížiť negatívny dosah na výdavky na
zdravotníctvo z vnútroštátnych rozpočtov.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).   – (ES) Vážna nehoda v jadrovej elektrárni vo Fukušime
spochybnila očakávanú renesanciu jadrovej energie.
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Rozsiahla mediálna kampaň sa už roky snaží presadzovať názor, že jadrová energia je
jediným riešením dodávok energie a problémov spôsobených zmenou klímy, ktoré
ohrozujú našu budúcnosť. To však vôbec nie je pravda.

V súčasnosti ešte musíme uspokojivo vyriešiť štyri základné problémy s jadrovou energiou
– vysoké náklady, bezpečnosť, odpad a riziko šírenia jadrových zbraní –, ktoré už viedli
k jej zlyhaniu v 80. rokoch.

Pre všetky uvedené dôvody je nevyhnutné začať fázu postupného odstavenia a demontáže
jadrových elektrární a začať s tými, v ktorých sa už stali vážne havárie, ako je elektráreň
Vandellós II v Katalánsku, a s tými, ktorých životnosť sa pomaly končí. Zároveň musíme
zvýšiť energetickú účinnosť, zodpovednosť za spotrebu energie a investície do
obnoviteľných zdrojov energie.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Politiky Európskej únie ohrozujú sociálne a pracovné
práva a vedú k protestom a konfliktom. Presne to sa udialo minulý víkend v Portugalsku.
Okolo 300 000 pracovníkov sa zúčastnilo demonštrácie, ktorú zorganizovala generálna
konfederácia portugalských zamestnancov (CGTP). More ľudí, rozhorčené a búriace sa,
zaplavilo ulice Lisabonu, valiac sa zo všetkých kútov Portugalska. Bola to národná forma
organizovaného boja, ktorá ukázala, že pracovníci, ženy, mladí ľudia a dôchodcovia sú
už unavení z toho, že sú obeťami politík, ktoré diktujú záujmy veľkých vnútroštátnych
a európskych hospodárskych a finančných skupín.

Sú odhodlaní bojovať za inú politiku, v ktorej kríza nie je zámienkou na väčšiu
nezamestnanosť, menšiu istotu pracovných miest, viac zmrazených platov a dôchodkov,
ďalšie znižovanie nízkych platov a dávok ani na zvyšovanie cien a daní pre tých, ktorí žijú
z plodov svojej práce.

Bolo to „nie“ pre Pakt stability a rastu a kapitalistické politiky, ktoré Európska únia a vlády
jej členských štátov presadzujú bez toho, aby niekedy siahli na čokoľvek z kapitálu, zatiaľ
čo napomáhajú rast svojich príjmov a ziskov. Je to zápas, s ktorým cítime aktívnu a hlbokú
solidaritu.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Myslím si, že nikto z nás nepochybuje, že už toho máme dosť.
Pokiaľ ide o Turecko, Európska únia musí prestať rozprávať a musí konať.

Zatknutie patriarchu pravoslávnych kresťanov, ktoré sa uskutočnilo v prvý sviatok vianočný,
pretože slúžil omšu v kostole v okupovanej časti Cypru, nestačilo a rovnako nestačilo ani
zatknutie deviatich novinárov 3. marca na presvedčenie barónky Ashtonovej, aby po
dohode s pánom predsedom Van Rompuyom začala konať v otázke Turecka. Teraz si však
myslím, že po zatknutí štyroch členov Európskeho parlamentu a biskupa pravoslávnych
kresťanov v Európskej únii tureckými bezpečnostnými silami v okupovanej časti Cypru
už o tom nepochybujú ani oni. Turecku jednoznačne nemôžeme naďalej trpieť tieto rany
pod pás. Pozastavenie postupov na získanie členstva v EÚ jednoducho nie je dostatočným
protiopatrením.

Musíme mať odvahu a silu raz a navždy jasne vysvetliť tamojšej vláde, že buď musí plniť
dodržiavanie zmlúv, ľudských a občianskych práv a slobôd, alebo Európska únia musí
mať odvahu prerušiť všetky diplomatické a obchodné väzby.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Pred necelými dvomi týždňami 11. a 12.marca prezídium
Hnutia za lepšie Maďarsko – Jobbik prechodne zasadalo v Transylvánii, Sikulsku a Târgu
Mureşi. Okrem toho, že sme vyjadrili naše presvedčenie o význame územnej autonómie
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Sikulska, oznámili sme stredoeurópsku, európsku platformu, ktorá by predstavovala
významný krok k rumunsko-maďarskému zmiereniu. Pokiaľ ide o mňa, po rokovaní
prezídia som navštívil región Érmellék v oblasti Partium. Mal som prednášku v meste Valea
lui Mihai, kde sa živelnou silou prejavuje túžba približne 300 000 až 400 000 Maďarov,
ktorí žijú v oblasti Partium, po zachovaní si maďarskej identity a vzdelávaní svojich detí
v maďarskom jazyku. Chcú autonómiu. Týka sa to takého vysokého počtu ľudí, že chcem
požiadať Parlament, aby našiel vhodnú dobu, kedy by sme mohli naplánovať rokovanie,
bod programu, kde by sme mohli diskutovať o otázke autonómie ako Sikulska, tak aj
Érmelléku.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Maďari na celom svete 15. marca oslavujú svoj národný
sviatok ako spomienku na revolúciu a vojnu za nezávislosť v rokoch 1848 – 1849. Náš
svetoznámy básnik Sándor Petőfi v roku 1849 obetoval svoj život za slobodu. V deň výročia
jeho smrti 20. marca si pripomíname ďalšiu veľkú osobnosť vojny za nezávislosť, guvernéra
Lajosa Kossutha, otca maďarskej parlamentnej demokracie, ktorý strávil polovicu svojho
života v zahraničnom exile. Skutočnosť, že naše dve národné rozhlasové stanice nesú práve
mená Lajosa Kossutha a Sándora Petőfiho, je symbolickým dôkazom lásky nášho ľudu
k slobode. Náš bojovník za slobodu a básnik v jednej zo svojich skvelých básní vzdáva česť
pamiatke tým hrdinom, „ktorí padli za teba, posvätná sloboda sveta!“ Bol to tento revolučný
duch celosvetovej slobody, ktorý v tom čase nakazil mladých Maďarov, a v tomto duchu
slobodu milujúca Európa podporuje revolučnú arabskú mládež a všetky národy sveta
bojujúce za slobodu.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Rumunská vláda prijala stanovením zodpovednosti
nový zákonník práce, ktorý porušuje právo Rumunov na sociálnu ochranu. Dôvodom,
ktorý uvádza na podporu tohto nového zákonníka, je potreba vytvoriť flexibilnejší trh
a nové pracovné miesta. Nikto, ani odbory, ani zamestnávatelia však tento dodatok
k pôvodnému zákonníku nežiadali. S novými opatreniami dokonca nesúhlasia.

Zákonník práce, ktorý presadzuje vláda, v skutočnosti nie je zameraný na zavedenie
flexibility, ale na silnú politizáciu verejného sektora a na zasadenie silného úderu
zamestnancom napríklad prostredníctvom ustanovení o zrušení kolektívnych pracovných
zmlúv a odborárskych práv, ako aj o kolektívnom prepúšťaní bez akýchkoľvek
kompenzačných platieb. Znamená to, že vláda neprávom postihuje práve tých ľudí, ktorí
pracujú a svojou prácou podporujú zúfalé snahy o prekonanie krízy.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Pred pár dňami sme vo Výbore pre občianske slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci diskutovali o dobrej myšlienke zlepšenia mechanizmu
hodnotenia krajín v schengenskom priestore z hľadiska toho, ako tieto krajiny zavádzajú
schengenské acquis a aký pokrok robia krajiny žiadajúce o vstup do schengenského
priestoru.

Kritériá však musia byť jasné, musia platiť pre všetkých a nesmú sa zamieňať s abstraktnými,
moralistickými kritériami, ani sa politizovať. V kandidátskych krajinách sa musí
monitorovať napríklad úroveň korupcie.

Je dôležité, aby sa korupcia zisťovala a odhaľovala, ale vykonať tento postup objektívne
v každej jednej krajine môže byť zložité. Inými slovami, keď sa pokúšame zlepšiť hodnotiaci
mechanizmus, nemali by sme pripustiť žiadnu subjektivitu. Sankcie sú stanovené aj z tohto
dôvodu. Niektoré z nich môžu byť finančného charakteru. Vyžaduje si to značnú presnosť.
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Kandidátske krajiny sa preto musia dôsledne pripraviť, inak im hrozí zdržanie. Tie krajiny,
ktoré sú v schengenskom priestore, ale zlyhali pri hodnotení, si musia uvedomiť, že v súlade
so sankciami môže byť ich členstvo zmrazené.

Jaroslav Paška (EFD). -    (SK) Od obdobia 2. svetovej vojny už uplynulo veľa času, ale
iste nie toľko, aby sme zabudli na všetky hrôzy tohto obdobia.

Preto nemôžem pochopiť, že sa dnes v Európe nájdu ľudia, ktorí postavia pamätníky
fašistickým zločincom. Dňa 14. marca odhalil akýsi občiansky klub v Košiciach bustu
Jánosa Esterházyho – vojnového zločinca odsúdeného v roku 1947 za kolaboráciu
s fašizmom na trest smrti. Odhalili bustu zločincovi, ktorý vítal fašistické vojská pri
obsadzovaní Košíc. Otvorene sa hlásil k spolupráci s nacistami a vyhlasoval o sebe, citujem:
„Od svojho najmladšieho veku som mal protižidovskú orientáciu a tú si zachovám až do
smrti.“

Kolegyne, kolegovia, táto nehorázna provokácia je podľa mňa o to smutnejšia, že na oslave
vojenského vojnového zločinca sa prihováral aj konzul Maďarskej republiky – diplomat
tej krajiny, ktorá nám dnes predsedá a na mnohých fórach vystupuje v mene nás všetkých,
ako aj celej Európskej únie.

Slavi Binev (NI).   – (BG) Ujímam sa slova, aby som vás upozornil na komplexný problém,
ktorý, nanešťastie, ovplyvňuje každého jedného bulharského občana, a to na každodenné
vydieračstvo, ktoré banky používajú proti spotrebiteľom.

Je absurdné, že niektoré banky v Bulharsku účtujú poplatky, keď sa peniaze vkladajú, aj
keď sa vyberajú. Nedávno som sa stal obeťou šialeného tlaku, ktorý vyvíjajú banky, a na
mojom účte mi nezákonne zmrazili finančné prostriedky. Pritom sa ukázalo, že neexistuje
žiadny právny základ, na základe ktorého sa proti tomu môžem odvolať.

Právne predpisy nie sú prísne regulované. Ukázalo sa, že v dôsledku silného lobovania zo
strany bankového sektora alebo nedostatočného prejavu politickej vôle vláda nevstupuje
do bilaterálneho zmluvného vzťahu medzi spotrebiteľom a bankou. Takisto všetci jasne
vidíme nedostatok rovnosti medzi partnermi v tejto zmluve.

Problém je podľa mňa v tom, že hospodárska súťaž nevytvorila prijateľné trhové
podmienky, a myslím si, že je potrebné, aby sa vláda angažovala. Vyzývam na rýchlejšie
zavedenie jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) a na vytvorenie jasného rámca na
kontrolu bánk. Dúfam, že banky potom budú venovať väčšiu pozornosť svojim zákazníkom
a budú sa o nich starať lepšie, pretože v súčasnosti sú zákazníci jednoducho každodenným
cieľom vydierania.

Seán Kelly (PPE). -   O právach spotrebiteľov sme už diskutovali. Jedno právo, na ktoré
majú spotrebitelia EÚ nárok, je potravinová bezpečnosť. Očakávajú, že potraviny, ktoré
sa dovážajú do Európskej únie, sa budú vyrábať podľa rovnako prísnych noriem ako
potraviny vyrábané v Únii. Žiaľ, toto nemôžeme zaručiť. Nie menšia autorita ako Európsky
dvor audítorov nedávno vyhlásil, že isté normy, najmä v oblasti životných podmienok
zvierat, ktoré sme zaviedli pre poľnohospodárov EÚ, nemožno zaviesť pre výrobcov
dovážaného mäsa. To je presvedčivý dôkaz, zvlášť keď to zároveň ukazuje, že len 2 %
dovážaných potravín možno skutočne testovať, čo je v ostrom rozpore so situáciou vnútri
Európy, kde je každé zviera vysledovateľné od farmy až po jeho konzumáciu.
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Z tohto pohľadu sa zdá, že je riskantné pokračovať v dohode s krajinami zoskupenia
Mercosur, zvlášť keď švédsky Ústav pre potraviny a technológie poukázal na to, že uhlíková
stopa brazílskeho hovädzieho mäsa môže byť 35-krát vyššia ako írskeho.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Mnohí odborníci hovoria, že ďalšia kríza môže
byť energetická a že navyše nerobíme, čo je potrebné na jej odvrátenie, ani nekonáme
dostatočne rýchlo, aby sme jej predišli.

Svetový fond na ochranu prírody vyzýva, aby túto sobotu každý z nás urobil malé gesto
pre udržateľnosť životného prostredia. Mnohí Európania a aj mnohé verejné správy na
hodinu vypnú svetlá. To však nestačí.

Európa nemôže zostať závislá od energetických zdrojov, ktoré jej nepatria a nachádzajú
sa veľmi ďaleko, alebo od neistých energetických zdrojov. Musíme pomôcť členským
štátom vytvoriť energetický model, v ktorom budú obnoviteľné zdroje energie tvoriť základ
nového súboru energetických zdrojov.

Musíme tiež pomôcť zvýšiť informovanosť o nových modeloch spotreby, pretože
obnoviteľná energia a účinnosť sú nepochybne kľúčom k budúcej udržateľnosti.

Na záver by som chcel vyzvať všetky členské štáty Únie, aby sa pridali k výzve, túžbe piatich
členských štátov vrátane Španielska, aby sa emisie CO2 znížili o ďalších 30 %. Týmto
spôsobom by sme dali najavo, že Európa je lídrom nielen v oblasti slobody a práv, ale aj
svojím záväzkom voči udržateľnosti našej planéty.

Kristiina Ojuland (ALDE). -   Vážený pán predsedajúci, je mi ľúto, že vás musím v túto
neskorú hodinu informovať, že dnes popoludní bola skupina estónskych cyklistov unesená
ozbrojenými mužmi vo východnej časti údolia Bekaa v Libanone. Títo Estónci prešli dnes
v skorších hodinách do Libanonu zo Sýrie a okolo 17.30 hod. boli zadržaní ozbrojenými
mužmi v troch vozidlách bez poznávacích značiek. V tomto momente nemáme žiadne
informácie o tom, kto uniesol cyklistov, ani či bol tento incident politicky motivovaný.
Údolie Bekaa je však baštou islamistického hnutia Hizballáh.

Chcela by som naliehavo požiadať pani barónku Ashtonovú, aby nám napriek svojej
neustálej a nevyhnutnej angažovanosti v Líbyi pomohla vyriešiť túto situáciu. Je to úloha
pre ustanovenú Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby umožnila menším členským
štátom pomôcť občanom EÚ v alarmujúcich situáciách, ako je táto.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) V súčasnosti žije v Európe 30 miliónov nevidiacich a zrakovo
postihnutých ľudí. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako musia zápasiť s neriešiteľnými
situáciami, hoci len pri takom bežnom nákupe? V mnohých prípadoch len tým, že vezmú
do ruky obyčajnú škatuľku či fľašu, nie sú schopní určiť charakter výrobku. Ak ju vyberú
z police, nevedia, čo držia v rukách, i keď nepochybne aj oni majú právo viesť nezávislý
a bezpečný život.

Spolu s piatimi kolegami poslancami zo štyroch skupín by som vás preto chcel povzbudiť,
aby ste naliehali na výrobcov priemyselných výrobkov, aby na báze dobrovoľnosti
označovali svoje obaly etiketami v Braillovom písme. Chcel by som tiež požiadať kolegov
poslancov, aby svojimi podpismi podporili vyhlásenie 14/2011, ktoré sa venuje tomuto
problému.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Pri súperení zúčastnené strany vždy našli vinníkov, ktorých
označili za zodpovedných za utŕžené škody. Rád by som vás upozornil na jeden takýto
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prípad. Grófa Jánosa Esterházyho internovali na konci druhej svetovej vojny najprv nacisti
a potom počas komunistickej okupácie aj Sovieti. V Českej republike a na Slovensku je
stále považovaný za vojnového zločinca, zatiaľ čo, pán Paška, ruský najvyšší súd už v roku
1993 vyhlásil jeho rozsudok za neplatný a poľský prezident ho pred dvoma rokmi práve
v tento deň vyznamenal prestížnym radom Polonia Restituta.

Esterházy pomohol pri úteku stovkám Židov, Čechov, Slovákov a Poliakov a bol jediným
členom slovenského parlamentu, pán Paška, ktorý hlasoval a vyjadril sa proti
protižidovským zákonom v roku 1942. Spoločné budovanie zjednotenej Európy mohlo
začať po odstránení ruín druhej svetovej vojny, čo zahŕňalo rehabilitáciu osobností ako
Esterházy. Je na nás, aby sme odstránili zvyšky týchto ruín.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Aby sme mohli tvrdiť, že daná krajina spĺňa požiadavky
vyspelej demokracie, nestačí len povedať, že voľby do zastupiteľských orgánov vrátane
a zvlášť do parlamentu sa tam konajú v súlade so zásadami všeobecnosti, tajnosti, rovnosti
a spravodlivosti. Rovnako podstatné je, aby sme mohli povedať, že v tejto krajine sa
dodržiavajú práva menšín. Myslím si, že táto rokovacia sála, v ktorej dnes vedieme naše
rozpravy, je najvhodnejším miestom nato, aby sme pripomenuli poslancom skutočnosť,
že 17. marca parlament Litovskej republiky pozmenil a doplnil svoj školský zákon. Zdá
sa, že zákon vo svojej pozmenenej a doplnenej podobe používa administratívne metódy
na porušenie práva menšín vrátane – v našom prípade – poľskej menšiny, a to snahou
asimilovať ľudí, ktorí patria k poľskej menšine, pod nátlakom, ktorý vlastne vyvíja štát.

Stačí uviesť, že školský zákon znamená, že rovnaké učebné osnovy sa budú používať vo
všetkých školách vrátane tých, ktoré navštevujú len žiaci patriaci k národnostným
menšinám. Zvyšuje počet povinných predmetov vyučovaných v litovskom jazyku. Pod
zámienkou optimalizácie školskej siete sa majú školy národnostných menšín vrátane
poľských škôl v malých mestách zatvoriť a ostanú tam len litovské školy. Zákon porušuje
medzinárodné dohovory, ktoré Litva ratifikovala.

Za zmienku stojí, že mnohí jednotlivci mnohokrát hovorili o tomto probléme. Myslím si,
že Európsky parlament je vhodné fórum na prezentovanie takýchto problémov a na výzvu,
aby sa dodržiavali základné práva národnostných menšín.

Predsedajúci.   – Týmto uzatváram tento bod rokovania.

24. Vzťahy EÚ s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (stručná prezentácia)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je správa (A7-0042/2011) pána Baudisa v mene
Výboru pre zahraničné veci o vzťahoch Európskej únie s Radou pre spoluprácu v Perzskom
zálive (2010/2233(INI)).

Dominique Baudis,    spravodajca.  −  (FR) Najprv by som chcel zdôrazniť, že táto správa
je výsledkom veľmi konštruktívnej práce s politickými skupinami, a rád by som osobne
poďakoval za spoluprácu pánovi Howittovi, pani Brepoelsovej a pani Brantnerovej, ako
aj pani Jäätteenmäkiovej.

Ako viete, táto správa sa týka celkovej stratégie vo vzťahoch medzi Európskou úniou
a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive.

Naša práca sa začala pred niekoľkými mesiacmi, čiže pred udalosťami, ktoré sa teraz dejú
v arabskom svete. Odvtedy sme všade vrátane Perzského zálivu svedkami rozsiahlych
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demonštrácií, ktorými ľudia žiadajú väčšie dodržiavanie ľudských práv, základných slobôd
a demokracie.

Od samého začiatku našej práce, dokonca ešte pred vypuknutím týchto udalostí, sa však
správa, rovnako ako doplňujúce a pozmeňujúce návrhy prijaté vo výbore, zaoberala
všetkými tými problémami, ktoré sú v pozadí tohto povstania. Odsudzujeme všetky formy
diskriminácie vrátane diskriminácie na základe rodovej príslušnosti či vierovyznania.
Zdôrazňujeme problémy týkajúce sa pracovného práva, sociálnych práv a práv odborárov,
slobody svedomia, slobody prejavu a názoru, práv žien, potreby reformy súdneho systému,
zrušenia trestu smrti a zmrzačujúcich rozsudkov, ako aj problémy politických práv.

Keďže v Bahrajne došlo k daným udalostiam a vzhľadom na potlačenie demonštrácií, ako
aj na vojenskú intervenciu susedných štátov, členov Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive
(GCC), sme s tieňovými spravodajcami pripravili súbor ústnych pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov, ktoré ponúkajú podporu demonštrantom bojujúcim za slobodu.
Zdôraznili sme legitimitu ich požiadaviek a odsúdili násilnú reakciu bahrajnských orgánov,
ako aj vojenskú intervenciu štátov GCC, ktoré sa zúčastnili represií, a vyjadrujeme vážne
znepokojenie v súvislosti s násilnou odpoveďou tých, ktorí sú pri moci. Nakoniec ponúkame
našu plnú podporu demokratizačnému procesu.

Je zjavné, že táto správa vymedzuje aj dlhodobé strategické vyhliadky. Dotýka sa potenciálu
rozvoja partnerstva v mnohých oblastiach (geopolitickej, energetickej, vzdelávacej
a vedeckej a v oblasti regionálnej integrácie).

Z geopolitického hľadiska Irán jasne predstavuje skutočnú hrozbu. V prípade konfliktu
medzi Iránom a Izraelom by boli štáty v Perzskom zálive nevyhnutne jeho nepriamymi
obeťami. Pokiaľ ide o snahy zabrániť Iránu vyvíjať jadrové zbrane, tieto krajiny od nás veľa
očakávajú. Krajiny GCC, ktoré tvoria štvrtinu členských štátov Ligy arabských štátov, hrajú
veľmi dôležitú úlohu v mierovom procese. Nezabúdajme, že podporujú arabskú mierovú
iniciatívu.

Pokiaľ ide o energiu, krajiny GCC sú poprednými dodávateľmi ropy do Európskej únie,
preto je EÚ od nich veľmi závislá. Ich zásoby ropy sa zmenšujú, ale vďaka rozvoju
obnoviteľnej energie sa pripravujú na zmenu. V tejto oblasti môžeme ponúknuť naše
skúsenosti.

Čo sa týka vzdelávania a vedy, v týchto krajinách sa vzdelávanie stáva jednou z ich priorít.
Z dôvodu obmedzeného počtu univerzít a prednášajúcich vidíme, že zriaďujú pobočky
prestížnych amerických univerzít. Európska únia, i keď je odhodlaná, žiaľ, príliš zaostáva
za Spojenými štátmi. Napríklad v minulom roku prišlo do Európy v rámci programu
Erasmus mundus len osem študentov z krajín GCC.

V oblasti regionálnej integrácie GCC nakoniec robí len malé pokroky. Keďže Európska
únia má už svoje skúsenosti, môže ponúknuť svoju pomoc, radu a know-how. Na záver
vyzývame na podpísanie dohody o voľnom obchode, o ktorej sa rokuje viac ako 20 rokov.

Jaroslav Paška (EFD). -    (SK) Štáty Perzského zálivu predstavujú významný hospodársky
potenciál ponúkajúci široké možnosti rozšírenia spolupráce s Európskou úniou. Rada pre
spoluprácu v Perzskom zálive, rovnako ako Európska únia, má vážny záujem o zlepšenie
obchodnej spolupráce, a preto záleží na schopnosti komunikovať s predstaviteľmi štátov
Perzského zálivu o našich prioritách spolupráce.
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V mnohých otázkach hospodárskeho riadenia medzinárodnej bezpečnosti či boja proti
terorizmu máme blízke názory, a preto by bolo na škodu zužovať potenciál spolupráce
len na obchodnú a hospodársku oblasť. Je nám iste všetkým zrejmé, že naša súčasná
spolupráca so štátmi Perzského zálivu má ešte značné rezervy a vypracovanie novej,
ambicióznejšej koncepcie politiky Európskej únie v Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive
a jej členských štátoch by popri zlepšení obchodnej výmeny hospodárskej spolupráce
mohlo priniesť aj tesnejšie partnerstvo s predstaviteľmi umierneného islamského sveta,
čo by v zložitej situácii mohlo byť zaujímavým politickým bonusom tejto aktivity.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Osobne som tiež zato, aby začala platiť dohoda o voľnom
obchode medzi Európskou úniou a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive. Tento región
by sa mohol stať dôležitým strategickým partnerom pre Európsku úniu z hľadiska obchodu,
ako aj zvýšených dodávok ropy. Domnievam sa, že je nevyhnutné posilňovať hospodárske
vzťahy. V záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti Európskej únie musíme nachádzať
ďalšie nové trhy a nových partnerov, zatiaľ čo v oblastiach, kde Európska únia má už
podstatné zastúpenie, je našou prioritou upevňovať vzťahy na oficiálnej úrovni. Úspešné
ukončenie rokovacieho procesu, ktorý trvá dvadsať rokov, vyžaduje konštruktívny, no
jednako flexibilný prístup oboch strán, aby sa súčasné značne nepružné stanoviská mohli
priblížiť. Ak naozaj veríme, že Európska únia musí byť schopná konkurovať Spojeným
štátom, Číne a Indii, je nevyhnutné, aby sme prenikli aj do rôznych hospodárskych oblastí
a segmentov trhu, kde ostatné veľké mocnosti už možno získali prevahu, a aby sme sa
sústredili na naše existujúce trhové priority a zvýšili ich význam.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) V prvom rade by som tiež chcela zablahoželať pánovi
Baudisovi k tejto správe. Parlament preto podporuje obnovenie rokovaní medzi EÚ a Radou
pre spoluprácu v Perzskom zálive v kritickom období.

Udalosti v Bahrajne naznačujú, že je potrebné, aby sa zintenzívnil politický dialóg medzi
oboma medzinárodnými organizáciami. Skutočne sa domnievam, že šesť arabských štátov
môže začať mierovú zmenu v spoločnosti tým, že zlepší situáciu v oblasti ľudských práv.

Na druhej strane udalosti v Stredomorí ovplyvňujú dodávky ropy do EÚ. V tejto situácii
je spolupráca medzi Úniou a Radou nevyhnutná nato, aby sme zaručili energetické
požiadavky a zamedzili rast ceny ropy na globálnom trhu.

Zároveň si myslím, že je čas zavŕšiť dvadsať rokov rokovaní a podpísať dohodu o voľnom
obchode, ktorá by bola taká prospešná pre obe strany.

Karel De Gucht,    člen Komisie. – Sme tu dnes večer preto, aby sme prediskutovali správy
tohto Parlamentu o Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive. Chápem, že niektoré politické
skupiny by dali prednosť odloženiu tejto diskusie, aby lepšie odrážala strategické obdobie,
ktorým teraz prechádza arabský svet.

V čase, keď ste začali pracovať na návrhu správy, nikto vlastne nemohol tušiť, aký dnes
bude svet ani akým problémom budú čeliť krajiny a ľudia celého arabského regiónu.
V súlade s naším presvedčením, že každá krajina sa líši od ostatných, Európska únia reaguje
na rôzne situácie rôznymi prispôsobenými prístupmi. Včera ste si vypočuli Cathy
Ashtonovú, ktorá o tom všetkom hovorila. Európska únia stojí pred mnohými zlomovými
voľbami a rozhodnutiami, či už ide o Tunisko, Egypt, Líbyu, Jemen, alebo Bahrajn.

Správa, o ktorej diskutujeme dnes večer, je zameraná na Radu pre spoluprácu v Perzskom
zálive a jej krajiny, z ktorých niektoré čelia výzvam svojich obyvateľov, aby viac brali do
úvahy ich politické, sociálne a hospodárske ambície. Vlády krajín v Perzskom zálive reagujú
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rôznymi spôsobmi: značnými finančnými balíkmi na zabezpečenie najnaliehavejších
a sociálnych potrieb, ohláseniami politických reforiem, prenechaním niektorých
legislatívnych právomocí voleným orgánom alebo otvorením sa komplexným a otvoreným
vnútroštátnym dialógom.

Videli sme ale aj násilie. Ak sa obmedzím len na našu diskusiu dnes večer, zvlášť to platí
o Bahrajne. Pozorne to sledujeme. Cathy Ashtonová opakovane vyjadrila svoje obavy zo
správ o závažných násilnostiach na uliciach a o náznakoch narastajúceho sektárskeho
napätia. Vyzvala aj na to, aby bezpečnostné sily prítomné v krajine dodržiavali ľudské
práva a základné slobody. Mnohokrát vyzvala na dialóg, ktorý predstavuje jedinú možnosť
napredovania. Toto všetko sa realizovalo jednak prostredníctvom verejných vyhlásení,
ktoré ste sledovali, jednak priamymi kontaktmi s príslušnými orgánmi.

Kladiem si otázku: Kam to všetko smeruje? Čo by mala EÚ robiť? Ako máme chápať vašu
správu na pozadí týchto udalostí? Cathy Ashtonová včera uviedla, že uprednostňuje
angažovanosť pred izoláciou, a ja mám rovnaký názor. Vaša správa vyzýva na nárast
kontaktov, nie na ich pokles, a ja súhlasím. Ako komisár pre obchod by som privítal lepšie
príležitosti na výmeny medzi obchodníkmi. Toto je čas, aby sme my Európania boli
pripravení podporiť naše častejšie kontakty s národmi krajín v Perzskom zálive. Je to tiež
čas, aby sme my Európania boli pripravení pozitívne reagovať na akúkoľvek žiadosť
adresovanú Európe o pomoc pri bezprecedentnom dialógu, ktorý povedie k reformám.

Nemali by sme sa zdráhať ochrany ľudských práv a základných slobôd, ale nemali by sme
druhým ani diktovať či vnucovať naše modely demokracie. Európa pevne verí, že reformy
musia prichádzať zvnútra. Myslím si, že to platí aj pre krajiny Rady pre spoluprácu
v Perzskom zálive. Nie je na mne hovoriť tomuto Parlamentu, ako má posudzovať túto
správu, ktorú má pred sebou. Som však presvedčený, že musíme myslieť strategicky, a preto
sú tieto dialógy a iniciatívy rozhodujúce.

EÚ by mala byť pripravená naplno podporiť dialóg a reformné procesy v tomto regióne.
Sme pripravení poskytnúť politickú podporu reforme, ako aj know-how a odborné znalosti
na riešenie konkrétnejších problémov. Vítame akékoľvek takéto príležitosti, ale toto sa
môže uskutočniť len vtedy, ak a keď nás krajiny v tomto regióne požiadajú o pomoc.

Ešte pár záverečných slov k zóne voľného obchodu s krajinami v Perzskom zálive, za ktorú
som priamo zodpovedný. Verím, že keď sa okolnosti v tejto oblasti vyvinú správnym
smerom, na základe spoločného odhodlania EÚ dokážeme aj naďalej presadzovať ciele
v oblasti obchodných vzťahov v súvislosti s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive.

Netreba pripomínať, že stabilita je nevyhnutnou podmienkou na posilnenie politických
kontaktov medzi vládami a občanmi, ako aj na účinné fungovanie obchodných tokov
a obchodu. Ďakujem vám za pozornosť a chcel by som sa osobitne poďakovať pánovi
spravodajcovi Baudisovi.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 11.30 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    písomne. – (PL) Myslím si, že je absolútne
nevyhnutné, aby EÚ sformulovala ambicióznejšiu politiku v súvislosti s Radou pre
spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) a jej členskými štátmi zvlášť v čase, keď Európska
únia prekonáva hospodársku krízu, a s ohľadom na katastrofy – zemetrasenie spolu
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s cunami –, ktoré postihli Japonsko. Teší ma, že správa zahŕňa otázky týkajúce sa energie
v jej najširšom zmysle, priemyslu, vedeckého výskumu a rozvoja vzdelávania. Európska
služba pre vonkajšiu činnosť by preto mala prideliť viac zamestnancov na diplomatické
misie a otvoriť ich väčší počet v krajinách GCC, aby sa tak dosiahla užšia spolupráca.

Zároveň som presvedčený, že by sme mali uvítať všetky snahy vynaložené počas rokovaní
o voľnom obchode na zaručenie bezpečných a spoľahlivých dodávok surovín. Spolupráca
medzi EÚ a GCC by mala zahŕňať ďalšiu podporu výmenných programov pre študentov,
vedcov a odborníkov. Európsky parlament vo svojej správe zdôrazňuje, že uzatvorenie
dohody o voľnom obchode (FTA) medzi EÚ a GCC je prioritou ďalšej spolupráce s našimi
partnerskými krajinami Stredozemia. Európska únia by tak mala vytvoriť primeranú
stratégiu na podporu procesu regionálnej integrácie.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Zdá sa, že obyvatelia šiestich štátov v Rade pre
spoluprácu v Perzskom zálive, ktorí sú, mimochodom, najdôležitejšími obchodnými
partnermi EÚ v arabskom svete, si nemyslia, že reformy, ktoré sa tam v posledných rokoch
uskutočnili, sú dostatočné. Ešte stále nie je jasné, do akej miery by mohli plány poskytnúť
obrovské sumy peňazí na podporu hospodárstiev a na zlepšenie sociálnych podmienok
v dvoch najchudobnejších zo šiestich členských štátov pomôcť ukončiť pokračujúce
demonštrácie. Hoci Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive spochybňuje legitimitu
plukovníka Kaddáfího a podporuje myšlienku bezletovej zóny, v Saudskej Arábii, ktorá
je tiež členským štátom, sa do demonštrantov strieľalo a v Bahrajne boli demonštranti tiež
vystavení násilnému zaobchádzaniu. Rovnako kontroverzné je vyslanie špeciálnych
jednotiek Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive, aby chránili dôležité zariadenia
infraštruktúry v Bahrajne, pretože šiitská opozícia vyzýva medzinárodné spoločenstvo,
aby chránilo ľudí pred vojenským zásahom. Zdá sa, akoby zavedenie bezletovej zóny
otvorilo Pandorinu skrinku. EÚ nesmie pripustiť, aby bola vtiahnutá do vnútorných
záležitostí štátov na Blízkom východe, a to práve hrozí, že sa stane, pretože rovnováha
v Bahrajne by sa mohla veľmi rýchle zmeniť. Videli sme, čo dohody znamenajú po štátnom
prevrate, v prípade readmisných dohôd. Teraz by sme preto mali vyčkať, ako sa situácia
vyvinie, a nenaliehať.

Cristian Dan Preda (PPE),    písomne. – (RO) Vítam prijatie správy pána Baudisa, pretože
Európska únia teraz viac ako kedykoľvek predtým potrebuje mať vo svojich vzťahoch
s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) súdržnú stratégiu. Po prvé, členské štáty
tejto organizácie majú rastúci vplyv na arabsko-moslimský svet a môžu hrať významnú
úlohu v medzikultúrnom dialógu. Okrem toho som presvedčený, že je potrebné prijať
konkrétne opatrenia na zvýšenie vplyvu Únie v tomto regióne a na podporu vzájomného
porozumenia. Medzi spôsoby, ako to uskutočniť, patrí nadväzovanie spolupráce v oblasti
tlače a audiovizuálneho sektora, aby sa odstránil nedostatok informácií o Európe. Na záver
chcem povedať, že verím, že nedávne udalosti v Bahrajne nás nútia zakladať vzťahy Únie
s GCC viac na dodržiavaní ľudských práv a základných slobôd. V tejto chvíli musíme
zabezpečiť, aby výzvy demonštrantov na demokratické reformy boli vypočuté ako súčasť
skutočného politického dialógu. Spôsobom, ako riešiť nedávne konflikty v Bahrajne, je
napríklad zapojenie občianskej spoločnosti, nie použitie násilnej represie.

Anna Záborská (PPE),    písomne . –  (SK) Dohoda o voľnom obchode znamená menej
bariér pre vzájomnú spoluprácu a obchod. Preto v princípe podporujem takéto dohody.
Štáty združené v Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive sú nepochybne významní obchodní
partneri. Predovšetkým preto, lebo disponujú základnou surovinou dnešnej doby – ropou.

141Diskusie Európskeho parlamentuSK23-03-2011



Privítala som tiež, že správa okrem obchodu pripomína aj nedostatky v oblasti ľudských
práv u našich obchodných partnerov.

Napriek tomu som však dlho váhala, či správu podporím pri hlasovaní, pretože niektoré
zo štátov zastúpených v Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive majú dve tváre. Jedna tvár
sa na nás priateľsky usmieva a hovorí, že je naším spojencom v boji proti islamskému
terorizmu. No tá druhá, menej viditeľná, venuje každoročne miliardy dolárov a eur na
šírenie náboženského „vzdelávania“, ktoré vyzýva na násilie voči kresťanom, židom
a všetkým nemoslimom.

Nakoniec som však správu predsa podporila, pretože očakávam, že keď Komisia začne
podrobne monitorovať prejavy násilia voči kresťanom v islamských štátoch, bude nás
informovať aj o tom, kto túto nenávisť finančne podporuje.

25. Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu

26. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu

27. Skončenie rokovania

(Rokovanie sa skončilo o 24.00 hod.)
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