
ÚTERÝ, 5. DUBNA 2011

PŘEDSEDAJÍCÍ: JERZY BUZEK
Předseda

1. Zahájení zasedání

(Zasedání bylo zahájeno v 9:05)

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

3. Závěry zasedání Evropské rady (24.–25. března 2011) (rozprava)

Předsedající.   − Dalším bodem je prohlášení předsedy Evropské rady: Závěry zasedání
Evropské rady (24.–25. března 2011). Slova se ujme předseda Evropské rady, pan
Van Rompuy.

Herman Van Rompuy,    předseda Evropské rady.  − Pane předsedající, pane předsedo
Evropské komise, vážení poslanci, v průběhu 49 dní jsem předsedal třem zasedáním
Evropské rady a zasedání hlav států a předsedů vlád zemí eurozóny. Tato skutečnost
dokládá velikost a naléhavost výzev, jimž naše Unie čelí jak na hospodářské, tak na
diplomatické frontě. Zároveň pěkně ilustruje, že zasedání Evropské rady nejsou pouhou
událostí: jedná se o součást procesu. Na zasedání, o němž dnes budu hovořit – ze dnů
24. a 25. března –, jsme právě včas schválili významný soubor ekonomických opatření,
která byla připravována a projednávána celý minulý rok, posílili jsme naši činnost
v souvislosti s událostmi probíhajícími v Libyi a zahájili jsme kroky reagující na katastrofu
v Japonsku. Dovolte mi, abych se každé z těchto otázek postupně věnoval.

Co se týče hospodářských záležitostí, přikročili jsme ke komplexnímu souboru opatření.
Na základě dřívějších zasedání, včetně neformálního summitu zemí eurozóny z 11. března,
se nám podařilo přivést dohromady téměř všechny silné stránky této iniciativy. Samozřejmě,
že schválení potřebných opatření a postupů řešení krize nás z ní samo o sobě okamžitě
nevyvede. K tomu je nezbytná vytrvalost a nepolevující úsilí. Nebudu všechna přijatá
opatření dopodrobna opakovat. Naleznete je v závěrech zasedání. Dovolte mi však, abych
shrnul šest klíčových bodů.

Za prvé: shodli jsme se, že je zapotřebí změna Smlouvy, která by stálému mechanismu
pro zajištění finanční stability poskytla úplnou právní jistotu. Ve svém usnesení ze dne
15. prosince Parlament vyzval k tomu, aby byla za účelem vytvoření právního základu
pro takovýto mechanismus Smlouva pozměněna raději jen mírně, než abychom se
uchylovali k rozsáhlým úpravám. Tuto radu jsme následovali a velice mě potěšilo, když
Parlament dne 23. března podpořil předložený pozměňovací návrh Smlouvy tak drtivou
většinou. Jsem obzvlášť rád, že jsme dokázali vyvrátit některé obavy Parlamentu, které
byly v této souvislosti vyjádřeny. Chtěl bych poděkovat zpravodajům, panu Brokovi a panu
Gualtierimu, za úzkou spolupráci na dosažení tohoto výsledku.

Za druhé: dospěli jsme k podrobné dohodě o velikosti, rozsahu a způsobu fungování
budoucího mechanismu pro zajištění finanční stability a o zlepšení dočasného nástroje.
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Za třetí: podpořili jsme stanovisko Rady ohledně šesti legislativních návrhů týkajících se
rozpočtového a makroekonomického dohledu, o nichž se bude dál jednat s Parlamentem.
Vím, že na této věci tvrdě pracujete; setkal jsem se totiž s vašimi zpravodaji a dnes odpoledne
se sejdu s vašimi koordinátory. Všichni zúčastnění jsou si dobře vědomi, že je potřeba
jednání uzavřít do června.

Za čtvrté: zahájili jsme evropský semestr. Jedná se o období, kdy budeme pokračovat
v provádění strategie EU 2020, Paktu stability a růstu a makroekonomického dohledu.
Evropská rada v červnu vyvodí potřebné závěry. Osobně dohlédnu na to, aby tuto záležitost
nepohltily písky byrokratických procedur.

Za páté: dohodli jsme se na brzkém konání důvěryhodných zátěžových testů pro banky.
Tento úkol má dvě stránky: banky musí tyto testy podstoupit a vlády musí být schopné
vypořádat se s jejich výsledky.

Za šesté: dali jsme vzniknout nové možnosti hospodářské koordinace. Nazýváme ji Pakt
euro plus, a to ze dvou důvodů: spočívá v tom, že země eurozóny chtějí dělat víc – sdílí
společnou měnu a přejí si vyvíjet další úsilí nad rámec stávajících závazků a dohod EU; a
je také otevřená i ostatním. Proto jsem rád, že šest zemí mimo eurozónu již oznámilo, že
se k paktu připojí. Jedná se o Dánsko, Polsko, Lotyšsko, Litvu, Bulharsko a Rumunsko.
Každému ze čtyř zbývajících členských států zůstává otevřená možnost připojit se později.

Dovolte mi zopakovat, že politické závazky Paktu euro plus jdou nad rámec všech ostatních
opatření v balíčku s cílem zlepšit hospodářské výsledky členských států: přísnější finanční
dohled v rámci Paktu stability a růstu, nový makroekonomický dohled a provádění
strukturálních reforem pro dosažení hospodářského růstu v rámci životně důležité strategie
EU 2020. Závazky v oblasti konkurenceschopnosti, veřejných financí, důchodů,
zaměstnanosti a tak dále je nutné převést na reformní a stabilizační programy jednotlivých
států. Každoročně budou na nejvyšší úrovni také vyhodnocovány.

Poslední poznámka týkající se hospodářství. Někteří lidé se obávají, že nám jde o likvidaci
sociálních států a sociální ochrany. Ani v nejmenším. Jak jsem říkal i sociálním partnerům
na tripartitním sociálním summitu, naším cílem je tyto základní charakteristiky evropského
modelu zachránit. Chceme zajistit, aby naše ekonomiky byly dostatečně
konkurenceschopné, aby vznikala pracovní místa a abychom udrželi životní úroveň všech
našich občanů; o to ve své práci usilujeme. To byly tedy hlavní součásti globálního
hospodářského balíčku, který by nám měl pomoci ukončit krizi. Jak jsem již říkal, jsou
výsledkem dlouhého procesu, nikoli jediného zasedání.

Bylo to dne 25. března 2010, kdy se Evropská rada rozhodla zlepšit správu evropských
hospodářských záležitostí a vytvořit za tímto účelem pracovní skupinu, jíž jsem měl tu
čest předsedat. O rok později tu máme nová pravidla, nové nástroje a ambicióznější politiku.
V minulosti i nyní jde o společné úsilí všech institucí, včetně Parlamentu a členských států.
Nebylo to vždy snadné a bezproblémové, ale politická vůle přetrvává, naše směřování je
jasné a dosáhli jsme významných výsledků.

Nepřekonali jsme všechny problémy. Jsou důsledkem minulých chyb a nedostatku
vhodných nástrojů jak na evropské, tak na státní úrovni. Nyní však máme příležitost
vypořádat se s nimi a už je neopakovat.

Teď bych se rád věnoval situaci v Libyi, o níž jsme samozřejmě ve dnech 24. a 25. března
diskutovali. Projevili jsme společné odhodlání. Vím, že někteří z vás měli pochybnosti,
tvrdě jsme však pracovali na tom, abychom dosáhli konkrétních výsledků. Před dvěma
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týdny, na mimořádném zasedání Evropské rady dne 11. března, jsme přijali v souvislosti
s Libyí jasné stanovisko. Bez tohoto jasného evropského stanoviska by následné kroky
nebyly možné. Rozhodli jsme, že pro zajištění bezpečnosti civilních obyvatel je třeba, aby
členské státy využily veškeré možnosti, a to za podmínky, že situace bude prokazatelně
krizová a že budeme mít jasný právní základ a podporu ze strany regionu.

Tyto tři podmínky byly rychle splněny. Nouze byla zcela očividná, když režim začal
s násilnostmi proti svým vlastním občanům. Právní základ nám poskytla Rada bezpečnosti
OSN, která schválila klíčové usnesení ohledně Libye pouhých několik dní po zasedání
Evropské rady. Vzápětí následovala regionální podpora ze strany Ligy arabských států.

Kroky podniknuté koaličními silami evropských, arabských a severoamerických zemí při
provádění usnesení OSN přispěly k ochraně civilního obyvatelstva v Libyi. Zabránili jsme
masivnímu krveprolití. Podařilo se zachránit tisíce životů. To je ten nejdůležitější výsledek,
který si zaslouží největší pozornost, více než samotný rozhodovací proces. Les je důležitější
než jednotlivé stromy.

Všichni víme, že rozhodnutí o vojenském zákroku nebylo snadné. Zcela přirozeně se
vyskytly otázky a váhání. To je v otázkách války a míru naprosto běžné. Jakékoli potíže,
s nimiž jsme se v souvislosti s tímto aspektem libyjské krize setkali, by však ani na okamžik
neměly zastřít činnost Evropské unie v minulosti. Už od začátku krize stála Evropská unie
v popředí. Byla první, kdo uvalil sankce, první, kdo vůdčím představitelům režimu zakázal
cestování, první, kdo zmrazil libyjský majetek a první, kdo na požádání tohoto Parlamentu
uznal dočasnou národní přechodnou radu za právoplatné mluvčí země. Unie rovněž
koordinovala úsilí o záchranu občanů EU a zajišťovala a nadále zajišťuje významnou
humanitární pomoc.

Politické cíle stanovené dne 11. března zůstávají beze změn. Kaddáfí musí odejít. Přejeme
si politickou proměnu vedenou samotnými Libyjci a založenou na širokém politickém
dialogu. Jsme připraveni pomoci nové Libyi jak ekonomicky, tak při budování nových
institucí.

Zároveň bedlivě sledujeme události ve zbytku regionu. S vědomím, že situace je v každé
zemi odlišná, jsme nanejvýš znepokojeni situací v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu. Rozhodně
odsuzujeme růst násilí a podporujeme politické a sociální reformy v našem jižním
sousedství. Musíme také změnit svoji politiku, o čemž dnes hodlám diskutovat s několika
poslanci zodpovědnými za tento region v parlamentním Výboru pro zahraniční věci. Na
druhou stranu jsme s potěšením zaznamenali hladký průběh ústavního referenda v Egyptě
před dvěma týdny.

Dovolte mi říci několik slov i k Pobřeží slonoviny. Nebylo sice na pořadu posledního
zasedání Evropské rady, ale závěry jsme přijali v prosinci a od té doby tamní vývoj pozorně
sledujeme. Především a co nejdůrazněji odsuzujeme násilí, zejména násilí páchané na
civilním obyvatelstvu. To musí skončit na všech stranách. Za druhé, stávající situace je
zřejmým důsledkem nedostatečného respektu k demokracii. V demokracii nejde jen
o pořádání voleb, ale i o respektování jejich výsledků. Mezinárodní společenství se
k výsledkům loňských prezidentských voleb v Pobřeží slonoviny vyjádřilo jasně. Ve svém
stanovisku musíme být pevní.

Konečně se dostávám k Japonsku; pokud jde o neštěstí, které tuto zemi zasáhlo, Evropská
rada projevila soucit a solidaritu s japonskými občany a vyjádřila upřímnou soustrast nad
tisíci obětí. Nesmíme na ně zapomínat, ani když naši pozornost strhávají jiné aspekty
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japonského dramatu. Unie je připravena jakýmkoli způsobem pomoci. V těchto tragických
dnech coby skuteční přátelé Japonska zdůrazňujeme strategický význam
evropsko-japonských vztahů. Víme, že tyto události mají své důsledky i mimo Japonsko,
a proto se Evropská unie snaží vzít si z nich maximální ponaučení. Podrobně sledujeme
následky na poli světové ekonomiky a aspekty související s jadernou energií. Ty jsou
klíčovou prioritou.

Proto jsme se rozhodli, že je naléhavě nutné prověřit bezpečnost našich jaderných elektráren
v zátěžových bezpečnostních testech. Komise o těchto testech podá do konce roku zprávu
Evropské radě. Ta přezkoumá stávající pravidla EU pro bezpečnost jaderných zařízení
a v případě potřeby navrhne jejich zlepšení. V Evropě požadujeme pro jadernou bezpečnost
ty nejvyšší standardy, neboť zajištění bezpečnosti jaderných elektráren nesmí končit na
našich hranicích. Podporujeme sousední země v tom, aby podobné zátěžové testy také
prováděly. Vůbec nejlepší by bylo prověření jaderných elektráren na celém světě.

Pane předsedající, vážení poslanci, tímto bych chtěl uzavřít své shrnutí závěrů dohodnutých
na tomto, letos třetím, zasedání Evropské rady. Mnohé z nich dláždí cestu další práci
v tomto Parlamentu, ať už prostřednictvím legislativních postupů nebo prostřednictvím
všeobecného práva Parlamentu dohlížet na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.
Těším se na vaše názory.

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – (FR) Pane předsedající, pane předsedo Evropské
rady, vážení poslanci, pan předseda Evropské rady nám představil všechna rozhodnutí,
která byla přijata na zasedání minulý týden. Rád bych se s vámi podělil o svůj názor a něco
vám řekl především k dalšímu postupu.

Myslím, že mohu říci, že některá velice důležitá strukturální rozhodnutí byla přijata za
účelem zvýšení finanční stability eurozóny a větší hospodářské koordinace. Pro evropskou
správu ekonomických záležitostí jde o skutečně zlomový bod, zejména ohlédneme-li se
zpět na cestu, kterou jsme urazili, abychom k němu dospěli.

Konečně jsme položili důkladné, pevné základy pro hospodářskou složku naší hospodářské
a měnové unie. Domnívám se, že od nynějška bude stabilnější.

Nový rámec nám umožní společně reagovat na jakékoli krize, jež by se mohly objevit.
A konečně, při hodnocení závěrů tohoto zasedání Rady bychom neměli přehlížet
skutečnost, že tento rámec je v souladu s ustanoveními Smlouvy a uplatňuje se v něm
komunitární přístup.

Jak všichni víme, takový závěr nebyl předem jasný. Komise stála v čele společné reakce na
hospodářskou krizi a představu Evropy v roce 2020. Dostalo se jí životně důležité podpory
ze strany tohoto Parlamentu, za což bych vám rád znovu poděkoval. Stanovisko, které
Parlament a Komise společně zaujaly na obranu komunitárního přístupu, bylo uznáno
a hrálo při dosahování zmíněných výsledků významnou roli.

Naše nová hospodářská struktura už tedy z větší části stojí. Sama o sobě však není zárukou:
političtí představitelé budou nyní muset přijmout některá důležitá rozhodnutí, aby ji
naplnili.

V tomto novém rámci musíme rozhodným způsobem a bez dalších odkladů prosazovat
nezbytnou konsolidaci veřejných financí a priority strukturálních reforem za účelem růstu,
které tato Evropská rada potvrdila na základě každoročního průzkumu růstu provedeného
Komisí.
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Jsem si jist, že naše odhodlání během nadcházejících týdnů a měsíců bude přinejmenším
tak silné, jako když jsme rozhodovali o nejrůznějších aspektech naší společné, soudržné
a koordinované reakce na krizi: o evropském semestru, Paktu euro plus, novém posíleném
rámci pro správu hospodářských záležitostí a o krocích podniknutých v duchu solidarity
a odpovědnosti, jejichž cílem bylo udržení finanční stability eurozóny.

Nečiní mi potíže říci, že Komise by bývala chtěla zajít v některých oblastech správy
ekonomických záležitostí ještě dál, zejména v souvislosti s novým mechanismem pro
zajištění finanční stability eurozóny. Přáli bychom si například větší flexibilitu. Můžeme
snad nicméně říci, že se nám podařilo vytvořit mechanismus zakotvený ve Smlouvě,
zahrnující významnou úlohu Komise a dohled tohoto Parlamentu. Dosažený výsledek je
významný a přispěl k tomu i pozměňovací návrh Smlouvy, který tento Parlament tak
důrazně podpořil.

Vážení poslanci, abychom současnou ekonomickou situaci vyřešili, musí teď nové správní
struktury začít fungovat. Pravda je taková, že situace je stále komplikovaná. Na řadě jsou
nyní především členské státy, které musí dokončit své reformní programy a programy
stability či soudržnosti.

Komise bude od každého členského státu očekávat konkrétní, ambiciózní návrhy pro další
postup kupředu, směrem k cílům strategie Evropa 2020: těmi jsou zvýšení počtu pracovních
míst, větší investice do vzdělávání, výcviku, výzkumu a inovací a odvážnější přístup k boji
proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Stejně tak očekáváme, že nám státy představí plánovaná opatření s cílem vypořádat se
s přetrvávající makroekonomickou nerovnováhou, posílit konkurenceschopnost a vytvářet
pracovní místa.

Jakmile budeme mít tyto dokumenty v rukou, budeme schopni připravit své návrhy
stanovisek a doporučení pro každou zemi, aby je bylo možné přijmout před červnovým
zasedáním Evropské rady, jež bude zároveň znamenat konec vůbec prvního evropského
semestru.

Rád bych zdůraznil, že všichni sdílíme společnou odpovědnost, a je důležité, aby každý
přijal strategii Evropa 2020 zcela za svou. Tato strategie nadále představuje základní rámec
pro evropské reformy v oblasti růstu a zaměstnanosti. V této souvislosti by bylo možné
zmínit odstavec č. 6 závěrů Evropské rady. Ten naprosto jasně říká: „Při provádění těchto
politik a s cílem zajistit široké ztotožnění se s nimi bude pokračovat úzká spolupráce
s Evropským parlamentem a dalšími orgány a poradními institucemi EU (Hospodářský
a sociální výbor, Výbor regionů); plně zapojeny budou i vnitrostátní parlamenty, sociální
partneři, regiony a další zainteresované strany.“ Tento bod bych rád zdůraznil, neboť jak
víte, Lisabonská strategie byla za nedostatečné ztotožnění se s programem reformy
evropského hospodářství velice často kritizována. Doufám, že nyní se nám podařilo vzít
si z tohoto procesu ponaučení a že budeme pracovat opravdu tvrdě na posílení růstu
a zaměstnanosti jak na evropské, tak vnitrostátní úrovni.

Co se týče reformy správy ekonomických záležitostí, Parlament má nyní za úkol přikročit
ke schválení šesti návrhů obsažených v legislativním balíčku, a já doufám, že co nejrychleji
dospějeme k výraznému výsledku. Ten je pro vznik celého systému správy zásadní.

Proto se domnívám, že máme mnoho důvodů, proč být se závěry posledního zasedání
Evropské rady spokojeni, ale také proč i nadále tvrdě pracovat, neboť hospodářská situace
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je pořád velmi složitá a nepředvídatelná, zejména pokud jde o sociální aspekty, na nichž
nám všem velice záleží.

Během nadcházejících týdnů by Komise měla předložit také své návrhy ohledně Aktu
o jednotném trhu. Těší mě, že Rada věnovala diskuzím o budoucnosti jednotného trhu
tolik času a že zdůrazňuje jeho klíčovou roli při podpoře růstu a zaměstnanosti a posilování
konkurenceschopnosti, přičemž mimo jiné poukazuje na důležitost zmenšení regulační
zátěže zejména pro malé a střední podniky.

Chceme uvolnit potenciál růstu, který jednotný trh má. Rovněž bych v tuto chvíli rád
upozornil na skutečnost, že konsolidace veřejných financí není cílem sama o sobě, ale
prostředkem k dosažení spravedlivého, udržitelného růstu a vytváření pracovních míst.

Hovoříme-li o spravedlivém růstu, je třeba zdůraznit, že Evropská rada vydala své
rozhodnutí ohledně výběru daně z mezinárodních finančních transakcí. Potvrdil jsem
záměr Komise předložit některé návrhy týkající se zdanění ve finančním sektoru. Skutečně
jsme přesvědčeni, že na řešení krize by se měl podílet každý.

Vážení poslanci, jak víte, Rada se rovněž zabývala situací v jižním Středozemí a zejména
pak v Libyi. Pan předseda Rady nám podal velice podrobnou zprávu. Já bych pouze rád
zdůraznil, že jsem se včera setkal s tuniským předsedou vlády. Znovu jsem vyjádřil naši
podporu demokratické revoluci a připravenost pomoci tuniským občanům v jejich cestě
za svobodou, spravedlností a sociálním pokrokem. V této souvislosti jsem zmínil i otázku
migrace, kterou musí Tunisko a EU řešit společně, konstruktivně a v duchu skutečného
partnerství, neboť navrhujeme partnerství za účelem demokracie a společné prosperity
a Evropská rada tento návrh velmi kladně přijala.

Zbývá ještě jedna záležitost, jíž se Evropská rada zabývala, a tou je krize v Japonsku,
konkrétně situace v jaderné energetice.

Včera jsem po telefonu poměrně dlouze hovořil s japonským předsedou vlády, který
Evropské unii poděkoval za její aktivity. Znovu jsem vyjádřil naši solidaritu a ujistil jsem
jej, že nadále budeme stát Japonsku po boku. Diskutovali jsme také o jaderné otázce. Pan
předseda vlády Kan mě informoval o situaci v Japonsku a o nejnovějším vývoji
bezpečnostních opatření a potvrdil připravenost své země spolupracovat s námi na zajištění
jaderné bezpečnosti v Evropě i ve zbytku světa.

Obavy veřejnosti z jaderné energetiky očividně rostou. Musíme na ně reagovat a zaručit
maximální jadernou bezpečnost. Musíme také jednat naprosto transparentně. Proto budou
v evropských jaderných elektrárnách provedeny zátěžové testy a jejich výsledky budou
zveřejněny. Rada požádala Komisi a Skupinu evropských regulačních orgánů pro jadernou
bezpečnost, aby rozhodly o rozsahu a praktických podrobnostech těchto testů, které budou
provádět nezávislé státní orgány. Komise se bude rovněž zabývat regulačním rámcem pro
bezpečnost v jaderných elektrárnách a do konce roku případně navrhne nezbytná zlepšení.

Pane předsedající, vážení poslanci, nesmíme zklamat naděje, jež jsou vkládány do naší
schopnosti jednat společně ve prospěch celé Evropy. Právě o to v Komisi každodenně
usilujeme, neboť víme, že se můžeme spolehnout na podporu Parlamentu; budeme v tom
pokračovat a své povinnosti budeme plnit v maximální možné míře.

Joseph Daul,    za Skupinu PPE. – (FR) Pane předsedající, pane předsedo Evropské rady,
pane předsedo Komise, dámy a pánové, poslední zasedání Evropské rady dalo našim zemím
správný směr. Navýšením kapacity Fondu solidarity a jeho proměnou ve stálý dala
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sedmadvacítka znovu najevo svoji oddanost euru a to, jaký význam přikládá solidaritě
mezi finančně stabilnějšími zeměmi a těmi, které čelí přechodným potížím.

Rozhodnutí uzavřít pakt pro euro v rámci zemí eurozóny i mimo ně dokládá politickou
vůli evropských představitelů vzít si z finanční krize ponaučení.

Skutečnost, že sdílíme společnou měnu, nás nutí k větší soudržnosti v hospodářských
a sociálních otázkách. Doba, kdy mohla některá země zavést atypické daňové sazby nebo
specifická pravidla v sociální oblasti, aniž by se předtím poradila se svými partnery, je
dávno za námi. Důvod je prostý: všechny země by měly těžit ze solidarity svých partnerů
v eurozóně.

Lidé však tuto solidaritu přijmou pouze tehdy, když budou věřit, že na správu veřejných
financí vynakládají všichni stejné úsilí. V tomto ohledu je pakt pro euro významným
krokem směrem ke sbližování našich ekonomik. Moje skupina to rozhodně podporuje,
požadujeme však – a budeme požadovat i nadále –, aby se tak dělo v kontextu
komunitárních postupů, pod záštitou Komise, pane předsedo. Podnikáte správné kroky
a odvádíte dobrou práci, ale v rámci komunitárních metod pod záštitou Komise je třeba
ještě mnoho vykonat. Tak budeme budovat Evropu. Dámy a pánové, víte, jak dokážu být
tvrdohlavý, a nepřestanu to opakovat, dokud si to všichni nezapamatují.

Evropa se od zbytku světa odlišuje svým modelem sociálně tržní ekonomiky, na nějž jsou
naši občané zcela oprávněně hrdí a který je založen na zásadě solidarity, tváří v tvář
globalizaci je ovšem obtížné jej udržet. Způsobem, jak zajistit jeho budoucí udržitelnost,
je nalezení té správné rovnováhy mezi státem jako chůvou, jemuž dávají přednost socialisté
a který nás málem přivedl k bankrotu, a mezi přehnaným liberalismem, jehož nebezpečí
se ukázala během finanční krize.

Abychom to dokázali, jsou zapotřebí tři věci: za prvé, všechny země musí snížit schodek
svých financí; za druhé, musí přijmout srovnatelná rozpočtová, finanční a sociální pravidla;
a za třetí, musí společně investovat do inovací, aby podpořily růst, jenž je v současnosti
zcela jasně nedostatečný. Náš model můžeme skutečně zachovat a posílit jedině tehdy,
pokud budeme investovat do růstových odvětví: zelené energie, nanotechnologií,
biotechnologií a tak dále. S ohledem na omezený finanční manévrovací prostor by bylo
nejlepším způsobem, jak vyřešit otázku růstu a dosáhnout úspor z rozsahu, spojení našich
dovedností i kapitálu. Bez rozsáhlých investic do inovací, bez skutečně evropského plánu
sami sobě upíráme schopnost držet krok se svými soupeři.

Dámy a pánové, zatímco se před deseti dny konalo setkání představitelů států a vlád našich
států, jaderná elektrárna Fukušima stála ve středu světového zájmu a libyjští povstalci od
Evropy očekávali důrazné kroky. V těchto dvou záležitostech projevila Evropská unie velký
smysl pro odpovědnost.

V situaci, která je nesmírně obtížná a znepokojující nejen pro Japonsko, ale i pro celé
mezinárodní společenství, jsme této zemi nabídli své znalosti z oblasti jaderné energetiky.
Minulost budeme jednou nepochybně dělit na dobu před Fukušimou a po ní. Ačkoli jsme
do této fáze ještě nedospěli, moje skupina si přeje, aby byla doba po Fukušimě
charakteristická úvahami a konkrétními kroky, abychom nejprve dosáhli výrazného
zpřísnění pravidel pro jadernou bezpečnost a následně abychom prohloubili své úsilí
v oblasti zelené energetiky. Souhlasím s vaším postojem vůči Pobřeží slonoviny, pane
předsedo.
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A konečně, pokud jde o Středozemí, vítám opakované výzvy Evropské rady, aby se
plukovník Kaddáfí vzdal moci a umožnil své zemi začít psát novou kapitolu jejích dějin.
Přál bych si, aby se všechny naše země sešly a společně diskutovaly o politice jižního
sousedství, která by byla tak ambiciózní a úspěšná jako v 90. letech v případě východní
Evropy.

(Potlesk)

Martin Schulz,    za skupinu S&D. – (DE) Pane předsedající, jestliže někdo poslouchal
projevy pánů Van Rompuye a Barrosa pozorně, možná mu to připomnělo známou
německou píseň o tom, že na palubě se ještě tančí, ale loď už se potápí. Žádný problém –
všechno je v pořádku. Veškeré potíže jsme vyřešili k naprosté spokojenosti.

Já osobně nejsem schopen pochopit, jak vaše zprávy souvisí s Evropskou radou. Rozumím
tomu, že jste sem nechtěli přijít se špatnými zprávami. Kdybych byl předsedou Evropské
rady, nejspíš bych se také snažil vykreslit tento permanentní Vídeňský kongres jako oslnivou
událost.

Zmínili jste Libyi. Co jste však zmínit zapomněli, to jsou propastné rozdíly v názorech
dvou největších evropských vlád. Mezi Francií a Německem nepanuje v otázce Libye vůbec
žádná shoda. Rozdíly v rámci Evropské unie v souvislosti s jedním z klíčových
mezinárodních témat naznačují, že ne všechno máme pod kontrolou. Pane Van Rompuyi,
bylo by bývalo užitečnější, kdybychom výsledky tohoto zasedání Rady znali v roce 2010.
Jestliže bychom bývali chtěli zastavit spirálu loňského pádu, zejména v eurozóně, měli
jsme své dnešní kroky podniknout nejpozději na jaře roku 2010.

Musíme se sami sebe ptát, proč jsme to neudělali? Odpověď zní tak, že v Evropské radě,
instituci, v jejímž čele stojíte, neurčuje průběh diskuzí a výsledky dohod komunitární
metoda, její duch a společné cíle, ale spíš taktické zájmy jednotlivých států, které ve výsledku
hrají významnější roli než společné zájmy Evropy. Tento problém je pro Evropu specifický.

Rád bych od vás, pane Barroso, slyšel něco na vysvětlenou toho, proč politická strana,
k níž patříte, kterou jste kdysi vedl a díky níž jste se stal portugalským premiérem, nyní
způsobila pád portugalské vlády, provádějící právě ta opatření, která vy a pan komisař
sedící vedle vás vyžadujete.

(Potlesk)

Nemůžeme vás z toho vinit, v čele této strany už koneckonců nestojíte. Od předsedy Komise
bych však očekával jasné stanovisko ohledně politického zápolení na státní úrovni a jeho
negativních dopadů na Evropskou unii – kolaps portugalské vlády spadá právě do okamžiku,
kdy se rozhodla provést přesně to, co od ní vyžadoval stabilizační rámec. Takhle se Evropa
nikam nedostane.

Velice mě znepokojuje, a ani jeden z vás se o tom nezmínil, že před zasedáním Evropské
rady se pokaždé odehrává ten samý scénář. Představitelé států a vlád se ve svých
předběžných závěrech sotva shodnou na nějakém opatření s cílem stabilizovat euro nebo
pomoci některému ze členů eurozóny, když vtom některá z ratingových agentur v Londýně
nebo New Yorku rating této země sníží, což vede vždy ke stejnému výsledku, jímž je vlna
spekulací v neprospěch eura. Kdy budeme mít konečně odvahu říci: „Evropě už nebudou
diktovat spekulanti?“

(Potlesk)
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Co řekneme bankám? Pane Barroso, velmi mě těší, že máte připravený návrh na daň
z finančních transakcí. Evropská centrální banka v současnosti půjčuje na 1% úrok těm
samým bankám, které následně půjčují členským státům eurozóny na úrok 10 %. Nic se
nemění: ti, kdo krizi způsobili, z ní i nadále nejvíc profitují. Proto potřebujeme daň
z finančních transakcí, musíme totiž zajistit, aby se na nákladech finanční krize podílely
i tyto banky.

Pane Barroso, zmínil jste strategii Evropa 2020 – větší zaměstnanost, větší investice, více
výzkumu a vzdělávání, lepší ochrana životního prostředí – všechno to zní nádherně:
problém je v tom, že na to všechno by nám měly stačit čím dál tím menší veřejné investice.
Jedním z výsledků strategie Evropa 2020 a lisabonského procesu je nesmírně pozitivní
vývoj, ten je ale odsouzen k zániku, jestliže budeme v kontextu evropského hospodářského
rozvoje pouze jednostranně seškrtávat rozpočty. To, co potřebujeme, je odvaha k veřejným
investicím. Podívejte se na míru investic v rozvíjejících se zemích. Podívejte se na výši
veřejných investic v Indii. Podívejte se na Brazílii. Podívejte se na ostatní kontinenty a na
to, kolik veřejných financí se tam investuje.

Evropa se seškrtává k smrti; proto bychom měli metodu dosažení našich cílů, jmenovitě
cílů strategie Evropa 2020, prohlásit za právně závazný základ souboru šesti opatření pro
správu ekonomických záležitostí. Vlády se konečně pustí do toho, co hlasitě slibovaly, jen
aby svými rozpočtovými škrty zabránily rozvoji – čehož svými škrty v rozpočtu dosáhla
i sama EU. Z toho důvodu od vás, pane Barroso, a především od komisaře pro rozpočet
pana Lewandowského, očekávám, že předložíte odvážný a ambiciózní návrh rozpočtu
EU, umožňující rozvoj, který požadujete.

Guy Verhofstadt,    za skupinu ALDE. – Pane předsedající, nejdříve ze všeho bych chtěl
poděkovat panu Van Rompuyovi za jeho zprávu o zasedání Rady, buďme však upřímní
– nedomnívám se, že by krize byla za námi, a nevěřím, že díky současným opatřením se
tak stane. Za našimi dveřmi se chystá velká bouře.

To, co jsme dosud v Evropské unii využívali, jsou jen provizorní řešení: opatření, která
jsou možná nezbytná, ale krizi sama o sobě neukončí. Dali jsme 110 miliard EUR Řecku
a 67 miliard Irsku, a to nepočítám oněch 24 miliard EUR pro irské banky, jež jsme se právě
rozhodli poskytnout. V tuto chvíli máme 76 miliard EUR ve státních dluhopisech,
nakoupených ECB. Jsem si jist, že ECB v tom bude pokračovat, protože fond pro mimořádné
události nemůže vstupovat na sekundární trhy. To znamená, že bude v nakupování
pokračovat. Kromě toho přijala tato banka záruky ve výši 100 miliard EUR, aby bankám
v Evropě zajistila likviditu. Dohromady to je 400 miliard EUR, které jsme do této krize
během posledních měsíců investovali. To je trojnásobek rozpočtu Evropské unie! A to
nejhorší teprve přijde. Ve čtvrtek v Evropě pravděpodobně dojde k nárůstu úrokových
sazeb – z 1 % na 1,25 % –, což by mohlo situaci ještě zhoršit. S inflací je nutné bojovat, ale
na druhou stranu to celou situaci jen komplikuje.

Situace je tedy následující: investovali jsme 400 miliard EUR. Vyřešili jsme krizi? Ne,
nevyřešili. To, co potřebujeme, je skutečně odvážný a důkladný přístup, a ten náš současný
takový není. V této souvislosti bych rád citoval slova Nouta Wellinka, předsedy Holandské
národní banky, jež před několika dny zveřejnila svoji výroční zprávu. O výsledku našich
rozhodnutí a rozhodnutí Rady během posledních týdnů říká tři věci. Říká, že rozpočtová
pravidla nejsou dostatečně přísná, že balíček týkající se správy ekonomických záležitostí
je příliš malý a že pakt pro euro je ve skutečnosti slabý, neboť neexistuje žádný
mechanismus, který by jej prosazoval. To nejsou moje slova, ale slova Nouta Wellinka,
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předsedy Holandské národní banky, a ten opakuje přesně to, co minulý týden říkal pan
Trichet. Třetí věcí, o níž se zmínil, je to, že finanční dohled je prováděn na příliš
vnitrostátním základě.

Domnívám se, že má pravdu. Mohli bychom dokonce připojit řadu dalších prvků. Prvními
by byly EFSF a ESM. Trvalé a přechodné záchranné fondy nemohou fungovat, a to kvůli
zásadě jednomyslnosti. Jestliže tuto zásadu neopustíme, bude to znamenat, že celou
eurozónu budou moci vydírat euroskeptické vlády a euroskeptické politické strany.

A konečně – to je to hlavní, co jsem dnes chtěl sdělit – ještě pořád musíme vyčistit evropské
banky. Tento problém jsme zatím nevyřešili, ale hospodářská obnova Evropy nebude moci
začít, jestliže se s ním nevypořádáme. Nejenže banky mají staré produkty z finanční krize
stále ve svých portfoliích, mají v nich také množství cenných papírů problematických
zemí, jejichž ratingy každý den nebo přinejmenším každý týden klesají.

Pana Barrosa a pana Tricheta žádám, aby co nejrychleji přikročili ke globální reakci na
tento problém, to znamená k odvážnějšímu Paktu stability – Parlament na něm již pracuje
– a správě ekonomických záležitostí. Existuje vůbec skutečná správa ekonomických
záležitostí? V současnosti máme k dispozici mezivládní přístup bez sankčního mechanismu,
což nebude fungovat. Nefungovalo to v minulosti a nebude to fungovat v budoucnu.
Musíme přijít s návrhem na zrušení zásady jednomyslnosti v záchranných fondech, protože
tam nemůže fungovat. V podstatě dáváme veškerou moc zemím a stranám, které jsou
proti celému systému.

A konečně, musíme vytvořit plán pro evropský bankovní sektor. K hospodářské obnově
nedojde, dokud nevznikne evropský mechanismus umožňující vyčištění bank. Všichni
víme, že to bude stát peníze. Rekapitalizovat evropské banky, financovat investice v Evropě
– jak požadoval pan Schulz – a zároveň pokrýt špatné veřejné finance v řadě našich
členských států. Jak to uděláme? Kde jsou ty peníze? Jediným způsobem, jak je získat, je
vytvořit opravdový evropský trh s dluhopisy, což dobře víme. Vytvoření evropského trhu
s dluhopisy je jedinou cestou z krize.

Panu Barrosovi bych chtěl říci, že nastal čas, aby začal jednat. Čas utíká a své problémy
nedokážeme vyřešit pouze pomocí paktu pro euro.

Daniel Cohn-Bendit,    za skupinu Verts/ALE. – (FR) Pane předsedající, pane předsedo
Evropské rady, pane předsedo Komise, dámy a pánové, musím přiznat, pane Van Rompuyi,
že pan Schulz vám citoval jednu německou písničku. Ta má svůj přímý protějšek ve
francouzštině, ve kterém se zpívá „všechno je v pořádku, madam, žádný problém“.

Udivuje mě, jak se tu některé věci prezentují. Neměli byste nás mít za hlupáky. Rádi si vás
poslechneme, ale sem tam také čteme noviny, takže víme, co se na zmíněném zasedání
Rady odehrálo. Nevyprávějte nám pohádky. Víme, jaké máme problémy. Nejsme tu od
toho, abychom ztráceli čas.

Rád bych vám a panu Barrosovi řekl jednu věc. Básníte pořád dokola o stabilitě, růstu,
zaměstnanosti, konkurenceschopnosti. Na tom něco je. Víte však, jak to vnímají naši
občané? Vidí nerovnost, pocit křivdy, nejistotu. Tak vnímají vaše slova. Jestliže Evropská
unie nezmění své chování a nepokusí se reagovat na onen pocit křivdy, pocit nerovnosti
a reálnou nejistotu, lidé uslyší „konkurenceschopnost“ a řeknou si „zase to schytáme“.

To pro nás znamená skutečný problém, protože lidé uvidí mechanismy určené na záchranu
bank, které jsou mimochodem nezbytné, a pomyslí si „banky to mají dobré“. Podívejte se
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na jejich zisky. Podívejte se na ty ohromné platy. Lidé si řeknou: „To je úplně šílené! Utrácí
se tolik peněz a nakonec všechno odnesou občané a státní rozpočty, protože nerovnosti
se jenom prohloubí.“ Veškeré statistiky v posledních letech poukazují na skutečnost, že se
rozdíly zvětšují. Pokud tento problém nedokážeme vyřešit, občané se k nám obrátí zády
a posílí tak extrémně pravicovou protievropskou vlnu, která se šíří celou Evropou. Budou
k tomu mít dobrý důvod: nejsme schopní reagovat na pocit křivdy, nespravedlnosti
a nejistoty. Nezareagujeme-li, nemůžeme uspět.

Co se týče eurobondů, jak zmínil pan Verhofstadt, občanům skutečně musíme říci
o obranném fondu a mobilizovat jej, ale pokud nebudeme mít žádný investiční fond,
pokud nebudeme moci dokázat, že chceme všechno zase uvést do chodu – proto
potřebujeme eurobondy nejen na obranu, ale také na investice –, pokud se nevydáme touto
cestou, občané už tomu nebudou vůbec rozumět, obzvlášť ne těmto opatřením.

Je tedy třeba říci několik věcí: co se týče nerovnosti, proč není možné, aby byla některá
sociální opatření, s nimiž jsou občané srozuměni, přijata v rámci celé Evropy? Jde například
o minimální mzdu, nikoli nutně na stejné úrovni, ale o samotný koncept minimální mzdy.
Je neuvěřitelné, že v zemi, jako je Německo, se všemi jejími řečmi o navrácení hospodářské
rovnováhy, se o tomto problému nikdo nezmiňuje. Je neuvěřitelné, že Německo,
v současnosti jedna z mála prosperujících evropských zemí, není schopné zavést pro své
občany minimální mzdu. O této záležitosti by se mělo hovořit v kontextu správy evropských
ekonomických a sociálních záležitostí.

Nyní se dostávám k Libyi. To, co říkal pan Schulz, byla pravda, i když podaná poněkud
dramaticky. Některé země, jako například Německo, se schovávají, zatímco ostatní se snaží
nalézt řešení. Jedině a pouze v tomto bodě souhlasím. Když se nyní bavíme o politice
sousedství, rád bych, abychom si připomněli mnohé hrubé chyby, které jsme v souvislosti
s touto politikou v minulosti napáchali. Jaké byly naše vztahy s lidmi, jako je Kaddáfí, než
začalo bombardování? Jaké byly vztahy evropských zemí s Kaddáfím, Ben Alím nebo
Mubarakem? Řekněme si konečně, co pro nás všechny ty články o lidských právech
v dohodách o přidružení znamenaly. Nic, vůbec nic! Jestliže si to nehodláme přiznat, měli
bychom přestat sami sobě lhát. Uvažovala Evropská rada alespoň pět minut o tom, co jsme
v minulosti v politice týkající se Středozemí nedokázali? Přemýšleli jste nad tím? O ničem
takovém jsem v novinách nečetl. Neslyšel jsem, že byste se k této věci nějak vyjádřili. Kéž
by Evropská rada byla schopná alespoň špetky sebekritiky.

A nyní se konečně dostávám k Japonsku. Problém je v tom, že jaderná energetika bude
nejbezpečnější, když s ní skončíme. Co se jaderné energie týče, nulové riziko neexistuje.
Nelze to zvládnout přes noc, ale jestliže s provozem jaderných elektráren neskončíme,
úplně v bezpečí nikdy nebudeme. Problém nemá nic společného se zátěžovými testy jedné
nehody. Jak uvedl pan Lacoste, vedoucí francouzského Úřadu pro jadernou bezpečnost,
problémem je kumulativní efekt řady možných nehod – čemuž se, jakkoli je to neuvěřitelné,
doposud nikdo nevěnoval. A právě k tomu v Japonsku došlo. K této situaci nevedla pouze
jedna nehoda, ale nahromadění čtyř nebo pěti nehod a k tomu ještě lidská chyba.

Matematicky vzato není možné tuto bezpečnost zaručit. Jestliže se my Evropané
nevyjádříme… s jadernou energetikou nelze skončit přes noc, ale jestli od ní neustoupíme,
musíme přestat mluvit o jaderné bezpečnosti. Žádná taková věc neexistuje.

Jan Zahradil,    za skupinu ECR. – (CS) Pane předsedající, nejdůležitějším tématem uplynulé
Evropské rady byla ekonomika, stabilita eurozóny. Vy dobře víte, že ve skupině ECR je
většina poslanců ze zemí, které nejsou součástí eurozóny a dokonce většina poslanců ze
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zemí, které se ani nepřipojily k paktu pro euro. To ale neznamená, že bychom si přáli
neúspěch eurozóny, naopak, my si přejeme stabilní a prosperující Evropskou unii včetně
eurozóny. Přejeme si odpovědné národní vlády, které zastaví zadlužování, které změní
strukturu veřejných výdajů, které se pustí do fiskálních reforem a tudíž kroky, které vedou
ke znovunastolení finanční disciplíny, považujeme za správné.

Co nepovažujeme za správné a co nám vadí je skrytá agenda, kterou tady některé členské
státy, částečně i Komise a některé poslanecké skupiny v tomto Parlamentu prosazují. Je to
snaha využít tuto krizi k dalšímu posunu pravomocí. Je to snaha dále pokročit ve fiskální
a daňové harmonizaci. Je to snaha udělat další krok k vytvoření fiskální unie a tudíž další
krok k vytvoření plné politické unie. Takové unii my říkáme ne, takovou unii my
nepodporujeme.

Já tady sedím od roku 2004 a vždycky, když dojde k nějakým těžkostem, tak slyším jednu
jedinou frázi: „Potřebujeme více Evropy, potřebujeme více komunitární metody.“ Já říkám
ne, nepotřebujeme. Právě snaha řešit všechno na úrovni Evropské unie nás zavedla do
problémů, které řešíme jak? Zase na úrovni Evropské unie. Takže prosím, pochopte
konečně, že současný model evropské integrace se vyčerpal. Přestaňte žít v padesát let staré
představě poválečné evropské integrace minulého století; evropské paradigma se změnilo,
a čím dříve se s tím někteří z vás vyrovnají, tím lépe pro ně.

Lothar Bisky,    za skupinu GUE/NGL. – (DE) Pane předsedající, pane úřadující předsedo
Rady, pane předsedo Komise, moje skupina považuje výsledky zasedání Rady za
nedostatečné.

Podívejme se nejprve na hospodářskou politiku. Své myšlenky ohledně dohodnutých
pokynů v oblasti hospodářské politiky jsme vyjádřili na slyšení minulý týden. Musíme
překonat neoliberální praxi zisku a upevňování konkurence, zjevnou v termínech, jako je
„flexikurita“, úprava důchodového věku a tak dále.

Jsme přesvědčeni, že je zapotřebí demokraticky legitimní, řízená správa hospodářské
politiky, která bude bránit daňovému, mzdovému a environmentálnímu dumpingu, a to
prostřednictvím společných minimálních standardů umožňujících účinnou regulaci
finančních trhů a bránících privatizaci zisků, a zároveň bude rizika pro veřejnost přenášet
dál.

Můj druhý bod souvisí s našimi jižními sousedy, zejména s Libyí. Členské státy EU se
v severní Africe, především v Libyi, dostaly do hrozivé situace. Už jsme tady slyšeli kritiku.
Já bych chtěl zdůraznit jednu věc: diktátor Kaddáfí používá proti demonstrantům
a povstalcům zbraně, které nakoupil od nás. Ocitl se pod palbou NATO, aby byli ochráněni
bojovníci za svobodu a demokracii, a ti také používají zbraně z Evropy a USA.

Zajímalo by mě, zda v souvislosti s dodávkami zbraní existuje něco jako kodex cti, pokud
je něco takového vůbec možné? Kam se poděla podpora svobody, lidských práv a boj proti
sociální nespravedlnosti v případech, jako je Lampedusa, kam každodenně přijíždí stovky
tisíc severoafrických uprchlíků? Obávám se, že v nově vytvořené koncepci sousedství jde
spíš o zájmy Evropy než o přiměřenou odpověď na potřeby partnerských zemí.

Moje třetí poznámka se vztahuje k Japonsku. Dnes odpoledne a zítra budeme mít ještě
dost času o Japonsku diskutovat. I v tomto případě zapomínáme na soudržný evropský
přístup, přinejmenším co se týče bezpečnostních kontrol, takzvaných zátěžových testů.
Nepřekvapuje mě oprávněná skepse našich občanů, když se ptají, jaké stanovisko Evropská
unie v této záležitosti vlastně zaujímá.
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Godfrey Bloom,    za skupinu EFD. – Pane předsedající, pokud mohu, rád bych se vrátil
k otázce Libye.

Kdy si političtí představitelé a všichni dobří a spravedliví zničehonic uvědomili, že je
plukovník Kaddáfí zlý člověk? Kdy vám, pane předsedo, od té skvělé fotografie, na níž se
s ním objímáte, najednou došlo, že je to „záporák“?

Řeknu vám, že oběti ze skotského Lockerbie i oběti násilností páchaných IRA v mé zemi
velmi dobře věděly, co je ten člověk za mizeru. Má však ropu a peníze, a tak jste před tím
všichni zavírali oči, že?

No, tak teď to tu máme. Nejabsurdnější figurkou ze všech je britský předseda vlády, mávající
nenabitou zbraní – rozvráceným královským námořnictvem a rozvráceným královským
letectvem –, hrozí od postranní čáry a nemá ani letadlové lodě, nemá vůbec nic, a přitom
si říká konzervativec, i když je to jenom přestárlý školák, co si píská ve tmě, aby se nebál.

Hodně mluvíme o násilí páchaném na lidech, hodně mluvíme o demokracii. Přesto
dovolíme, aby v Zimbabwe vládl vraždící pavián, a vůbec nic s tím neděláme, nebo ano?
Nezajímá nás to, protože nás tam nečekají ani peníze, ani ropa. Jak je to pro tohle místo
typické: spousta pokrytectví a přetvářky.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Pane Barroso, jistě si prosadíte svou. Vznikne stálý podpůrný
fond pro euro, určený pro ty členské státy, které vydrancovaly své vlastní pokladny, čímž
se rizika přenesou na ty ostatní, kteří si své záležitosti udržují v pořádku.

Většina ekonomů se shodne na tom, že tento fond nepomůže euru o nic víc, než to dokázaly
dohody v rámci Paktu stability a růstu. Jedná se o vágní dohodu, zvýhodňující slabé
a podvádějící státy snadnými půjčkami. Kde se ty peníze vezmou? Z čeho se fond vytvoří?
Na papíře do něj mají přispívat všechny členské státy včetně Irska, Řecka či Portugalska.
Avšak tyto země žádné peníze nemají.

Nakonec to dopadne tak, že členské státy, které si své záležitosti udržovaly v pořádku,
budou platit za ostatní. Občané Holandska zaplatí účet za slabé členské státy, jako je Řecko
nebo Portugalsko – vaše země, pane Barroso – a to je, pane předsedající, nepřijatelné. To
není solidarita, to je odměňování špatného chování slabých členských států na úkor tvrdě
pracujících holandských, německých a belgických občanů.

Euro není možné tímto způsobem zachránit. Místo toho bychom měli některé země
z eurozóny vyloučit. Řecko se musí vrátit k drachmě a Portugalsko znovu zavést escudo.
Některé země se musí smířit s tím, že budou muset eurozónu opustit, ale vinit z toho
mohou jedině sebe.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Pane předsedající, výsledky zasedání byly významným
mezikrokem, skutečná zkouška nás však teprve čeká. Jestli dopadnou jako všechny ostatní,
včetně Paktu stability a růstu, a jestli je členské státy nebudou dodržovat, nestojí ani za
papír, na němž jsou vytištěny. Proto nesdílím optimistický názor obou předsedů, že je
krize za námi. Jsem přesvědčen, že opravdová zkouška nás čeká teprve nyní.

Od pádu Lehman Brothers uběhlo dva a půl roku, a kde jsme? Trvalo nám dva a půl roku,
než jsme došli až sem. Když byly naposledy předloženy návrhy na daň z finančních
transakcí, odpovědný komisař je zamítl. Chci vidět výsledky. Když pomyslím na minulé
volební období, vybaví se mi, že tento Parlament schválil 12 usnesení o opatřeních
souvisejících s finančními trhy a že je komisař pro vnitřní trh – který už naštěstí není
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v úřadu – všechna zamítl. Taková je skutečnost. Komise nedokázala při řešení problémů
zaujmout vedoucí postavení.

Místo toho zjišťujeme, že i na úrovni Rady je potřeba překonávat sobecké vlastní zájmy
a že Parlament musel posílit Komisi při plnění jejího úkolu, jímž jsou změny ústavy.
Neexistuje naprosto žádný důvod k tomu, abychom usínali na vavřínech. Musím souhlasit
s panem Verhofstadtem. Konsolidace rozpočtu je příliš nedbalá, správa příliš nezávazná,
pakt pro euro příliš slabý a národní zájmy stále příliš silné. Nebudeme-li mít odvahu
požadovat od vlád jednotlivých států větší oddanost Evropě, nikdy nenalezneme smysluplné,
trvalé řešení.

Pane Barroso, byl jsem kritický, když řečtí členové mé skupiny hlasovali proti programu
pro Řecko. Rozhodně nesouhlasím s panem Schulzem. Jestliže volby donutí socialistického
předsedu vlády opustit úřad, je to zjevně dobrá věc. V případě Portugalska však vaše strana
zároveň hlasovala proti evropskému programu. Takové věci by se v Evropě neměly stávat.
Chtěl bych vás všechny poprosit, abyste s tímto stranickým národním přístupem skoncovali,
protože na řešení tohoto problému pracujeme společně.

PŘEDSEDAJÍCÍ: DAGMAR ROTH-BEHRENDT
Místopředsedkyně

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Paní předsedající, pane Van Rompuyi, pane předsedo Barroso,
dámy a pánové, evropská veřejnost se ptá: učiní Evropská rada potřebná rozhodnutí,
a budou to ta správná rozhodnutí, která nás vyvedou z krize? Mnoho Evropanů se domnívá,
že přijatá rozhodnutí jsou v podstatě správná, ale příliš pomalá a málo ambiciózní. Toho,
kdo viděl dokument Finanční krize (Inside Job), určitě rozčílila chamtivost a nedostatek
skrupulí, a bude se ptát, jestli takhle ratingové agentury fungují, co dělá Evropa pro to, aby
se staly nezávislými a spolehlivými?

Není to tak dávno, co pan předseda Barroso tvrdil, že v případě, že se může členský stát
obejít bez pomoci zvenčí, měl by to udělat, protože taková pomoc je nákladná. To je také
názor portugalské vlády. Portugalsko pomoc zvenčí nepotřebuje: potřebuje pouze finanční
zdroje pro své hospodářství a své rodiny, a to za rozumné úrokové sazby. Jelikož ratingové
agentury slouží zájmům spekulantů, znamená to, že nesmírné oběti Portugalců míří přímo
do kapes těchto spekulantů. Je tohle evropská spravedlnost? Neuvědomují si političtí
představitelé, že procházíme krizí eurozóny, opakuji, eurozóny? Že útoky na státní dluh
některých zemí by mohly podkopat euro a ohrozit tak jednotnou měnu i samotný evropský
projekt? Jedná se o evropský problém, vyžadující evropské řešení.

Jestliže chceme krizi překonat, potřebujeme spíš více Evropy než méně; musíme napravit
svoji minulost a připravit se na výzvy budoucnosti; musíme vrátit důvěru a naději evropské
veřejnosti, protože bez ní nemá žádný evropský projekt smysl.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Pane předsedající, pane předsedo Evropské rady, pane
předsedo Komise, zasedání jste nám vylíčili v růžových barvách. Určité pozitivní aspekty
tu jsou, ale není třeba se k nim znovu vracet. Znepokojuje mě však jedna věc, překračující
meze technických detailů a toho, co jste zde říkali. Mám na mysli hranici mezi severem a
jihem, která v současnosti začíná rozdělovat Evropskou unii. Stejně jako před několika
okamžiky slýcháme, že někteří mají pravdu a jiní se mýlí, že jedni jsou dobří a druzí špatní;
ti, kdo to tvrdí, jako by zapomněli, že všechno spolu navzájem souvisí. To je vážná věc.
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Ba co víc, mnoho severních zemí, které zemím na jihu rády a hodně kážou, odmítá problémy
bank řešit, jak zmínil pan Verhofstadt, kvůli tomu jsou ale často vnímány jako ti, kdo
odmítají přijmout vlastní povinnosti. Proto se domnívám, že pokud máte nějaký úkol,
pane předsedo Evropské rady, nebo i vy, pane Barroso, je to povinnost za každou cenu
zabránit tomu, aby se tato hranice rozšiřovala a upevňovala. Potřebujeme řešení přijatelná
pro všechny. Musíme zaručit, že každý své povinnosti přijme.

Poslední poznámka – zdá se mi, že Evropská rada je příliš zahleděná do sebe. Celá tato
diskuze probíhá tak, jako by euro nemělo ve světovém měřítku žádný význam. Nebylo
řečeno vůbec nic o vnějším zastoupení eurozóny v MMF. Francie, předsedající v tuto chvíli
G20, hodlá prosazovat myšlenku světové měnové reformy, neexistuje ale žádný návrh
podobný myšlence eurobondů, již se snažíme prosadit, který by usiloval o to, aby se euro
stalo skutečně světovou měnou.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (FR) Pane Van Rompuyi, velice si vážím vás osobně
i vaší práce, ale musím se přiznat, že jste mě tak docela nepřesvědčil.

Říkáte, že se pracující nemusí obávat, že pracujeme pro ně. Když si čtu část týkající se
konkurenceschopnosti v Paktu euro plus, jak jej nazýváte, chápu to tak, že se v ní píše
o snížení mezd, větší flexibilitě a menší jistotě. Ani slovo o produktivitě nebo našich
zdrojích. Ani slovo o energetické produktivitě.

Tvrdím, že pokud jde o levnou pracovní sílu, závod s Čínou nemůžeme nikdy vyhrát. Právě
naopak, Čína je na dobré cestě k tomu, aby nás porazila v oblasti energetické účinnosti
a efektivního využívání zdrojů. Co tedy Evropě v otázce konkurenceschopnosti zbude,
jestliže nedokážeme být soupeřem ani v těchto oblastech?

Tvrdíte nám, že ti, kdo pobírají dávky, se nemusí bát. Při uvádění veřejných financí do
rovnováhy, což je rozumný cíl, jsou ovšem podle vás škrty nevyhnutelné. Čtyřicet procent
veřejných výdajů směřuje na sociální zabezpečení a vy nám říkáte, že se není čeho bát.
Rovněž uvádíte, že je postaráno i o výnosy. Promluvme si tedy o nich. Společný
konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob je opravdu povedený žert. Mluvíte
o něm v podmiňovacím způsobu; říkáte, že pokud jde o výnosy, měl by být v každém
případě neutrální. Proto z něj nebude možné vytěžit žádná další eura, ba co víc, společnosti
si budou moci tak jako tak vybrat. Ještě nikdy jsem nezažil, aby si někdo vybral tu
nejnákladnější fiskální variantu.

Na druhou stranu, jestli se někdo může přestat bát, jsou to akcionáři bank a věřitelé. Mluvil
jste o zátěžových testech. Ty loňské byly skutečně zábavné. Nevím, jestli budeme letos
svědky podobně nechutného vtipu. I kdyby byly tyto testy nakonec míněny vážně, můžeme
si být jisti tím, odkud banky získají své finanční zdroje. Od akcionářů nebo od nás, daňových
poplatníků? Ale vážně! Tak jako tak, očividně se nemají čeho bát.

A konečně, nepadlo ani slovo o slonovi v porcelánu, čímž mám na mysli naprostou
neudržitelnost řeckého a irského dluhu. Jakkoli byste se této záležitosti rádi vyhnuli,
neexistuje způsob, jak by tyto země dokázaly své dluhy splatit. Čím později přistoupíme
k restrukturalizaci, tím to bude bolestnější. Nikdy to nebude příjemné, ale další čekání nás
přijde draho.

(Potlesk)

Martin Callanan (ECR).   – Paní předsedající, kdykoli EU čelí nějakému konkrétnímu
problému, spadne do pasti vymýšlení složitého, byrokratického, těžkopádného řešení,
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které je často zcela v nepoměru k jeho závažnosti. Tuhle chybu děláme i nyní v souvislosti
se současnou finanční krizí: je vážná, je potřeba jednat, ale mnohá navrhovaná řešení by
měla podle mého názoru dalekosáhlé a vysoce negativní důsledky pro budoucnost Evropy
v dlouhodobém horizontu.

Mnozí využívají příležitosti, aby spustili projekt trvalé správy ekonomických záležitosti,
jejímiž řídícími principy jsou zásahy a kontroly. Řešením má prý být zneužívání stávajících
pravidel, jako je článek č. 122 Smlouvy, který nebyl nikdy zamýšlen pro potřeby záchrany,
na něž byly tyto zdroje použity – doufám, že některá země bude mít odvahu přivést tuto
záležitost k evropským soudům –, stejně jako další omezení pro členské státy, což ve
skutečnosti pro řadu voličů znamená omezení demokratického výběru.

Podíváte-li se na případ Irska, uvidíte, že tato země se ze všech sil snažila svůj bankovní
systém stabilizovat – tato stabilizace byla mimochodem životně důležitá pro banky
a instituce v jiných členských státech, které by jinak byly nesmírně ohroženy – a jedinou
odměnou jí byly požadavky ostatních členských států, aby zvýšila své sazby daní z příjmů
právnických osob, díky čemuž by Irsko mohlo konkurovat nafouklé situaci v jiných zemích.
To je nespravedlivé a nedemokratické.

Bairbre de Brún (GUE/NGL).   – (GA) Paní předsedající, na základě jakých úvah jsou Rada
a Komise přesvědčeny, že opatření uvalená na Irsko nezvýší jeho dluhy nebo že provádění
těchto a podobných opatření nepřinese totéž i jiným zemím v EU?

Opatření dohodnutá na zasedání přinutí všechny členské státy, aby se omezovaly na
hospodářskou logiku na úkor občanů – na logiku, v níž jsou nezbytné škrty a která členským
státům brání v tom, aby podporovaly růst.

Opatření uvalená na Irsko ze strany EU a Mezinárodního měnového fondu (MMF) budou
znamenat kruté škrty, ztrátu pracovních míst a podstatné omezení veřejných služeb.
Dluhové zatížení Irska je neudržitelné. Pokud nebudou majitelé dluhopisů donuceni, aby
se na části deficitu podíleli, nebude Irsko v budoucnu schopno plnit své závazky.

Niki Tzavela (EFD).   – Paní předsedající, cílem Paktu euro plus je sice posílení a zvýšení
evropské konkurenceschopnosti, jak ale můžeme dosáhnout evropské ekonomiky
s přidanou hodnotou, když náš pracovní trh likviduje nelegální přistěhovalectví a naše
evropské výrobky nahrazuje pašované zboží dovážené ze zemí na východě, intenzivně
využívajících své pracovní síly?

Čím dříve určíme výrobky, které mají svůj zeměpisný i hospodářský původ v EU, a začneme
je chránit, tím lépe. Můj návrh tedy zní, abychom do Paktu euro plus zahrnuli vytyčení
a ochranu hospodářských a zeměpisných hranic Evropy, jinak v prostředí velmi agresivní
a konkurenční světové ekonomiky nedosáhneme konkurenceschopné Evropy.

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Paní předsedající, jestliže libyjská krize něco skutečně dobře
ilustruje, pak je to podle mého názoru úplná absence vážně míněné evropské geopolitické
strategie, která by chránila evropské zájmy. Je koneckonců smutnou pravdou, že jsme zde
převážně díky domácí politické agendě ze strany prezidenta Sarkozyho, jenž si dopřál
takový falklandský moment.

V každém případě je podivné, že ti – včetně některých v tom o Parlamentu –, kdo tak
razantně a s oprávněným rozhořčením vystupují proti absolutnímu zlu představovaném
plukovníkem Kaddáfím, se až donedávna tak rádi a se spoustou úsměvů po boku tohoto
libyjského diktátora fotografovali a vítali jej s vojenskými poctami. Chci říci jen to, že je
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dnes mnohem jednodušší bombardovat Kaddáfího, než odpovídat na obrovské otázky,
které vyvstanou.

Abych uvedl alespoň jednu z nich: hodláme i nadále zásobovat zbraněmi povstalce – což
je souhrnný termín pro různorodou bandu lidí, jejichž myšlení v některých případech
z evropského pohledu zaostalo ve středověku –, a pokud ano, co nám zaručí, že s pomocí
těchto zbraní země neupadne do ještě většího chaosu, jako se to stalo v Íránu po vyhnání
šáha?

Já osobně bych byl raději, kdyby byly tyto evropské síly viditelněji využity k vojenské
ochraně našich vlastních vnějších hranic. V současnosti totiž probíhá také tichá válka,
hrozivá předzvěst invaze přistěhovalců, o níž nikdo nemluví. Potřebujeme, aby se evropské
síly vypořádaly i s ní.

Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Paní předsedající, na posledním zasedání Evropské
rady byla přijata rozhodnutí, která by byla ještě před rokem zcela nemyslitelná, a já bych
proto ráda pánům Van Rompuyovi a Barrosovi upřímně poděkovala.

Jedná se o významný krok, ovšem na velice náročné cestě, již musíme projít, abychom
znovu nastolili důvěru v euro a v naši ekonomiku a dostali se tak prostřednictvím podpory
růstu a zaměstnanosti z krize. Tento Parlament – sami jste to říkali – plní v souvislosti se
souborem právních předpisů za účelem posílení správy ekonomických záležitostí úlohu
spolutvůrce. Chceme, aby byl tento balíček ambicióznější a abyste o jeho podobě
v nadcházejícím období diskutovali s Parlamentem. Jsme přesvědčeni o nezbytnosti větší
a ambicióznější finanční podpory postavené na návrzích Komise. Už jste vyslechli slova
různých poslanců o tom, že požadujeme pevnější Pakt stability a růstu s obráceným
mechanismem hlasování.

Za druhé, je potřeba mnohem důraznější socioekonomická koordinace. Do ní patří více
než „závazky“ Paktu euro plus, protože zásady naší sociálně tržní ekonomiky jsou zakotveny
ve strategii Evropa 2020. To znamená větší odhodlání při rozvíjení těchto zásad za účelem
podpory růstu a zaměstnanosti ve prospěch našich občanů. Přejeme si, aby byly tyto cíle
zakotveny ve vnitrostátních reformních programech – slyšela jsem, že o tom pan Barroso
hovořil – a měli bychom v tomto ohledu předložit své návrhy.

Říkal a zdůrazňoval jste to s ohledem na to, že na těchto bodech jsme se již domluvili a mají
být obsaženy v červnové dohodě. Pokud jde o nás, můžete se pustit do práce a povzbudit
k činnosti Radu, přinejmenším v souvislosti s těmito body, což nám umožní uzavřít dohodu
v červnovém termínu.

Proinsias De Rossa (S&D).   – Paní předsedající, musím položit několik otázek
evropskému kvartetu – trojce a Radě. Myslíte svá slova o záchraně eurozóny a evropského
projektu vážně?

Právě skončily zátěžové testy bank, založené na nejpesimističtějších irských scénářích.
Nová irská vláda udělala za tamním bankovním debaklem tlustou čáru. K překvapení všech
v Irsku se rozhodla, že držitele dluhopisů v Allied Irish Bank a v Irské národní bance
nepostihnou žádné škrty.

Kam se tedy podělo evropské „něco za něco“? Proč Evropská centrální banka ke zcela
zásadní finanční pomoci pro irské banky ve střednědobém horizontu mlčí? Proč prezident
Sarkozy a paní kancléřka Merkelová trvají na likvidaci irské průmyslové základny výměnou
za snížení úrokové sazby finanční záchrany? Proč některé členské státy blokují pokrok
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v oblasti evropské daně z finančních transakcí a eurobondů? Proč se v evropském rozpočtu
škrtá?

Odpovědí jsou krátkodobé předvolební propočty a doktrinářská ekonomika. Irská
hospodářská krize je nedílnou součástí té evropské. Selhání irské ekonomiky by nebylo
jen selháním v rámci Evropy, ale i selháním Evropy jako takové.

Udržitelnost irských dluhů je pro tuto zemi naprosto klíčová a Evropa i evropský kvartet
musí k této záležitosti začít přistupovat realisticky. Při probíhajících jednáních s Irskem
od nich potřebujeme představivost a nápady.

Chci, abyste si zapamatovali moje slova. Irsko je demokratická země, stejně jako Francie,
Německo nebo Finsko: vládneme podle vůle občanů. Irští voliči se s přísnými úsporami
smířili jen se zaťatými zuby a s hněvem. Ze strany Evropy musí cítit spravedlivý přístup,
jinak se okno tolerance, v současnosti pootevřené irské vládě, s bouchnutím zavře.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Paní předsedající, dovolte mi, abych začal něčím pozitivním.
Mohl bych se zaměřit na to, jaké problémy budou znamenat rozhodnutí přijatá v Radě,
a problémy jistě znamenat budou, pozitivní je nicméně to, že se vám podařilo dosáhnout
pokroku v souvislosti se správou ekonomických záležitostí a makroekonomickými aspekty.
Můj kolega z Irska před okamžikem zmínil, jaké obavy občané této země mají. Jejich potíže
souvisí s tím, že jsme doposud nijak nezhodnotili makroekonomické hledisko. To je něco,
co nám v budoucnu umožní právě předpisy týkající se správy ekonomických záležitostí.
V tomto ohledu se domnívám, že se Rada vydala správným směrem.

Za poněkud znepokojivou však považuji skutečnost, že Rada zdánlivě postrádá vůli ke
změně svého způsobu rozhodování. Stále chce využívat příležitosti k uplatňování různých
druhů politických dohod, což by se dalo nazvat handlováním. Pokud ale svůj způsob
rozhodování nezměníte, obávám se, že v budoucnu, až budete řešit složité problémy,
nebudete schopni přijímat nezbytná rozhodnutí na základě těch doporučení, která bude
Komise, jak věřím, přece jen schopná sestavit. Tuto výzvu musí Rada brát vážně a vypořádat
se s ní. Celkem dobře ji ilustruje rovněž tendence, jež se projevila během zasedání Rady,
kdy moje vlastní členská země, Finsko, poněkud nejistě přistupovala k jiné záležitosti –
v tomto případě se jednalo o stabilizační mechanismy. Jakožto Fin toho lituji. Ne všichni
Finové uvažují tímto způsobem, jde však o výstižný doklad toho, jak se musí způsob
rozhodování Rady změnit.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Paní předsedající, nová struktura veřejných financí
Evropské unie byla založena na snaze posílit pravidla zdravých financí a veřejných výdajů
a na zcela nezdravé touze omezit daňovou suverenitu členských států. Velice pochybuji,
že by se země Paktu euro plus nacházely v postavení, kdy by samy sobě určovaly přísná
pravidla v oblasti veřejných výdajů, neboť toho nebyly schopné ani individuálně.

Na druhou stranu nemám žádné pochybnosti o tom, že standardizace daňové základny
je účinným krokem k daňové unii, která má jediný cíl – omezení daňové konkurence v EU.
Francouzští politikové pan Sarkozy a paní Lagardeová odhalili své skutečné úmysly, když
celé týdny pod rouškou boje proti krizi trvali na zvýšení daňových sazeb v Irsku. Zvýšení
daňových sazeb v Evropské unii na jednotnou úroveň bez ohledu na členské státy je však
receptem na prodloužení krize, nikoli její zmírnění.

Předsedající.   – Velice vám děkuji. Ty poslance, kteří by chtěli využít účasti v rozpravě
bez předchozí registrace, bych rád informoval, že už teď máme na pořadu přibližně
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20 projevů, a nedomnívám se, že budeme mít před hlasováním dostatek času. Stále se však
samozřejmě můžete pokusit.

Paul Murphy (GUE/NGL).   – Paní předsedající, dne 19. ledna pan Barroso v reakci na
Joea Higginse zde v tomto Parlamentu prohlásil, že se Evropa snaží Irsko podpořit.
Bezvýhradná kapitulace nové vlády stran Fine Gael a labouristů před zájmy držitelů
dluhopisů jasně ukázala, že podporu neposkytuje Rada nebo Komise, ale pracující v Irsku
a Evropě, kteří jsou nuceni podporovat evropské banky a spekulanty tím, že platí za jejich
ztráty.

Návrhy na správu ekonomických záležitostí představují pokus zakotvit v zákoně
propouštění a snižování mezd. Smyslem hodnotících zpráv o úsporných opatřeních
a návrhů na pokuty v řádu stovek milionů eur je to, aby za krizi bez ohledu na masový
odpor zaplatili pracující. Uplatnění této evropské doktríny šoku umožní změny Smluv,
díky nimž se evropský a irský establishment rozhodl vyhnout se referendu. Irská socialistická
strana a celá levice bude požadovat, aby se o tomto návrhu na trvalá úsporná opatření
hlasovalo v referendu.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, toto zasedání Rady se
zabývalo třemi navýsost důležitými záležitostmi: ekologickou a jadernou katastrofou,
která postihla Japonsko, finanční krizí, jež zachvátila Evropu, a situací v Maghrebu.

Co se týče prvního bodu, jakkoli soucítíme s těžce zasaženým obyvatelstvem, nemůžeme
souhlasit s revizí obchodních dohod na úkor našich vlastních podniků. Podporujeme spíš
humanitární zásah, poskytnutí vybavení, lidských a finančních zdrojů.

Domnívat se, že finanční krize je za námi, je čirá fantazie. Zcela nezbytně musíme vytvořit
balíček opatření za účelem pomoci členským státům uniknout ze stávající situace, jehož
prostřednictvím bychom zajistili stabilitu celé eurozóny. Rovněž podporujeme omezení
regulační a byrokratické zátěže, stejně jako podporu obchodu se třetími zeměmi – dokud
bude výhodný pro obě strany.

Domníváme se, že Evropská unie se v otázce Maghrebu zachovala naprosto strašlivě, neboť
každý členský stát jednal zcela nezávisle a baronka Ashtonová, vysoká představitelka pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, nevěděla, jak se s krizí vyrovnat. Evropská unie
především ponechala Itálii zcela napospas nekontrolovanému přílivu nelegálních
přistěhovalců.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Paní předsedající, obavy evropských obyvatel stále rostou.
Důvodem ke znepokojení jsou především dvě věci. První z nich je, že k řešení hospodářské
krize a problémů eura nadále přistupujeme nekonzistentně. Stejně tak je skutečností, že
Rada a Komise zaostávají za aktuálním děním.

Musíme uvažovat realisticky: restrukturalizace dluhů je nezbytná, přinejmenším v Řecku
a pravděpodobně i v Portugalsku. Před tím nelze uniknout. Čím déle nám bude řešení této
záležitosti trvat, tím více to bude stát, nejen co se týče financí, ale i v souvislosti s obecnou
důvěryhodností evropského projektu. Události v Řecku vyvolávají emoce. Byli jsme součástí
zvláštní delegace do této země: za tím stojí přesvědčení, že za problémy Řecka může EU,
protože nedostatečně jasně komunikuje a protože nejsou přijímány nezbytné, ačkoli zcela
zřejmé kroky.

Druhou záležitostí je jaderná energetika. Připravované, tzv. zátěžové testy by měly smysl
a Evropě by se podařilo vrátit soudržnost jedině tehdy, pokud by tyto testy probíhaly podle
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přísných kritérií, nikoli mírných kritérií IAO, jestliže by se na nich podíleli skutečně nezávislí
odborníci a jestliže by byla celá záležitost veřejnosti představena vhodným a srozumitelným
způsobem.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Paní předsedající, pane předsedo Rady, pane předsedo Komise,
dámy a pánové, podle mého politického vidění světa je třeba ideály sladit se zájmy. V možná
poněkud zjednodušené a naivní představě o evropských institucích by se podle mého
názoru dalo říci, že evropské instituce zastupují naše ideály, zatímco vlády z mnoha důvodů
zastupují naše zájmy.

Hrajeme spolu tedy hru. Zaráží mě však, že v některých situacích to vypadá, jako by tým
zastupující ideály odmítal hrát. Před několika týdny, když Parlament navrhoval uznat,
nebo spíš navrhoval, aby Komise doporučila Radě uznat libyjskou Prozatímní radu, baronka
Ashtonová prohlásila, že to překračuje rámec jejích pravomocí.

Včera, po skvělé prezentaci, když došlo na návrhy strategie Rady, která by z krize související
s migračními toky učinila evropské téma, paní Malmströmová uvedla, že tuto myšlenku
odmítá, protože se domnívá, že by v Radě nezískala většinovou podporu.

Jak může „tým ideálů“ vyhrát, když hráči odmítají mířit na bránu, protože se bojí, že je
brankář příliš dobrý? Domnívám se, že jde o věc zásadního významu pro historické chápání
úkolu, k němuž jsme povoláni.

Rád bych proto poznamenal následující: kdo jsou naši útočníci? Jsou to evropské instituce:
Parlament, Komise a dokonce i vy, pane Van Rompuyi; podle mého názoru totiž
nezastupujete Radu v tom smyslu, že byste bránil její zájmy, ale můžete jí dát na
srozuměnou, na které ideály by se měla soustředit.

Proto vás zkrátka žádám: jestli jste našimi útočníky, přihrávejte si míč, útočte a střílejte
góly a – jak v tomto druhu hry říkáme – přimějte nás snít.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, nikdo nepochybuje
o tom, že vznik trvalého mechanismu stability je důležitý úspěch, vytvářející základy pro
politické odhodlání bránit euro za každou cenu. Navzdory nikoli nevýznamným výhradám
k metodám a mezivládní povaze fondu proto Parlament tento zlomový krok podpořil
a zaměřil se na zajištění pevného spojení mezi evropským mechanismem finanční stability
(ESM) a evropskými institucemi.

Odkaz na závěry Rady ohledně nařízení stanovujícího postupy určování podmínek je tedy
významný a my teď od Komise očekáváme, že předloží vhodný návrh.

Ačkoli je tento výsledek pozitivní, těžko jej můžeme považovat za dostatečný. Problémem
je základní směřování evropské správy ekonomických záležitostí. Vytrvale léčíme příznaky
choroby namísto jejích příčin. Deficity jsou důsledkem, nikoli příčinou krize. Domnívat
se, že můžeme chorobu vyléčit pouhým škrtáním v rozpočtech na jedné straně
a refinancováním bank na straně druhé je čiré předstírání: riskujeme tak prohloubení krize
a neudržitelnost samotného trvalého mechanismu stability.

Jestliže chceme léčit chorobu a ne jenom její příznaky, musíme vyřešit řadu základních
problémů. Hovoříme o posílení evropské konkurenceschopnosti. To je správné, ale jakou
představu o konkurenceschopnosti se vlastně snažíme naplnit? Nemůžeme spoléhat na
obnovu pouze na základě vývozu do třetích zemí, protože to by jen zvýraznilo existující
rozdíly. Abychom byli konkurenceschopnější ve vnějším obchodu, potřebujeme zároveň
podpořit kvalitní vnitřní poptávku.
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Proto se musíme vypořádat s otázkou bank a se systémem poskytování úvěrů ekonomice,
abychom evropské úspory přesměrovali na dlouhodobé investice. Musíme se vybavit
nástroji, jako jsou eurobondy, daň z finančních transakcí a rozpočet hodný svého jména,
abychom dosáhli rozsáhlých veřejných investic na evropské úrovni, které by mohly dát
impulz investicím soukromým. A konečně, musíme začít o evropském sociálním modelu
uvažovat jako o zdroji, nikoli problému.

Sharon Bowles (ALDE).   – Paní předsedající, Pakt euro plus by mohl být užitečný, nesměl
by však být v balíčku právních předpisů využíván jako výmluva pro slabost. Oddanost
jednotnému trhu je klíčová pro konkurenceschopnost EU a tím pádem i celé eurozóny.
To lze sice vítat, avšak iniciativy pro jednotný trh zůstávají omezeny rámcem Smlouvy
a sedmadvacítky.

Obávám se, že nástroji ESM chybí pružnost a že je neudržitelný pro zotavení s 2% až 3,5%
rizikovými prémiemi. Rozumím nezbytnosti disciplíny a opatření pro případ rizik, tyto
nástroje však nejsou výdělečné, zejména pokud existují vlastní zájmy přesahující stabilitu
eurozóny, jako je například řada bank v členských státech podporovaná irskými daňovými
poplatníky, o čemž už zde byla řeč.

Bankovní krizi jsme dosud nevyřešili, a tím, že budeme bázliví, ji ani nevyřešíme. Dokonce
ani Německo nerekapitalizovalo své vlastní banky ani neuznalo znehodnocená aktiva
a také se spoléhá na shovívavost všech ostatních v EU i ve světě, umožňující tichá
společenství coby základní kapitál, jinak by zátěžovými testy neprošlo.

Dovolte nám tedy, pane předsedo Komise a pane předsedo Rady, abychom měli nějakou
vizi, aby nám nechyběla pokora a abychom mohli poctivě zhodnotit své kroky; to nejmenší,
co můžete udělat, je přistupovat k rizikovým prémiím jako k záruce a vrátit je, jakmile
riziko pomine. Malichernost euro nezachrání a trhy to ví.

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, používat peníze
daňových poplatníků na záchranu bank nebo k zajišťování umělé likvidity států ve
skutečnosti není v kompetenci politiků. Pravým účelem politiky je vytvářet právní rámec
pro zajištění toho, aby taková situace vůbec nenastala. Musíte teď udělat špatnou věc,
protože jste celá desetiletí nedokázali udělat tu správnou. Máte v úmyslu dostat se až ke
kořenům problému, což vítáme. Nakolik je to ale možné posoudit, zdá se, že znovu
pracujete na nesprávné úrovni, s nesprávnými zdroji a v nesprávném rámci, protože se
celou záležitost snažíte vyřešit mimo rámec Smluv.

Naštěstí se nám podařilo přivést část jednání do rozsahu působnosti komunitární metody,
ačkoli je obvyklého přístupu seshora dolů stále nedostatek. V této oblasti je více než
v jakékoli jiné třeba, aby se každé politické opatření demokraticky projednalo, uzákonilo
a kontrolovalo. Používáte nesprávné nástroje, neboť berete peníze daňovým poplatníkům
a podporujete s nimi banky a ty, kteří s bankami a dalšími finančními produkty spekulují.
Dosud jste nepodnikli vhodné kroky k tomu, abyste se vypořádali s těmi, kdo z této situace
dlouhodobě profitují. Neustále tak v Evropě udržujete nerovnováhu, kvůli níž podpora
této politiky oslabuje, místo toho, aby rostla. Na jedné straně zatěžujete veřejné pokladny
a na straně druhé chráníte soukromé majetky. To k řešení současných problémů nijak
nepřispívá, pouze se tak léčí některé příznaky.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Paní předsedající, mnohé členské státy celá léta uplatňovaly
takovou rozpočtovou politiku, která vypadala příliš dobře na to, aby to mohla být pravda.
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Zvyšování dluhů se nevnímalo jako problém, protože jsme věřili, že je hospodářský růst
rozpustí, jako když na slunci taje led.

Mnoho soukromých osob si myslelo totéž. Nakoupili si domy mnohem dražší, než si mohli
dovolit. Rostoucí cena těchto majetků je měla zachránit, ale celý domeček z karet se zhroutil.
Dluhovou krizi řešíme novými dluhy. Evropská centrální banka za miliardy nakoupila
vládní dluhopisy vydané Portugalskem, Irskem a Řeckem. Ekonomiky těchto zemí budou
nyní muset poslouchat bič a bez ustání mnoho let růst jako o život, aby se zbavily problémů.
Paní předsedající, to nemůže fungovat. Zmíněné ekonomiky alarmující rychlostí upadají.
To znamená jasné směřování k bankrotu.

Nastal proto čas na krizovou strategii 2.0. Musíme bankrotujícím zemím umožnit návrat
k jejich dřívější měně spolu se silnou devalvací a částečným odpisem dluhů. Potom bude
možné situaci během roku nebo deseti let přezkoumat.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Paní předsedající, je neuvěřitelné a pro směřování
této Evropské unie zároveň příznačné, že přední mluvčí Rady a Komise ignorují hlubokou
sociální krizi, kterou v současnosti řada zemí Unie prožívá, a to především v oblasti
eurozóny. Jakou máte odpověď pro téměř 100 milionů lidí žijících v EU v chudobě, včetně
více než 20 milionů pracujících s nízkými mzdami a nejistým zaměstnáním, kteří přispívají
na skandálně vysoké zisky velkých podnikatelů a finančníků? Jakou máte odpověď pro
téměř 25 milionů nezaměstnaných, z nichž jsou většina ženy a mladí lidé a jimž by důstojný
příspěvek a možnost budovat vlastní budoucnost zajistily onen rozvoj, jenž je našim zemím
upírán?

Znovu říkám, že jediným smyslem rozhodnutí Rady je obrana zájmů velkých podniků
a finančníků spolu s další centralizací politických pravomocí za účelem koncentrace
a hromadění hospodářské moci. Ve jménu krize jsou proto zpochybňována sociální práva
a práva pracujících, roste jejich vykořisťování a zvyšuje se závislost zemí s křehkými
ekonomikami, jako je například Portugalsko.

John Bufton (EFD).   – Paní předsedající, Rada považuje centralizovanou regulaci státních
rozpočtů za nezbytnou pro obnovu hospodářství – především návrh na víceleté plány
konsolidace deficitu, příjmů a výdajů, jejichž cíle mají být splněny ve stanovených lhůtách,
spolu se souvisejícími sankcemi za neplnění povinností.

Schodek rozpočtu Spojeného království je z větší části strukturální a je nutné k němu
přistupovat individuálně. Jsem rozhodně proti zasahování Bruselu do záležitostí mé vlasti,
a to vzhledem k malérům napáchaným v Řecku a Irsku, které budou na svoji záchranu
nejspíš potřebovat další prostředky. Portugalsko se raději obrátilo na Brazílii, čímž dal
Lisabon najevo svoji neochotu stát se hospodářským protektorátem s úspornými opatřeními
dusícími růst.

Rada uvádí, že konsolidace by měla proběhnout nejdříve v členských státech s velkým
deficitem. Co může zabránit migraci občanů za silnějšími ekonomikami Unie v souladu
se zákony, které si sama vytvořila?

Rada navrhuje omezení regulační zátěže. Zahrnuje to i právní předpisy, jichž je Evropa
autorem už celá desetiletí, jako je směrnice o pracovní době nebo prodloužená mateřská
dovolená?

Pro hospodářský blahobyt jsou klíčové decentralizované a uvolněnější trhy, nikoli represivní
regulační opatření.
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Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Paní předsedající, jak víme, na zasedání Evropské rady, kde
byla pro diskuze podle mého názoru charakteristická nepoučitelnost a neschopnost vnímat
realitu, se jednalo o třech výbušných tématech.

Na jednu stranu jde o to, že záchranný balíček v hodnotě 700 miliard EUR bude brzy
vyčerpán a mohl by přivodit zkázu i čistým plátcům rozpočtu EU. Místo toho, aby EU
v zájmu účinného řízení krize přiznala selhání mechanismu stability, pouze znásobila
riziko pro všechny.

Na druhou stranu zůstává otevřená otázka, zda opozice vytvořená bývalými Kaddáfího
ministry skutečně stojí o demokracii. Velice mě znervóznilo, že byl vojenský velitel
libyjských povstalců identifikován jako dlouho sloužící agent CIA.

A konečně, zátěžové testy jaderných elektráren, které mají probíhat na dobrovolné bázi
a bez následků, jsou jen dalším důkazem toho, nakolik se Brusel vzdálil realitě. Komise
ovšem opravdu přestřelila, když obnovila účinnost dvacet let starého nařízení, aniž by
aktualizovala limity pro radioaktivní kontaminaci potravin.

Alain Lamassoure (PPE).   – (FR) Paní předsedající, pane předsedo Evropské rady, pane
předsedo Komise, v záležitostech hospodářské a měnové unie jsou výsledky zasedání
Evropské rady působivé. Bravo! Musíme však pochopit, že tak vzniká nový a velmi závažný
problém, jmenovitě politické přijetí takto učiněných rozhodnutí, a to na dvou úrovních.

První úrovní jsou samotné členské státy. Pakt euro plus je už od svého počátku, z iniciativy
největšího členského státu, založen na čistě mezivládní shodě. To je v pořádku, pokud se
tak stane jednorázově. Jestliže ale budeme pokračovat stejnou politickou cestou několik
let po sobě, hrozí nám riziko zvyšujícího se mezinárodního napětí. Německou kancléřku
už v ulicích Atén a Dublinu vypískali. Tento mezivládní postup je proto nezbytné postupně
proměnit ve skutečně evropský postup, nikoli pouze pro EU, ale pro Evropu jako celek.
To je smyslem pozměňovacích návrhů přijatých Parlamentem, a my bychom měli
poděkovat panu Junckerovi a vám, pane Van Rompuyi, že jste je schválili.

Druhou úrovní je přijetí v očích veřejnosti každého ze členských států. Jak by se opoziční
strany v našich zemích cítily, kdyby byly vázány politickými nařízeními, o nichž s nimi
nikdo nejednal? Podívejme se na to, co se včera odehrálo v irských volbách. Podívejme se
na aktuální předvolební debatu v Portugalsku. Jediným způsobem, jak tato doporučení
politicky ospravedlnit, je zajistit to, aby byly do diskuzí už od počátku zapojeny vnitrostátní
parlamenty, a to prostřednictvím evropského semestru, avšak závěry zasedání Rady tyto
parlamenty zmiňují pouze letmo, ve stejné skupině jako regiony, sociální partnery a nevládní
organizace. Jde o mnohem, mnohem víc. Učiněná rozhodnutí znamenají, že musíme
prozkoumat nový rozměr evropské demokracie.

(Potlesk)

Udo Bullmann (S&D).   – (DE) Paní předsedající, Rada a Komise mají naprostou pravdu
v tom, že evropské veřejné rozpočty potřebují konsolidaci. Jestliže se však podíváme na
to, jak to funguje nyní a jak to bude fungovat v budoucnu, je zjevné, že jsou postihováni
nesprávní lidé. Zavírají se školy, učitelé přichází o práci, vědci končí na ulici a veřejné
investice se buď seškrtávají, nebo stagnují.

Rád bych se pánů Van Rompuye a Barrosa zeptal: je tohle váš záměr? Samozřejmě, že
odpovíte, že tohle si nepřejete a že se má škrtat v jiných oblastech. Moje další otázka tedy
zní: v jakých oblastech se má škrtat? A moje klíčová otázka je následující: pokud jste
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přesvědčeni, že se má škrtat jinde, proč vámi předložený návrh rozhodnutí v souboru šesti
opatření pro správu ekonomických záležitostí nijak nerozlišuje mezi tím, zda země nakoupí
tanky nebo zbraně, investuje do záchrany státní ekonomiky nebo vloží své investice do
budoucnosti? Nebo zda investuje do moderního systému dodávek energie a do vzdělávání
a výcviku svých dětí? Romano Prodi kdysi pronesl slavnou větu o tom, že tyto návrhy jsou
pitomé. Jeho slova jsou dodnes pravdivá, protože není možné rozlišovat mezi dobrými
a špatnými investicemi. Naší jedinou možností je dotyčné návrhy vylepšit; jestliže
rozlišování nebudeme schopni, Evropu nelze rozumně spravovat.

Moje poslední otázka zní: kde nalezneme příjmy, které nám umožní dostat se ven z krize?
Na svoji cestu z problémů si koneckonců nemůžeme naspořit. Pane Barroso, očekáváme
váš návrh na evropskou daň z finančních transakcí, kterou již tento Parlament podpořil
výraznou většinou. Dejte Evropě šanci a přestaňte ztrácet čas se zbožnými slovy.

Wolf Klinz (ALDE).   – (DE) Paní předsedající, pane Barroso, pane Van Rompuyi, když
vás člověk poslouchá, nabude dojmu, že je všechno v naprostém pořádku: euro je zajištěné,
máme nový Pakt stability a růstu, máme evropský mechanismus finanční stability a Pakt
euro plus.

Řeknu to zcela jasně: „Zprávu jsem slyšel, ale nejsem si jistý, že jí věřím.“ Neměli bychom
ztrácet z dohledu výchozí bod všech těchto úvah a opatření, jmenovitě rostoucí zadlužení
některých členských států eurozóny, ztrátu konkurenceschopnosti, narušení ekonomických
procesů a v důsledku toho zvyšující se deficit běžného účtu, který je potřeba financovat.

Již nyní je zjevné, že mnohé členské státy nebudou schopné podmínky nového Paktu
stability a růstu ani při nejlepší vůli dodržet. ESM nám nepomůže překonat narušení
ekonomiky, protože se nikdo vážně nezabýval možností, že by se členský stát eurozóny
mohl ocitnout v platební neschopnosti, a protože vyhlídka na finanční pomoc
z mechanismu stability povede k větší nedbalosti.

Takzvaná přísná nařízení se v praxi ukážou jako relativně mírná. Potřeba jednomyslných
rozhodnutí končí handlováním, které bylo známou a neměnnou součástí minulosti.
A konečně, Pakt pro euro je příliš nezávazný na to, aby strádající země přinutil k provádění
dalekosáhlých ekonomických reforem.

Celkově vzato se tedy obávám, že se nám základní příčiny problému nepodaří odstranit.
Budeme mít trvalý nástroj pro přečerpání, jehož úvěrové parametry bude nutné pravidelně
zvyšovat. Promění se tak v bezednou jámu a občané států, které budou muset všechno
zaplatit, se budou znovu cítit podvedení. V důsledku toho klesne důvěra veřejnosti v Evropu
ještě hlouběji.

Derk Jan Eppink (ECR).   – (NL) Paní předsedající, mám pro pana Van Rompuye osobní
otázku. Válka v Libyi pokračuje. V minulosti jsme viděli, že mezi libyjským vůdcem
a evropskými představiteli panovaly vřelé vztahy, jako mezi nejlepšími kamarády na
pískovišti.

Minule jsem všem z vás ukázal několik fotografii, na nichž jste byl i vy, pane Van Rompuyi.
Jsem přesvědčen, že jste bezúhonný a čestný člověk, dokonce i v politice. Jste zásadový.
Proto jsem ty fotografie přinesl. V Lockerbie byly zabity stovky lidí, mnozí z nich Evropané,
a potom vidíme, jak se evropští představitelé s tím vrahem dál schází. Když jsem vás viděl,
připadal jsem si podvedený. Možná to bylo právě proto, že děláte tuhle práci, pohybujete
se mezi premiéry a prezidenty a jinými vyvolenými lidmi. Radil bych vám však, abyste
zůstal nohama na zemi.
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Evropa musí stát na straně svobody. Podstatou tohoto projektu je svoboda, něco, co jste
vy a pan Barroso, který se s Kaddáfím také přátelil, opomíjeli, a kvůli tomu si dál připadám
podvedený.

Gunnar Hökmark (PPE).   – Paní předsedající, doposud jsme se zabývali samotnou krizí,
nyní se však musíme začít věnovat zásadním problémům, které ji zavinily – konkrétně
velkým rozpočtovým schodkům a slabým veřejným financím.

Proto má reforma Paktu stability a růstu naprosto klíčový význam nejen pro splnění záměrů
a cílů, ale i pro důvěryhodnost evropských ekonomik. Musíme se rovněž vypořádat
s problémem nedostatečné konkurenceschopnosti a hospodářského růstu. To je náš hlavní
úkol, jehož vyřešení nám umožní bojovat proti chudobě, vytvářet pracovní místa a také
zajistit prosperitu.

Samozřejmě, že zásadní odpovědností členských států je restrukturalizovat rozpočty,
upřednostnit sociální zabezpečení a investovat do růstu a zároveň snížit své deficity. Musí
reformovat trhy, a to včetně těch pracovních a dalších příležitostí pro malé a střední
podniky.

To jsou věci, které musí udělat členské státy – a ještě mnohem více –, podívejme se ale také
na to, co musí udělat Evropská unie jako taková. Musíme být připraveni restrukturalizovat
rozpočet EU ve stejné míře, jako to požadujeme od členských států, a přitom zajistit, aby
přednost dostaly investice a růst, věda a výzkum a otevřené trhy.

Musíme zajistit reformu evropského trhu. Sedmdesát procent evropského hospodářství
připadá na sektor služeb, ale směrnice o službách je v tomto ohledu poněkud omezená.
Budoucnost evropského hospodářství leží v odvětví služeb a ve znalostní ekonomice. Od
Komise důrazně žádáme, aby předložila návrhy ohledně přenesení vnitřního trhu na celou
znalostní ekonomiku. Díky této klíčové záležitosti by se Evropa mohla stát přední znalostní
ekonomikou na světě.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Paní předsedající, pane Van Rompuyi, pane Barroso,
jaká je po krizi nejmocnější zbraň Evropské unie, pokud jde o konkurenceschopnost ve
světovém měřítku? Sami jste ji definovali: je to strategie EU 2020.

Když se však podívám na to, co provádíte v souvislosti se správou ekonomických záležitostí,
mám dojem, že si absolutně protiřečíte. Skutečně, zaměříme-li se na Pakt stability a správu
ekonomických záležitostí, přecházíte od koordinační strategie ke strategii dohledu
a washingtonský konsensus se tak ve výsledku mění v bruselský. Když hovoříte
o strukturálních reformách, zmiňujete snižování mezd a zvýšení věku odchodu do důchodu.

Řeknu vám, jaké strukturální reformy opravdu potřebujeme. Potřebujeme veřejné investice,
a to především do vzdělávání. Věděli jste, že po celé období lisabonské strategie polovina
členských států rozpočet vynaložený na vzdělávání omezila? Potrestali jste je za to?
Uvědomujete si, že Evropská unie nikdy nenaplní cíle strategie 2020, jestliže nebudeme
společně investovat do budoucnosti, jestliže budeme při hodnocení veřejných výdajů
členských států přistupovat individuálně pouze k jedinému výdaji, u nějž se bere ohled i
na kvalitu, a to když členské státy zavádí kapitálově financované důchodové reformy,
zatímco se ignorují ty, které se snaží vyvíjet úsilí v oblasti vzdělávání?

Na současné situaci v Irsku mě zaráží jedna věc. Denně se rozhodujete zachraňovat banky;
irští občané zatím klesají ke dnu. To není Evropská unie, jakou si přejeme. Byla bych raději,
kdybychom zachraňovali obyvatele Irska, ne tamní banky. Abyste zachránili banky, ještě
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ke všemu jste vymysleli „zátěžové testy“. Mám dojem, že kdykoli narazíme na nějaký
problém, přijdeme se zátěžovými testy. To je nové téma planých diskuzí. Existují zátěžové
testy v jaderné energetice, zátěžové testy pro banky; jednoho dne možná dojde i na zátěžový
test pro Komisi. Možná jej sami navrhneme. Já osobně bych byla raději, kdyby Komise
převzala iniciativu a zůstala tam, kde by měla být.

Dnešní stanoviska Evropské centrální banky ve mně vyvolávají dojem, že ji zajímá spíš to,
co do jejích pravomocí nespadá, konkrétně výše mezd, než životaschopnost našeho
bankovního systému a jeho efektivita při dosahování potřebných veřejných investic. Tento
Parlament předložil návrhy na daň z finančních transakcí a na eurobondy, ale vy jste se
jimi odmítli zabývat.

Pane Van Rompuyi, pane Barroso, nastal čas, abyste návrhům tohoto Parlamentu začali
naslouchat, protože by vám to umožnilo zajistit úspěšnost přijaté strategie.

Lena Ek (ALDE).   – (SV) Paní předsedající, na svém nedávném zasedání se Rada věnovala
také tématu bezpečnosti jaderných elektráren a evropských reaktorů. Toto téma je nyní
předmětem jednání Parlamentu. Vznikne tak usnesení, o němž se bude ve čtvrtek hlasovat.

Jsem přesvědčena, že většina evropských občanů považovala zátěžové testy za samozřejmou
součást bezpečnostních opatření v jaderných elektrárnách již po desetiletí. Nebylo tomu
tak. Návrh přijatý v závěrech Rady je příliš málo důrazný. Nesmíme testovat pouze
technologii a zeměpisnou polohu, ale i kulturu bezpečnosti a četná rizika. Musíme zajistit
otevřenost a transparentnost testů. Je naprosto nepřijatelné, aby vlády a státní orgány v této
oblasti posuzovaly samy sebe. Zcela jasně jsou zapotřebí nezávislé kontroly, skutečnosti
je nutné zveřejňovat a musí převážit úplná transparentnost pod přísným dohledem Komise.
Jedině tak může být tato technologie v budoucnu důvěryhodná. Musíme rovněž znovu
projednat institucionální strukturu, která je tak stará jako Evropská unie sama. Je třeba ji
aktualizovat. V rámci systému jsou nezbytné evropské bezpečnostní normy a rovněž
musíme zajistit, aby i Rada předkládala návrhy v souvislosti s energetickou účinností,
alternativními zdroji energie a jejich plánováním.

Vicky Ford (ECR).   – Paní předsedající, nejdůležitější závěr zasedání Rady nebyl zrovna
propagován prostřednictvím poutavých titulků v novinách. Bylo zde uvedeno, že jednotný
trh hraje klíčovou roli při zajišťování růstu.

Jsou to však všechno jenom řeči? Co se týče správy ekonomických záležitostí, už nyní
vidím, jak se někteří kolegové snaží rozmělnit pakt stability, a pokud jde o podporu podniků,
nevedeme si o mnoho lépe.

Poslanci EP hromadně podepisují petice na podporu cyklistů nebo životních podmínek
koní, ale když měli bojovat za omezení administrativní zátěže malých podniků, připojila
se nás pouze třetina a za britské labouristy se objevil jediný podpis. Komise slibuje, že
umožní přístup k rizikovému kapitálu, což je chvályhodné, ale zároveň téměř směšné,
vzhledem k tomu, že se jej celý loňský rok snažila prostřednictvím předpisů úplně odstranit
z trhu.

Je čas, abychom se vydali na cestu. Devět hlav států podepsalo dopis týkající se konkrétních
kroků ve prospěch podnikání, obchodu, inovací a investic. Vyzývají nás, abychom si zvolili
růst. Já rozhodně souhlasím.
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Jaime Mayor Oreja (PPE).   – (ES) Paní předsedající, Evropská rada přijala řadu opatření
zahrnujících správu ekonomických záležitostí, racionalizaci rozpočtů,
konkurenceschopnost a tak dále a já musím říci, že všechna míří správným směrem.

Všech 16 bodů závěrů Rady jsou z větší části výsledkem práce pana předsedy Van Rompuye
a pana předsedy Barrosa, jimž bych rád poblahopřál, neboť si vážím – někteří z nás si váží
– toho, co jakožto představitelé svých institucí vykonali.

Problémem však není jen to, že procházíme finanční krizí, zažíváme totiž zároveň krizi
důvěry a politickou krizi v Evropě a jejích státech. Problém nespočívá pouze ve zhodnocení
aktuálního ekonomického a technického obsahu závěrů Evropské rady. Ve stejné době
jako zasedání Evropské rady se konají volby na evropské, státní i regionální úrovni, a ty
všechny potvrzují naše obavy. Sílí extrémní stanoviska. Některá z nich se v současnosti
maskují do nejrůznějších podob nacionalismu. Proto si musíte velice dobře uvědomit, že
naším problémem není pouze řešení krize, ale také jejích politických a společenských
následkům.

Nejedná se zkrátka jen o období severojižní krize v Evropské unii, jak zcela správně uvedl
jeden z mých kolegů. Nadešla nová doba a jejím zvláštním znamením jsou krize, které se
hromadí a šíří a nedaří se je řešit. Objevují se nečekaně jak v EU, tak mimo ni. Nová doba
navíc v podstatě vyžaduje nový způsob myšlení na úrovni jednotlivce i na úrovni institucí,
a to je největší politická výzva, jíž čelíme.

Jakákoli změna myšlení musí začít u dotyčného člověka samotného. Jestliže je jím poslanec
tohoto Parlamentu, musí říci, jakým způsobem se má Parlament změnit, aby se s novou
dobou dokázal vypořádat. To stejné platí pro členy Komise a Rady; každý z nás musí být
schopen se této záležitosti postavit.

V každém případě je však hlavní věcí nesejít z cesty, protože míříte správným směrem.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Paní předsedající, pane úřadující předsedo
Rady, pane komisaři, dámy a pánové, eurozónu zasáhla první krize, a když se objevila,
jasně se ukázalo, že Evropská unie není dostatečně vybavena k tomu, aby ji vyřešila.

Projevily se chyby v samotných návrzích, například nedostatek plánování v souvislosti
s finanční pomocí zemím eurozóny, neefektivita při plnění závazků v oblasti veřejných
financí a konkurenceschopnosti a zvýšená makroekonomická nerovnováha a rozdíly
v rámci eurozóny.

Byli jsme svědky toho, jak kroky přijaté za účelem vyjádření společného evropského názoru
v oblastech zahraniční politiky a bezpečnosti nebyly podpořeny ekonomicky, a to navzdory
imperativům globalizace. Náš ekonomický potenciál se nepodařilo proměnit ve vůdčí
hospodářské postavení na světové úrovni a nerovnováha mezi pilířem jednotné měny
a mezivládními ekonomickými pilíři vystoupila do popředí.

Jestliže chceme reagovat odpovídajícím způsobem, musíme pokročit v integraci. Žádná
vnitrostátní cesta z krize neexistuje, pokud si někteří lidé nespletli století. Z toho důvodu
podnikla Evropská rada ve dnech 24. a 25. března významné, ba dokonce ohromné kroky
správným směrem. Provádění evropského semestru, přijetí trvalého mechanismu stability,
stejně jako závazky přijaté před očima Parlamentu včetně legislativního balíčku, který bude
Parlament muset ještě vyvážit; to všechno jsou kroky správným směrem. Pakt euro plus
nepochybně představuje krok kupředu, zbývá však ještě mnoho vykonat. Krize je stále
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tady a spolu s ní 23 milionů nezaměstnaných, velké mraky na obzoru a mnoho problémů,
jimž se musíme postavit.

Proto potřebujeme trojrozměrný pakt s evropskými občany, úsporná opatření mají totiž
své meze a my musíme prostřednictvím investic podporovat politiku růstu a zaměstnanosti,
abychom dokázali nově definovat svůj hospodářský model a splnit cíle strategie
Evropa 2020.

Politika fiskální a finanční udržitelnosti vyžaduje evropský rámec jak v oblasti státního
dluhu, tak v oblasti rekapitalizace finančních institucí; potřebujeme skutečně evropský
sociální pakt, jenž nám umožní zavést lepší produktivitu společně se sociálními standardy,
pokrokem v oblasti daní a aktualizovanou podobou sociálního státu.

Ivo Strejček (ECR).    – (CS) Paní předsedající, to, co se stalo na jednání Evropské rady
24. a 25. března 2011, a obsah textu, který byl přijat, jsou příběhem o prosazení fiskální
unie zadními dveřmi. Vytvoření jednotné měny euro a období existence této měny je
historií ignorance ekonomických zákonitostí, porušování pravidel, lhaní o výši deficitů
veřejných financí a podvádění v národních statistikách. Pakt růstu a stability byl přijat jako
last chance break proti notorickým černým pasažérům a byl po celá léta porušován všemi.
Proč si myslíme, že při rozdílnosti charakteristik národních ekonomik, rozdílné míry
inflace, rozdílné míry nezaměstnanosti, tomu bude u Paktu euro plus jinak? Za zvlášť
nevhodný považuji návrh na harmonizaci základů korporátních daní.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Paní předsedající, pane předsedo Rady, pane předsedo Komise,
nejprve bych vám samozřejmě rád poblahopřál k výsledkům zasedání Rady ve dnech
24. a 25. března, zejména ke konsolidaci evropského semestru, ale také k mnoha dalším
úspěchům, jako je ustanovení evropského mechanismu finanční stability nebo Paktu euro
plus, jenž vzešel ze summitu zemí eurozóny konaného dne 11. března.

Jsem přesvědčen, že jsou to pro Evropu velice pozitivní výsledky, jen je škoda, že se tento
proces nepodařilo ve dnech 24. a 25. března zcela uzavřít. Jsem si jist, že kdybychom tento
signál bývali vyslali, kdyby členské státy tento signál vyslaly na zasedání Rady a tím soubor
reforem fondu završily, bylo by naše dnešní postavení pro nadcházející 3 až 4 měsíce
pevnější a rovněž bychom částečně zmírnili dopady krize, které v současnosti zažívá
zeměmi vlast, Portugalsko, o kterém bych také rád něco řekl. Mám na mysli to, že
portugalská Sociálně demokratická strana (PSD), plně zapojená do skupiny Evropské lidové
strany (Křesťanských demokratů), je naprosto a zcela odhodlána splnit veškeré podmínky
a povinnosti nezbytné k tomu, abychom zůstali součástí Evropy. O to usilujeme, a to
i v této době, kdy čelíme potížím souvisejícím s krátkodobým financováním. Narozdíl od
vládní portugalské Socialistické strany (PS) prokazuje PSD naprostou ochotu poskytnout
Evropě záruky, které jsou v kontextu krize nezbytné. Aniž bychom tedy chtěli do
Evropského parlamentu zatahovat domácí politiku, rád bych vyjádřil odhodlání PSD
dodržovat pevný harmonogram, jímž se země bude muset po volbách konaných dne
5. června řídit.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Paní předsedající, pane předsedo Komise, pane předsedo
Evropské rady, dohoda uzavřená na evropském summitu byla prvním větším politickým
úspěchem současného maďarského předsednictví. Primárně jde o úspěch konzervativního
přístupu. Jeho uskutečňování bude záviset na jednotnosti. Z tohoto důvodu je
politováníhodné a žádá si další vysvětlení, proč čtyři země s konzervativními vládami Pakt
euro plus nepřijaly. Je politováníhodné a nečestné doporučovat ostatním něco, co my sami
jakožto předsednická země nepovažujeme za přijatelné. Kdo zůstane stranou, ten o mnoho
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přijde. Země, která nestojí o průlom založený na znalostech a konkurenceschopnosti
a raději upřednostňuje nízké platy a vítězství v daňové konkurenci, zůstane dokonce i ve
střednědobém horizontu chudobincem Evropské unie. Když už mluvím o daňové
konkurenci, pane předsedo Komise a pane předsedo Rady, jak vysvětlíte, že se Rada
nezabývala otázkou daňových rájů? Domníváte se, že to pro evropské občany nepředstavuje
problém? To se mýlíte! Od Rady i Komise očekáváme mnohem větší pokrok.

Dovolte mi, abych se vyjádřila také k japonské přírodní katastrofě a následné katastrofě
průmyslové. Výsledkem je 12 000 mrtvých, 17 000 pohřešovaných, stovky tisíc lidí bez
domova a miliony bez práce. Evropská unie, považující solidaritu za přínosnou věc, musí
pomoci. Katastrofa otřásla světovými trhy s energií a surovinami. Ještě dlouhou dobu bude
určovat politické a hospodářské prostředí. Je naší povinností zvýšit světovou jadernou
bezpečnost. Je naší povinností vytvořit pravidla, která to umožní. Je naší povinností
podpořit výzkum a investice do vývoje a posílit diverzifikaci evropské energetické politiky.
Tyto cíle, pane předsedo Komise a pane předsedo Rady, jsou obsaženy již ve strategii 2020.
Nyní je na řadě Rada a Komise, aby vybudovaly cestu, která nás k nim dovede, a získaly na
to potřebné zdroje. Přejeme vám mnoho úspěchů.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Paní předsedající, aniž bych chtěla podceňovat význam
nedávných rozhodnutí schválených Evropskou radou, všechna evropská rozhodnutí za
poslední rok lze charakterizovat slovy „příliš málo, příliš pozdě“. Není to proto, že by
nebyly podniknuty důležité kroky vpřed; je to proto, že tentokrát nemůžeme jako měřítko
využít své minulé zkušenosti a to, co jsme pro stabilizaci a posílení eurozóny dělali dříve;
naším měřítkem musí být to, jak účinně se dokážeme vypořádat s krizí. Naneštěstí však
nejsme dostatečně efektivní, pokud jde o trhy – jen se podívejte na to, jak za posledních
několik dní vzrostly náklady na půjčky zemím v regionu, zejména Portugalsku – a nejsme
bohužel dostatečně efektivní a přesvědčiví ani v případě evropské veřejnosti, která má sílící
dojem, že Evropa je součástí problému, nikoli součástí jeho řešení.

Evropský parlament ve svých dvou nedávných usneseních i významné osobnosti z celého
politického spektra poukazují na to, že pokud chceme na dluhovou krizi reagovat účinně
a v globálním měřítku, musíme se vážně zabývat možností systému vydávání eurobondů.
Zároveň nás většina Evropské rady přesvědčuje o tom, že to není možné, protože by to
v době krize znamenalo morální riziko pro fiskálně zdravé země. Zatímco se ve své kampani
proti eurobondům odvolávají na morální riziko, sami jej vytváří, a to na úkor zemí
s finančními obtížemi, neboť oficiálně a bez zaváhání nabízí možnost řízeného bankrotu
a účast soukromých subjektů na sdílení nákladů, čímž krizi dále prodlužují, protože náklady
na půjčky udržují zbytečně vysoké.

Jestliže si opravdu přejeme spravedlivější sdílení nákladů a to, aby se jej zúčastnily
i soukromé subjekty, měli bychom se vážně a přednostně zabývat otázkou daně z finančních
transakcí, aby bylo možné část výtěžku použít na financování trvalého mechanismu.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Paní předsedající, pane Barroso, pane Van Rompuyi,
krize, jíž v tuto chvíli procházíme, potvrzuje nezbytnost vizionářů, a to nejen mezi těmi,
kdo rozhodují, ale i mezi běžnými občany.

Je to smutné, avšak pravdivé. Za léta růstu jsme ztratili spoustu času a promrhali řadu
příležitostí. Vytvoření jednotné měny byl nepochybně úspěch. Připomíná mi to však krásný
dům s děravou střechou. Nastěhovali jsme se, když bylo sucho, ale teď přišel déšť a dopadá
na eurozónu v podobě vysokých rozpočtových schodků a zadlužení s nízkou bonitou.
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Pakt euro plus a rozhodnutí přijatá Radou představují krok správným směrem. Hospodářský
semestr je měřítkem, které našim ekonomikám a rozpočtům umožní lepší koordinaci
a odolnost proti finančním krizím.

Těší mě a považuji za správné rozhodnutí, že se 60 zemí mimo eurozónu, včetně té mojí,
Bulharska, k paktu připojilo, aby se mohly aktivně podílet na rozhodování o hospodářské
politice a tím Evropě umožnily upustit od různých norem a zásad.

Jsem si jist, že evropská hospodářská politika bude muset dříve či později začít vycházet
z komunitární spíše než mezivládní metody, jako je tomu nyní. Skutečně možná není
daleko den, kdy bude existovat nová mezivládní dohoda nebo dokonce úmluva o správě
evropských ekonomických a politických záležitostí.

Vítám závěry Rady týkající se Libye. Evropská unie se musí aktivně podílet na ustanovení
demokracie po skončení konfliktu a pomáhat libyjským občanům při vytváření ústavního
systému a občanské společnosti. Tím samozřejmě vyšle i do dalších zemí v regionu signál
o tom, že podporuje oprávněné požadavky občanů.

Evropa si rovněž musí z krize v Libyi a v celém arabském světě vzít ponaučení. Co dalšího
můžeme udělat pro své blízké jižní sousedy? Mohli bychom své zkušenosti z Východního
partnerství využít v oblasti Středozemí?

A konečně, pánové Van Rompuyi a Barroso, Evropa potřebuje jednotky rychlé reakce,
které budou moci plnit mise pod vlajkou Evropské unie. K dosažení tohoto cíle jsou
nezbytné zvýšené kapacity a integrace v oblasti bezpečnosti a obrany, aniž bychom
samozřejmě kopírovali nebo nahrazovali NATO.

Frédéric Daerden (S&D).   – (FR) Paní předsedající, pane Van Rompuyi, na jedné věci ve
vašich závěrech se zřejmě všichni shodneme: na důsledném řízení. Nikdo nemůže být
proti. Důslednost by však neměla znamenat nulový schodek nebo úspory, ale spíš rozumné
výdaje.

Nezbytnou konkurenceschopnost Unie je třeba zlepšit, o tom není sporu, avšak škrtání
mezd a sociálních výdajů by nemělo být jedinou možnou proměnnou.
Konkurenceschopnost lze získat investicemi do kvalifikace, výzkumu, excelence a velkých
infrastruktur.

Všichni zde se shodneme na tom, že Unie a euro se nachází ve zlomovém bodě. Stojíme
před volbou mezi modelem, v němž se budeme obracet sami na sebe, každá země bude
porovnávat svoji konkurenceschopnost jen se sousedním členským státem, zajímat se
o vlastní hodnocení na finančních trzích a hledat způsob, jak co nejméně přispět do
evropského rozpočtu, a na druhé straně stojíme před modelem založeném na solidaritě –
což je jediný přijatelný model – v němž se bude zvyšovat životní úroveň, především
prostřednictvím upevnění pozice sociálního dialogu a odborů, s minimálními sociálními
požadavky v celé Evropě a chráněnými mechanismy mzdové indexace, kde by
mezigenerační solidaritu zajišťoval penzijní systém, umožňující důstojné živobytí, jak
nedávno uvedl Parlament.

Členské státy by se měly osvobodit od tlaku finančních trhů díky silnější roli Evropské
centrální banky; měli bychom také mít lépe regulované ratingové agentury a model založený
na solidaritě zaručující skutečnou sociální a územní soudržnost Evropy, zejména
prostřednictvím navýšeného evropského rozpočtu, zásadní reformy vlastních zdrojů
a zavedení daně z finančních transakcí.
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Vaše závěry vychází z odlišného přesvědčení, že za recesi mohou dluhy a rozpočtové
schodky, nicméně skutečnou příčinou je nezodpovědnost finančních hráčů. Bez změny
myšlenkového přístupu Rady nejen že nepřekonáme hospodářskou recesi, ale ani nezískáme
zpět důvěru občanů. Existuje zde zřejmý demokratický deficit, a jestliže budou Rada
a Komise nadále předkládat návrhy, které neberou ohled na názory Parlamentu, naši
spoluobčané se budou k našemu projektu stavět stále odmítavěji.

Marianne Thyssen (PPE).   – (NL) Paní předsedající, v loňském roce bylo vynaloženo
mnoho úsilí a zahájena řada reforem, jejichž cílem bylo zajistit, aby Evropa zůstala
i v budoucnu společností, kde se dobře žije a pracuje a kde panují spravedlivé podmínky.
Proto s radostí podpořím slova svých kolegů, jimiž chválili předsednictví Evropské rady.

S ohledem na to, co již uvedli moji kolegové, jsou tři body, k nimž bych se chtěla vyjádřit.
První z nich souvisí s náklady na pracovní síly coby jedním z faktorů ovlivňujících politiku
konkurenceschopnosti. Během finanční krize jsem často předsedu Komise i předsedu
Evropské rady slyšela pochvalně hovořit o automatických stabilizátorech. Namísto prudkých
vzestupů a pádů by tyto mechanismy zajistily stabilnější hospodářství s menšími ztrátami
pracovních míst, což přesně odpovídá sociálně tržní ekonomice, jíž chceme být. Někteří
lidé se však obávají, že příliš silné zaměření Paktu euro plus na faktor nákladů na pracovní
síly by mohlo až příliš omezovat prostor, v němž tyto stabilizátory fungují. Moje otázka
tedy zní, pane Van Rompuyi, jaký na to máte názor?

Mám ještě jednu výhradu v souvislosti s faktorem nákladů na pracovní síly. Opakovaně
od odborů slýchám, že v oblasti mzdového vyrovnání je porušována suverenita členských
států a jejich sociálních partnerů a že možná směřujeme k hrubému porušení regulace
pravomocí v rámci Smlouvy. Moje otázka v této souvislosti zní, zda se zde skutečně
pohybujeme na horké půdě, nebo zda jsou tyto obavy nepodložené? Ráda bych slyšela váš
názor, pane Van Rompuyi, protože pokud jsou tyto dvojnásobné obavy nepodložené,
musíme s nimi skoncovat.

A konečně, ráda bych se zeptala na společný rámec pro výpočet základu daně společností.
V závěrech jarního zasedání jsem k tomuto tématu nalezla pouze jednu jedinou větu, a ani
ta v této souvislosti neobsahovala žádné závazky Evropské rady. Mám si z toho vyvodit
závěr, že ohledně zavedení tohoto společného rámce pro výpočet daňového základu
společností neexistují žádné vyhlídky na dohodu a že pokud jde o posílení spolupráce
v této oblasti, může se nám o ní jen zdát? Předem vám děkuji za vaše odpovědi.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Paní předsedající, paní Podimatová se k otázce financí
vyjádřila za mě. Já bych se rád věnoval jiné velice důležité záležitosti: jaderné energetice.
Co nás Japonsko naučilo? Dvě věci: za prvé to, že nikdo nikdy nemůže být dostatečně
dobře připraven na přírodní katastrofy nebo jejich kombinace, a za druhé to, že jaderná
energetika nikdy není úplně bezpečná.

Co děláme? Obviňujeme Japonsko z nedbalosti. Tvrdíme, že to nebyla jaderná energie, ale
Japonsko, které nebylo bezpečné. Říkáme, že musíme provést kontroly svých vlastních
jaderných elektráren, abychom zjistili, které nejsou bezpečné a které ano, a následně je
vylepšili. To znamená, že jsme se z případu Japonska nepoučili. Nejsme na katastrofy
připraveni tak jako Japonsko; dokonce ani nemáme pořádnou politiku civilní ochrany pro
problémy přesahující hranice, jako je jaderná nehoda.

Musíme přestat s požadavky na stavbu nových jaderných elektráren. Nesmíme investovat
do rozvoje jaderné energetiky, ale do rozvoje fotovoltaických článků a jiných obnovitelných

31Rozpravy v Evropském parlamentuCS05-04-2011



zdrojů energie. Dopady jaderné energetiky přesahují hranice států a Evropská unie je za
ni zodpovědná, proto to bude vaše vážné pochybení, pane Barroso a pane Van Rompuyi,
jestliže nedokážeme přijmout nezbytná opatření pro případ další nehody.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Paní předsedající, rád bych se zmínil o třech záležitostech.
Za prvé se domnívám, že zasedání Rady přineslo vzhledem ke složitosti situace a kontextu
velmi důležité a pozitivní výsledky. Vítám slova o tom, že Pakt euro plus bude otevřený
i těm, kdo dosud nejsou součástí eurozóny, jak uvedl pan Van Rompuy.

Vytváříme zároveň záchrannou síť evropského mechanismu finanční stability. Měli bychom
také v obou mechanismech Paktu euro plus zvážit možnost povinných závazků
k dodržování určitých pravidel chování v oblasti makroekonomických a makrofinančních
opatření, stejně jako v ESM. Záchranná síť by měla být otevřená, aby byla soudržnost
a solidarita, neboli ESM, inkluzívní, nikoli exkluzivní.

Moje druhá poznámka se týká politiky sousedství. Zdá se, že ji přehodnocujeme. Podnět
přichází z jihu, ale je důležitý pro politiku sousedství jako celek. Doufám, že bude –
přečteme-li si dokumenty baronky Ashtonové a pana Füleho – mnohem orientovanější
na společnost, vstřícnější ke společnostem a bude vyžadovat více od státních orgánů a vlád.
Měli bychom upustit od krátkozrakých hospodářských zájmů, založit tuto politiku na
podpoře lidských práv a demokracie a přejít tak od politiky zachovávající status quo
k transformační politice. Jestliže však začneme tento nový přístup uplatňovat, mělo by se
tak dít i na východě. Měli bychom se více zaměřovat na lidská práva, demokracii a společnost
a méně na státní orgány, než je tomu nyní.

Můj třetí bod se týká vztahů mezi EU a NATO. V Libyi jsme získali nové zkušenosti v oblasti
spolupráce mezi EU a NATO, což je vztah, jemuž doposud úplně nerozumíme. Máme také
dřívější zkušenosti z Afghánistánu, které nebyly vždy dobré. Tento vztah je však v každém
případě důležitý. Snažme se, aby byl tentokrát úspěšnější.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Paní předsedající, dámy a pánové, jsem přesvědčen,
že musíme vytvořit zcela jasný předěl mezi minulostí a budoucností. Co se týče minulosti,
řekl bych, že pro konkrétní případy Řecka a Irska je třeba nalézt samostatné řešení. Musíme
umožnit, aby byly tyto ztráty prostřednictvím strukturovaného plánu postupně odepsány,
aby se tamní společnosti dokázaly znovu postavit na nohy. Není správné nadále trestat
daňové poplatníky v těchto zemích za chyby, které má ve skutečnosti na svědomí soukromý
sektor, především banky. Co se týče budoucnosti, musíme se zaměřit na to, čeho chceme
v Evropě dosáhnout. Chceme zajistit trvalý růst. Abychom to však dokázali, nezbytným
prostředkem, o němž se rovněž diskutovalo na zasedání Rady, je zajištění nízké úrovně
státních dluhů.

K čemu je nízké nebo malé státní zadlužení dobré? Zaručí, že finanční trhy budou takovým
zemím důvěřovat, díky čemuž klesnou úrokové sazby a podniky v těchto zemích se budou
moci znovu zotavit a dále se rozvíjet. Když se rozvíjí podnikání, následují investice. Spolu
s investicemi přijdou pracovní místa, jež jsou pro nás v Evropě zásadní. Tento proces, čili
omezení státních výdajů a snížení zadlužení, navíc nevylučuje investice.

Řada poslanců zmínila, že investice jsou klíčové a že si nemůžeme, jak říkají, „uspořit cestu
z krize“, že musíme investovat. Mohu uvést konkrétní příklad své vlasti, Lotyšska, která
nejen že v posledních dvou letech přijala značná úsporná opatření, ale také v tomto roce,
v roce 2011, vyčlenila třetinu státního rozpočtu na investice do veřejného sektoru. Je to
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tedy možné. V budoucnosti musíme pokračovat touto cestou, abychom se znovu nedostali
tam, kde jsme dnes. Děkuji vám za pozornost.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Paní předsedající, Evropská rada učinila
prostřednictvím svého rozhodnutí pozměnit Smlouvu o fungování Evropské unie podstatný
krok k vytvoření evropského mechanismu finanční stability.

Tento mechanismus v budoucnu zajistí trvalou, důslednou reakci na jakýkoli případ
destabilizace eurozóny. Mít takový mechanismus je vynikající. Je však lepší, aby k takovým
situacím vůbec nedocházelo, což znamená, že by měla být důsledně uplatňována také
disciplinární opatření stanovená v zásadách správy ekonomických záležitostí. Všechny
členské státy se musí podílet na udržení stability, ať už jsou součástí eurozóny nebo nikoli.
Proto je vznik Paktu euro plus, k němuž se připojily i země mimo eurozónu včetně
Rumunska, nesmírně pozitivním krokem.

Provádění evropského semestru přispěje ke koordinaci evropské hospodářské politiky
prostřednictvím zlepšení konkurenceschopnosti, omezení administrativy a podpory
vzdělávání a pracovních sil. Tyto priority je ovšem třeba velmi rychle proměnit v konkrétní
domácí politická opatření.

Úspěch nových evropských strukturálních reforem úzce souvisí s posílením jednotného
trhu. Unie potřebuje strategii, která pomůže vytvářet pracovní místa a zmírní nedostatky
na pracovním trhu EU.

Vítám záměr Komise představit Akt o jednotném trhu, jenž by měl být přijat do konce
roku 2012. Lituji ale, že prioritní opatření, jež by měla dát jednotnému trhu
a konkurenceschopnosti nový impulz, neobsahují žádnou zmínku o nezbytnosti volného
pohybu všech evropských pracovníků, přičemž se soustředí pouze na volný pohyb služeb.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Paní předsedající, lidé prchající před válkou v Libyi přichází
do Evropy, zejména na Lampedusu a Maltu. Obyvatelé mé vlasti pociťují dvojí obavy.

Za prvé netuší, kolik uprchlíků vlastně přijde. To je strach, proti němuž nemůžeme bojovat,
neboť nevíme, kolik osob překročí hranice. Za druhé, lidé jsou velice znepokojeni, protože
není jisté, zda jim Evropa bude tentokrát ochotná pomoci. To je strach, na nějž můžeme
a měli bychom reagovat, neboť mechanismus solidarity už v našich právních předpisech
existuje, a to ve směrnici č. 55 z roku 2001. Měli bychom jej tedy využít.

Zdá se, že Komise jeho nevyužití zdůvodňuje dvojím způsobem. Za prvé tím, že v Radě
ministrů nebyla dosažena většina. Žádám pana předsedu Barrosa, aby se na tento důvod
neodvolával. Komise by měla projevit vůdčí schopnost a předložením návrhu na aktivaci
tohoto mechanismu převzít politickou iniciativu.

Komise rovněž tvrdí, že počty dosud nejsou dostatečně vysoké. Měli bychom však být
opatrní. Počet je možná malý ve vztahu k Evropě jako celku, ale velmi vysoký pro jedinou
zemi, od níž se očekává, že se o všechny postará sama.

Proto vyzývám přímo pana předsedu Barrosa, aby mechanismus solidarity aktivoval, a pana
předsedu Van Rompuye, aby Radu ministrů přesvědčil k projevení konkrétní solidarity.

Tunne Kelam (PPE).   – Paní předsedající, výsledky zasedání Evropské rady lze považovat
za politicky a institucionálně uspokojivé, ale jádrem dnešní rozpravy je to, že krize dosud
nepominula. Pan předseda Barroso uvedl, že hospodářská situace zůstává složitá a nejistá,

33Rozpravy v Evropském parlamentuCS05-04-2011



pan Verhofstadt potvrdil, že ucpáváme díry, ale že jsme krizi ještě nevyřešili, a pan předseda
Van Rompuy řekl, že problémy přetrvávají.

To je důsledek chyb v minulosti a nedostatku vhodných nástrojů. Musíme vyvodit závěry
z toho, jak k těmto chybám došlo a jak vznikla závratná daňová zátěž a rozpočtové schodky.
Co bylo na politice členských států a evropských institucí špatného? Bez důkladného
rozboru a závěrů, které by měly být pro všechny zúčastněné povinností, nemůžeme
opakování stejných chyb zabránit. Ústředním tématem zůstává posílení
konkurenceschopnosti. Doufám, že Akt o jednotném trhu předložený Komisí bude skutečně
ambiciózní. Přinejmenším téma jednotného digitálního trhu znamenalo průlom v prioritách
EU.

Na závěr chci říci, že tento týden bude schválena nová estonská vláda. V posledních volbách
se u estonských voličů projevily protievropské tendence, díky nimž se vrátila stávající vláda
s ještě větší převahou, a to navzdory rozsáhlým škrtům v rozpočtu…

(Předsedající řečníka přerušila)

Mairead McGuinness (PPE).   – Paní předsedající, na závěrech Rady je mnoho
chvályhodného, díváme-li se do budoucna – a možná méně, zabýváme-li se přítomností
a minulostí.

Zaujala mě slova Catherine Dayové, vyšší úřednice Komise, která minulý týden v Irsku
řekla, že tato země pozbyla svého lesku. Doufám, že tím není myšlen každý z nás, a doufám,
že s ohledem na výsledky zátěžových testů a velmi důrazné kroky nové vlády se Irsku jeho
lesk zase vrátí. Stejně tak doufám, že se vrátí našim občanům, deprimovaným a zbavených
iluzí, kteří žijí s pocitem, že nesou velmi těžké břímě za celý zbytek Evropské unie.

Všechny, kdo zlostně zvedají prst kvůli špatnému chování některých zemí nebo jednotlivců,
bych chtěla poprosit, aby nezapomínali na to, že zde byli i jiní – mám na mysli evropské
banky, které se snažily profitovat z hospodářského rozmachu nejen v Irsku, ale i jinde.

V irských médiích však dnes ráno svitl paprsek naděje. Světoví finanční giganti se rozhodli
naši ekonomiku po zátěžových testech podpořit a já doufám, že si uvědomí, že Irsko
problém vyřešilo za celý zbytek Evropy, a projeví nám tolik potřebnou solidaritu
v úrokových sazbách.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Paní předsedající, pane Barroso, pane Van Rompuyi, rád
bych vám položil několik otázek. Je dobře, že bylo dosaženo dohody. Je dobře, že evropská
ekonomika a evropská měna budou nyní lépe chráněny. Je však tato ochrana sama o sobě
dostatečná? Nebude třeba zajít dál? Nebude třeba iniciovat zlepšení, abychom dokázali
zachovat to, co ochraňujeme? Jsem přesvědčen, že toho děláme příliš málo a že se řídíme
nesprávnou strategií.

Proč Evropská unie investuje do vývozu okurek, banánů a dobytka, a ne do univerzit,
vzdělávacích institucí a škol? To je něco, nad čím se musíme zamyslet. Jestliže tvrdíte, že
na to nemáme peníze, možná by byla potřebná určitá reorganizace. Měli bychom zvážit,
zda nepotřebujeme nové zdroje příjmu, a v tom případě bychom se měli zaměřit na ty,
kdo z této neuvěřitelné situace vždy profitovali.

Pane Barroso, jaký je skutečný důvod Komise k tomu, aby se stavěla proti dani z finančních
transakcí? Prosím, odpovězte mi na tuto otázku. Musíte se jednou provždy rozhodnout,
zda stojíte na straně finančního průmyslu nebo na straně našich občanů.
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Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Paní předsedající, pane Van Rompuyi, pane Barroso,
chtěl bych poděkovat předsedům politických skupin za to, že zrušili setkání konference
předsedů, aby se tato rozprava mohla v souladu s čl. 15 konat na plenárním zasedání.

Co se týče mechanismu stability, rád bych začal od toho, co uvedl pan Lamassoure, když
nadnesl téma politického dohledu a konkrétně pak otázku regulace tohoto mechanismu,
a rád bych se také dozvěděl, kdo tomuto finančnímu nástroji udělí rozpočtové absolutorium.

Na závěr se chci zeptat, zda už nenadešel čas k tomu, aby nám Komise předložila souhrnnou
zprávu o veřejné podpoře úvěrových institucí a konkrétně pak o veškerých finančních
tocích a státních dluzích.

A konečně navrhuji, abychom zvážili možnost vytvoření evropské veřejné ratingové
agentury, která by vyřešila hlavní problémy představované soukromými agenturami,
protože hodnocení státu je od hodnocení soukromé společnosti velmi odlišné.

Enrique Guerrero Salom (S&D).   – (ES) Paní předsedající, na začátku svého projevu pan
Van Rompuy poukázal na to, že v průběhu 49 dní se konala tři rozhodující zasedání
Evropské rady a také summit. Jinými slovy, to, co se dříve opakovalo jednou za tři nebo
šest měsíců, se nyní běžně využívá k řízení Unie s cílem bezodkladně reagovat na
bezprostřední problémy.

Za hranicí těchto bezprostředních problémů však leží budoucnost Unie, a ta závisí na naší
schopnosti obstát v konkurenci. Jaké máme v současné době zdroje pro získávání nových
znalostí? Univerzit na světové úrovni je u nás velmi málo, na výzkum a vývoj vynakládáme
menší podíl svých příjmů než rozvíjející se a rozvinuté země a naše podniky zároveň hrají
jen velmi malou roli ve výzkumu.

Koordinace mezi evropskými univerzitami musí získat evropský rozměr a jejich vzdělávací
programy musí být zdrojem excelence a spolupráce.

Graham Watson (ALDE).   – Paní předsedající, předsedové Rady a Komise hovořili o Paktu
euro plus a o jednotném trhu. Já mám k oběma záležitostem jednu otázku.

Souhlasí předsedové s předsedou Evropské centrální banky, že bude zapotřebí mnohem
rozsáhlejší evropský mechanismus finanční stability? Jestliže nesouhlasí, je to proto, že
skuteční profesionálové si mohou málokdy dovolit přiznat na veřejnosti to, co vědí
v soukromí?

Jediným účastníkem jednotného trhu, který pravidla 100% dodržuje, je Norsko. Jelikož
skutečnou zátěžovou zkoušku v krizi nepředstavuje žádná banka nebo jaderné zařízení,
ale solidarita členských států Evropské unie, považují předsedové Komise a Rady za
pravděpodobné, že bude tato solidarita větší než v minulosti?

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Paní předsedající, jedním z témat jednání Rady Evropské
unie bylo definování nového krizového mechanizmu eurozóny. Ačkoli se předsedové
přítomných vlád shodli na vytvoření pevného eurobondu, ukazuje se, že o jeho konečné
podobě budou muset ještě diskutovat s odborníky ve svých zemích. Když se totiž pani
Radičová, předsedkyně slovenské vlády, vrátila z Bruselu domů, dozvěděla se, že pro své
stanovisko deklarované na zasedání Rady nemá ve státním parlamentu dostatečnou
podporu.

Bez korektního a pečlivého propracování mechanismu řízeného bankrotu platebně
neschopných zemí, aktivovaného v rámci eurozóny, se totiž navržený trvalý mechanismus
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stává trvalým nástrojem zadlužování Evropy. Proto ho v takovéto podobě nemůže přijmout
žádný odpovědný státní parlament. Zkuste proto, prosím, vážený pane předsedo Rady
Evropské unie, v politických návrzích více zohledňovat kvalifikovaná odborná stanoviska.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Paní předsedající, v bodě č. 6 zprávy ze zasedání
se říká, že budou představena politická opatření s cílem odstranit škodlivou a přetrvávající
makroekonomickou nerovnováhu a zvýšit konkurenceschopnost, v úvodu se však hovoří
o podpoře obchodu se třetími zeměmi.

Dovoz ze třetích zemí, zejména z tzv. rozvíjejících se ekonomik, je nejvýznamnější ze
všech příčin obchodní nerovnováhy a neschopnosti konkurence. Rozvinuté ekonomiky
nedokáží konkurovat výrobkům dovezeným z těchto zemí, bez toho, aby naše mzdy
nespadly na tamní úroveň.

Na to se naráží i v části na str. 16, týkající se podpory konkurenceschopnosti. Píše se tam,
že „pokrok bude posuzován na základě vývoje v oblasti mezd a produktivity a na základě
potřebného přizpůsobení v oblasti konkurenceschopnosti“. Co to znamená?

Může to být jenom jedna věc. Mzdy bude třeba přizpůsobit směrem dolů, aby bylo naše
zboží schopné konkurovat zboží z rozvíjejících se ekonomik. Zásady, jako je volný obchod,
jsou zřejmě nedotknutelné, zatímco bez hospodářských zájmů evropských pracovníků
se můžeme, jak se zdá, obejít.

Seán Kelly (PPE).   – Paní předsedající, nejsem rád ve vleku nebo někomu něčím povinen,
a nemají to rádi ani Irové – nezávislý národ. Proto se irských občanů nedávná záchrana ze
strany EU a MMF nesmírně dotkla. Nesdílím nicméně názor, že je to vina Evropy. Příčinou
byly zejména irské veřejné banky, regulační a státní, nikoli irští občané – právě ti jsou však
nyní nuceni za všechno zaplatit a tato zátěž je příliš velká.

Z toho důvodu bych chtěl požádat o dvě věci: za prvé, úroková sazba by měla být snížena,
a rád bych panu komisaři Rehnovi a panu předsedovi Barrosovi poděkoval, že už to sami
naznačili. Za druhé se domnívám, že by měli zaplatit držitelé dluhopisů – když už ne úplně
ostříhat, tak alespoň přistřihnout. Žádný jednotlivec nemá zaručeny bezúročné investice
a neměli by je mít ani držitelé dluhopisů. Pokud by se tyto dvě věci podařily, mohli bychom
se posunout kupředu.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Paní předsedající, pane Van Rompuyi, pane Barroso, dámy
a pánové, závěry Rady ohledně hospodářské politiky a Paktu euro plus otevírají skutečnou
evropskou Pandořinu skříňku, z níž vzejdou pouze problémy, jimž se evropští občané
budou muset postavit. Zpochybňování sociálního zabezpečení a indexace mezd, propojení
mezd s produktivitou, omezená kupní síla a zvýšení věku odchodu do důchodu jsou
jedněmi z mála příkladů krizových úsporných opatření, která nás čekají. Jsem znechucen
tím, že se Rada z krize očividně vůbec nepoučila.

Samozřejmě že potřebujeme politiku založenou na rozpočtové odpovědnosti a přísnosti,
o tom nikdo nepochybuje, neměli bychom však trvat na tom, aby všechno úsilí zůstalo na
občanech, protože ti jsou naší jedinou šancí, jak z krize vyváznout bez újmy. Všichni příliš
rychle zapomínáte na finanční a bankovní sektor, který by se na tomto úsilí měl rovněž
podílet a především by se měl chovat zodpovědněji.

Kdy se konečně dočkáme daně z finančních transakcí? V době, kdy je 16 milionů Evropanů
bez zaměstnání, ceny dosahují rekordních výšek a dopady spekulací otřásají celým
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kontinentem, Rada přenáší veškerou zátěž nikoli na kapitál, ale na pracující, a to je zcela
nepřijatelné.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Paní předsedající, pan předseda Van Rompuy
označil Pakt euro plus za novou fázi hospodářské koordinace, a o zcela novou etapu
v oblasti makroekonomické koordinace se skutečně jedná. Pan předseda vlády Viktor
Orbán, úřadující předseda Rady Evropské unie, má na pakt podobný názor a popisuje jej
jako pilíř budoucího hospodářského systému Evropy. Zároveň je politováníhodné, že
Maďarsko nemohlo být mezi zeměmi jmenovanými panem předsedou Van Rompuyem,
protože se na Paktu euro plus bohužel nepodílí. Mnoho maďarských občanů a ekonomů
nechápe, proč se tak tamní vláda rozhodla, neboť Maďarsko je malou zemí s otevřenou
ekonomikou, a argument, že by to bránilo daňové konkurenci, je nepodložený, protože
jde pouze o harmonizaci daňového základu právnických osob. Je ostuda, že Maďarsko
stojí v tomto případě stranou.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Paní předsedající, EU je mistrem v odkládání povinností.
Celá desetiletí jsme se ke Kaddáfímu chovali jako k partnerovi, celá desetiletí jsme rizika
jaderné energie zametali pod koberec a nyní naléváme peníze do záchranné sítě, která
očividně nefunguje. Proč nikdo nevidí, že krizi eura není možné pomocí této záchranné
sítě vyřešit? Americké ratingové agentury snížily hodnocení nejprve Řecka a poté
Portugalska a záchranný balíček teď pomáhá jenom bankám a spekulantům, hazardujícím
se zbankrotovanými členy eurozóny.

Proto tvrdím, že je třeba skoncovat se záchrannou sítí a udělat tlustou čáru za plánem na
eurobondy. Jestliže zbankrotované státy zůstanou součástí eurozóny, bude to znamenat
začátek konce eura. Z toho důvodu by bylo rozumnější, kdybychom miliardy vyčleněné
na záchranné balíčky využili na zastavení proudu uprchlíků ze severní Afriky
prostřednictvím udržitelných místních projektů nebo na zajištění skutečné nezávislosti
na jaderné energii. Byla by to jistě mnohem lepší investice než rozhazování peněz v kasinech
mezinárodních ratingových agentur.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Paní předsedající, ti, kdo Portugalsko tlačí k této takzvané
pomoci, nechtějí doopravdy pomáhat, ale spíše vydělat na tom, že nás i euro potopí.
Důvodem je to, že v Evropě, kde se solidarita, soudržnost a komunitární metoda staly
jenom prázdnými pojmy, je účelem této takzvané pomoci pouze zaplatit bankám, které
nás uvrhly do víru dluhů, stahujícího nás teď ke dnu, a to všechno z veřejných peněz, na
základě neoliberálních opatření Paktu euro plus, bez investic do obnovy růstu
a zaměstnanosti, bez eurobondů, bez daně z finančních transakcí nebo opatření pro vyřešení
makroekonomické nerovnováhy, likvidující euro.

Banky jsou zde v Evropě příliš velké na to, aby zkrachovaly, ale státy a občané mohou jít
ke dnu; pouze slepota nebo skryté zájmy vysvětlují, proč Komise a Rada vzdaly boj proti
daňovým rájům. Je snad možné vyčistit, regulovat a kontrolovat finanční systém, když
černé díry umožňující korupci, daňové podvody a úniky a organizovaný zločin zůstávají
nedotknutelné?

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Paní předsedající, v první řadě bych chtěla
upozornit na nesprávný leitmotiv závěrů zasedání Rady, a to ten, že máme hospodářsky
růst a musíme zároveň šetřit. Posedlost fiskální konsolidací v období krize se nám totiž
může stát osudnou. Naší jednoznačnou prioritou by měla být obnova zaměstnanosti
a udržitelného hospodářského růstu.
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Dámy a pánové, na krizi doplácí především občané. Jednak přichází o zaměstnání, tvrdě
se jich dotýkají úsporná opatření vlád a navíc jim hrozí, že finance potřebné k posílení
eurobondů půjdou výlučně z jejich daní. Na posílení eurobondu by se však měli podílet
především hráči z finančního sektoru.

Paní předsedající, pane předsedo Komise, to, co Unie nyní potřebuje, je koordinace
hospodářských a sociálních politik s cílem obnovit zaměstnanost a dostat se z krize. Také
potřebujeme jednoznačný konsenzus o záchraně eura, do níž bude zapojen soukromý
finanční sektor.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Paní předsedající, změna Smlouvy vedla k vytvoření
evropského mechanismu finanční stability. Opětovně všechny vyzývám, aby dodržovali
příslušná kritéria. Postavit další členský stát do palebného pole je koneckonců v kontextu
převažující a přetrvávající strukturální krize nezodpovědné. ESM by byl ospravedlnitelný
pouze tehdy, pokud by všechny státy dodržovaly své rozpočtové závazky a souhlasily se
zaváděním opatření za účelem zvýšení efektivity nákladů.

Krize v Japonsku nám ukázala, jak „bezpečná“ může jaderná energie být. Příroda je příliš
mocná na to, aby ji člověk dokázal spoutat. S ohledem na to, k čemu došlo v Černobylu,
nezbývá než doufat, že se k zátěžovým testům bude přistupovat s větší opatrností než
k limitům stanoveným minulý týden. Nastal čas, abychom s jadernou energetikou
skoncovali. Začněme se konečně soustředit na obnovitelné zdroje energie. Například
projekt podmořského elektrického kabelu NorGer by mohl nahradit 60 jaderných
elektráren.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Paní předsedající, vítám skutečnost, že se Evropské
radě podařilo dosáhnout dohody v některých pro Evropu obzvlášť významných otázkách.
Rád bych vyzdvihl evropský semestr a jeho význam jakožto jedné z priorit. Jsem přesvědčen,
že bychom se měli přednostně zabývat obnovou důvěryhodných rozpočtů členských států,
sociální spravedlností a fiskální udržitelností, neboť bychom tak vytvořili podmínky pro
stabilitu a pro to, aby se ekonomiky členských států rychleji zotavily. Je velice důležité, aby
snahy o konsolidaci doplnily strukturální reformy, především při realizaci priorit, které si
Evropská unie určila ve strategii Evropa 2020. Obzvlášť významnou roli by měla hrát
Komise, jež by měla odpovědně dohlížet na aktivity členských států a sledovat provádění
konkrétních opatření v souladu s vnitrostátními programy stability a soudržnosti. Přetrvávají
rovněž značné obavy, pokud jde o postoje Evropské centrální banky, Rady a Evropské
komise k situaci, v níž se nachází komerční banky, stejně jako k činnosti zahraničních
ratingových agentur.

José Manuel Barroso,    předseda Komise. − (FR) Paní předsedající, vážení poslanci, co se
týče hodnocení posledního zasedání Evropské rady, jsem přesvědčen, že moje analýza
byla poměrně dobře vyvážená a racionální.

Považuji za správné uznat, že jsme ve vývoji struktury učinili významný pokrok.
Srovnáme-li to, co máme k dispozici nyní, s tím, co jsme dříve neměli, nepochybně se
jedná o důležitý krok kupředu. Vznikl například trvalý mechanismus finanční stability,
s nímž se ve Smlouvě vůbec nepočítalo. Parlament také drtivou většinou podpořil omezenou
změnu Smlouvy za účelem vytvoření nového nástroje, nástroje, který dříve neexistoval.

Buďme tedy při svém hodnocení upřímní. Jsem přesvědčen, že pokud jde o reakci na krizi,
dosáhli jsme značného pokroku, poučili jsme se totiž z dřívějších omylů, ať už na úrovni
nástrojů nebo na úrovni politické. Zároveň jsem ovšem naprosto jasně řekl, že by to
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nemuselo stačit. Jedna věc je mít vybudovanou strukturu, jiná věc je uplatňovat politická
opatření. Opravdovou zkouškou totiž bude až to, jaký jim vlády i naše instituce dají obsah.
Obsah je důležitější než nástroje.

Zároveň jsem říkal, a myslím, že velice jasně, že hovoříme-li o ambicích, Komise by bývala
raději v některých oblastech zašla ještě dál. Tuto skutečnost jsme zdůrazňovali například
s ohledem na trvalý mechanismus stability, u nějž bychom bývali dali přednost větší
pružnosti. Na tak vysoké míře ambicí jsme se bohužel nedokázali shodnout. Považoval
bych proto za chybné výsledky, jichž jsme dosáhli, odmítat.

Co se tématu ambicí týče, rád bych na toto důležité hledisko upozornil, protože někteří
z vás naznačovali, že by Komise měla předložit další návrhy. V podstatě všechno, o čem
jste hovořili, už Komise navrhovala. Dne 9. května 2010 Komise – já osobně a pan komisař
Rehn – předložila legislativní návrh ohledně plně komunitárního přístupu k mechanismu
stability.

Navrhovali jsme například ustanovení o společném řízení dluhů, o němž jsme hovořili
jako o společných a nerozdílných zárukách. Naše členské státy to odmítly. Nebyli jste to
sice přímo vy, ale získání souhlasu členských států je zcela zásadní, pane Verhofstadte.
Dokument jsme představili na summitu eurozóny. Velká většina členských států jej odmítla.
Taková je skutečnost.

Pokud jde o konkrétní otázku zásady jednomyslnosti v případě trvalého mechanismu
stability, já sám jsem naznačoval druhou možnost; v přítomnosti předsedy Evropské rady
a některých představitelů států a vlád jsem trval na tom, že by měli přijmout pravidlo
kvalifikované většiny. To však odmítli.

Můžete tedy vždy na něčem trvat, ale je nutné to podat jasně a musíte naprosto přesně
vědět, koho chcete svými požadavky oslovit. Komise je autorem ambiciózních návrhů,
například v souvislosti se zátěžovými testy; byla to Evropská komise a Evropská centrální
banka, kdo navrhl důvěryhodné a transparentní testy Evropské banky.

Co se týče eurobondů, Komise o nich mluví už přinejmenším 30 let. Některé naše členské
státy je odmítly. Já sám jsem v tomto případě naznačoval – a mohu vás ujistit, že v případě
finančního výhledu se zachovám stejně –, že by mohly existovat alespoň projektové
dluhopisy určené k financování investic na úrovni návrhu evropského rozpočtu. Uvidíme,
kdo tento krok ve prospěch evropských investic přijde podpořit. Možná tehdy byste nás
spolu se svými evropskými stranami mohli přesvědčit o podpoře ambicióznějšího přístupu
k finančnímu výhledu. Mohla by to být příležitost k naší ještě užší spolupráci. To je k otázce
ambicí na úrovni EU všechno.

(Potlesk)

Dokonce i v případě sociální otázky, k níž bych se nyní chtěl vyjádřit, Komise vyvinula
značné úsilí, aby zajistila, že strategie 2020 bude klást větší důraz na sociální aspekty stejně
jako na vzdělávání. Nebylo to ovšem snadné. Některé vlády tvrdily, že v souladu se zásadou
subsidiarity není v kompetenci Evropy či Evropské unie, aby v oblasti sociálních aspektů
a vzdělávání přímo zasahovala.

Pokusme se nyní v rámci strategie 2020 – kde se nám nicméně podařilo dosáhnout určité
shody v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení – tuto politiku rozvíjet
a podporovat investice, zejména do vzdělávání a inovací.
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V této souvislosti mi ovšem dovolte upozornit na něco, čeho si možná nejste vědomi.
Komise před nějakou dobou navrhovala – domnívám se, že to bylo před dvěma lety – aby
byla některým Evropanům poskytnuta nouzová potravinová pomoc, protože dnes žijí
dokonce i v Evropě lidé, kteří nemají co jíst. Nedávno jsem společně s Josephem Daulem,
předsedou skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), navštívil zdejší
potravinovou banku v oblasti Dolního Rýna. Ano, v Evropě existují problémy související
s chudobou. Věděli jste ale, že vlády dvou států poslaly Komisi k Soudnímu dvoru, protože
spustila mechanismus pomoci nejchudším Evropanům? Taková je realita.

Řekněme si to naprosto jasně. Komise podporuje Evropu, která bude ambicióznější v oblasti
správy; podporuje spravedlivý růst a větší sociální spravedlnost na evropské úrovni.
Parlament a členské státy však zároveň musí s námi spolupracovat. A za to musíme bojovat.
Kritizovat Komisi tedy podle mého názoru znamená mířit na nesprávný cíl, protože právě
Komise byla průkopníkem boje za sociálně spravedlivější Evropu a za mnohem
důvěryhodnější správu.

I tady ale mluvme zcela jasně. Nedomnívám se, že Evropě pomůže, když se bude tvrdit, že
současný problém je problémem Evropy jako celku, a když nebude žádná odpovědnost
ležet na konkrétních vládách, které dopustily, aby jejich zadlužení dosáhlo neudržitelné
úrovně nebo aby jejich banky vykazovaly několikanásobně větší růst než hrubý domácí
produkt dané země. I vlády nesou částečnou odpovědnost. Tato odpovědnost je zásadní.
Proto nyní musíme nalézt řešení založená na solidaritě, ale také se chovat zodpovědně.
Proto jsem například hrdý na to, že Komise včetně mě podpořila návrh s cílem snížit
úrokové sazby pro Řecko, o což usilujeme i v případě Irska. Považujeme to za správný
krok; nejen předejít extrémně vysokému finančnímu zatížení našich řeckých a irských
spoluobčanů, ale také zajistit udržitelnost jejich dluhu. V tomto duchu solidarity
a odpovědnosti budeme následně schopni nalézt společné odpovědi, a ty nám umožní,
jak doufám, předejít problému, na nějž někteří z vás odkazovali a který mě znepokojuje,
jmenovitě problému určitého rozdělení Evropy, především mezi severem a jihem, mezi
centrem a periferií. Jsem přesvědčen, že chceme budovat Evropu založenou na solidaritě;
nikoli Evropu první a druhé kategorie, ale takovou, s níž se budou všichni Evropané moci
ztotožnit.

Co se týče daně z finančních transakcí, jménem Evropské unie jsem ji slovem i skutkem
bránil ve skupině G20. Velká část našich partnerů v G20 ji odmítla.

Otázka, o níž teď diskutujeme, zní, zda na evropské úrovni dokážeme – a zda bychom
vůbec měli – daň z finančních transakcí zavést či nikoli. Ještě jednou, buďme upřímní.
Několik členských států je zásadně proti. Nebudou souhlasit. Na posledním zasedání
Evropské rady jsem říkal, že Komise v současnosti provádí hodnocení dopadů různých
možností pro finanční sektor a brzy předloží vlastní návrhy. Je velmi důležité, že Komise
tuto skutečnost Evropské radě oznámila, protože se v závěrech zasedání Rady alespoň
objevil závazek zabývat se návrhy na zdanění finančních transakcí, které Komise předloží.
Jsem přesvědčen, že z pohledu spravedlnosti je důležité, aby se finanční sektor – jehož
některé kroky krizi do značné míry zapříčinily – podílel na reakci na krizi. Z hlediska
spravedlnosti to pokládám za samozřejmé. To je mé osobní stanovisko a nepochybně také
stanovisko Komise. Hodlám předložit vlastní návrhy ohledně této záležitosti.

To samé platí pro společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob. Někteří
členové Komise jsou do jisté míry proti, návrh jsme však předložili a budeme za něj bojovat,
protože jsme přesvědčeni, že daňový základ je důležitý pro završení jednotného trhu. To
je přesně ten přístup, který bráníme.

05-04-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS40



O postupech a nástrojích diskutujeme již velice dlouho. Nastal čas, aby postupy a nástroje
začaly sloužit obsahu. Postupy a nástroje jsou sice důležité, ale musí sloužit obsahu
a nemohou jej nahradit. Výzvou, jíž se musíme postavit, je zotavení našeho hospodářství.
Skutečnost je taková, že abychom mohli investovat, potřebujeme důvěru. Důvěra závisí
na našich schopnostech modernizovat se, vytvářet inovace a stávat se udržitelnějšími
a konkurenceschopnějšími. Nepleťme si příčinu a následek. Investice přitáhneme tehdy,
pokud budeme strategii Evropa 2020 uskutečňovat rychle a rozhodně a pokud budeme
sledovat svůj cíl, jímž je udržitelná a konkurenceschopná Evropa s duchem solidarity se
všemi členskými státy, a to včetně Portugalska.

předseda Komise. – (FR) Pane Schulzi, velmi dobře víte, že mé pravomoci coby předsedy
Komise mi nedovolují zasahovat do portugalské domácí politiky. Jestliže jednoho dne
přestanete být předsedou skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském
parlamentu a přijmete jiné povinnosti, jsem si jist, že je budete plnit zcela nezávisle a že
nebudete zasahovat do vnitřních záležitostí své skupiny.

Zároveň však musím přiznat, že politická krize v Portugalsku záležitosti nijak neusnadnila,
protože tato země se už dříve nacházela v poněkud složité situaci. Navzdory tomu musíme
my, evropské instituce, demokracie jednotlivých států a rozhodnutí jejich parlamentů
respektovat, a proto nyní doufáme, že Portugalsko samo nalezne tu nejlepší cestu.

Komise v každém případě stojí po boku Portugalska při hledání těch nejlepších řešení,
samozřejmě v souladu s jeho závazky a určitými povinnostmi, které má vůči svým
evropským partnerům. Jsem přesvědčen, že díky tomuto duchu aktivní solidarity
a odpovědnosti se s krizí dokážeme vypořádat.

Je pravda, že některé názory, které zde dnes zazněly, byly poněkud pesimistické. Ba co víc,
jakožto volení zástupci evropských občanů odrážíte pocity, jež v Evropě převažují. Je zcela
přirozené, že jsme znepokojeni, domnívám se ale, že bychom měli mít dostatečnou
politickou odvahu a vnímavost k tomu, abychom evropskému projektu vyjadřovali důvěru,
protože důvěru v Evropu takovým pesimistickým přístupem obnovit nedokážeme. Komise
je připravena s vámi, s Evropskou radou, s Radou a se všemi dalšími institucemi nadále
zaníceně spolupracovat na silnější, udržitelnější, spravedlivější a konkurenceschopnější
Evropě.

(Potlesk)

Herman Van Rompuy,    předseda Evropské rady. – (FR) Paní předsedající, vážení poslanci,
těší mě, že mohu hovořit k tak zaplněnému Parlamentu, nejvíce zaplněnému od doby, kdy
jsem se stal předsedou Rady,

(Potlesk)

mám ale dojem, že jste sem nepřišli jen proto, abyste mě poslouchali.

Nejdříve ze všeho bych vám rád poděkoval za vaše připomínky, ať už pozitivní nebo
negativní. Zasáhly mě tím více, že v rámci Evropské rady musíme dosáhnout jednomyslné
shody, o niž se snažíme se všemi vašimi kolegy, politickými stranami, předsedy vlád
a představiteli států. Jsou zde socialisté, křesťanští demokraté, konzervativci, liberálové,
všichni z různých politických rodin, a my se neustále snažíme, aby se vzájemně dohodli.

Někdo před chvílí řekl, že musím být idealistou, snílkem. Nedomnívám se, že je to moje
role, snažím se však alespoň, pokud je to jen možné – a pan předseda Komise to může
potvrdit – jednat tak, abychom na konci dospěli ke sblížení návrhů Komise a výsledků
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zasedání Evropské rady. Dovolte mi uvést příklad pracovní skupiny, kde jako základ pro
pracovní skupinu pro správu ekonomických záležitostí posloužily návrhy Komise a výsledek
její práce je těmto návrhům velmi blízký. Tyto návrhy se budeme společně s Parlamentem
snažit dále vylepšovat. Moje role tedy spočívá v hledání konsenzu, a to pokud možno
konsenzu založeného na Společenství; domnívám se, že v některých klíčových oblastech
se mi to podařilo.

Co se týče Paktu euro plus – krátkého dokumentu, který posloužil jako výchozí bod pro
naše diskuze, stejně jako konečné verze paktu – mnozí z vás, dokonce i ti, kdo patří do
skeptických politických skupin, uvedli, že by se jejich země měla k Paktu euro plus připojit.
Důvodem bude pravděpodobně to, že není zase tak špatný. Podařilo se nám dosáhnout
kompromisu mezi ambiciózními cíli, jimiž je zachování konkurenceschopnosti ekonomiky
a udržitelnosti veřejných financí, a jejich uskutečňováním na vnitrostátní úrovni, neboť
právě na této úrovni musíme přijmout většinu rozhodnutí.

Můj druhý postřeh se týká metodologie, mohu-li to tak nazvat. Mnohé kritiky ve vztahu
k Evropě jsou sice obsahově opodstatněné, ale neodpovídají Smlouvě. Například celá
jaderně energetická politika, využívání všech zdrojů energie, spadá do působnosti
jednotlivých států, s tím nemohu nic dělat. Do působnosti států z větší části spadá dokonce
i bezpečnost a ochrana jaderných zařízení. Existují pravomoci Společenství, evropské
pravomoci, a my jsme se snažili, aby se v závěrech zasedání Rady odrážely co nejvíce.
Nedomnívám se, že by Komise kdy hrála tak důležitou roli v jaderné bezpečnosti jako nyní,
po zasedání Evropské rady před několika dny. Stále však musíme pracovat v rámci Smlouvy.

Hovořili jste o minimálních mzdách v některých zemích, ale to spadá do kompetence států.
Hovořili jste o rozdílech, nejistotě zaměstnání a nespravedlnosti, nicméně tato opatření
jsou většinou součástí vnitrostátního právního rámce. Rád bych ovšem dodal, že mnohá
nezbytná opatření týkající se konkurenceschopnosti a veřejných financí už měly vlády
jednotlivých států dávno přijmout, a to i bez nátlaku Evropy. Evropa vyvíjí tlak, protože
přinejmenším v 17 zemích existuje společná měna, již je třeba bránit. Ve většině zemí jsou
ovšem požadovaná opatření v jejich vlastním zájmu, v zájmu jejich vlastních občanů, aby
zajistila jejich budoucnost. Evropa přináší další tlak, s nímž je nutné se vyrovnat.

Nevznášejme tedy proti Evropské unii nepodložená obvinění. Jsou naše správní opatření
příliš slabá? Dobrá, Rada bude s Evropským parlamentem spolupracovat na tom, aby
správu ekonomických záležitostí vylepšila, a jsem si jist, že jako v jiných případech
nalezneme kompromisní řešení. Je možné, že guvernér centrální banky jedné ze 17 zemí
má vůči správě ekonomických záležitostí řadu výhrad, mohl bych však citovat jiné
guvernéry a ředitele bank blízkých Nizozemí, kteří mají zcela opačný názor. Jestli to bude
nutné, mohu uvést konkrétní jména a citace: to je nejjednodušší způsob, jak pracovat.

Pokud jde o současnou krizi, vážení poslanci, existuje budoucnost, existují nástroje, o nichž
jsme rozhodli, ale existuje samozřejmě také minulost. Jak už jsem říkal, s minulostí se
musíme vyrovnat. Dokonce ani s pomocí těch nejlepších nástrojů – nástroje finanční
stability, mechanismu stability, změn Smlouvy, správy ekonomických záležitostí nebo
paktu – nevyřešíme problémy zemí, které s nimi stále ještě bojují, ani problémy bank, jež
jsou stále pod tlakem. Je tedy třeba počítat s budoucností i s minulostí.

Co se týče minulosti, na straně některých členských států i na straně Evropy chyběla politická
opatření. V tomto případě musíme být sebekritičtí. Musíme ovšem zajistit a také zajistíme,
aby se tato krize v budoucnu neopakovala, a proto jsme nezbytná opatření již přijali.
V mezidobí, jak už jsem řekl, se musíme vyrovnat s dědictvím minulosti, a to jak v souvislosti
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s některými zeměmi, o nichž víte a které jsou součástí programu – například Řeckem
a Irskem –, tak v souvislosti se zeměmi, které prostřednictvím nejrůznějších opatření usilují
o to, aby se programu vyhnuly. Mohli jsme tato opatření přijmout před rokem? Ne! Udělali
jsme v minulosti závažné chyby? Před sedmi či osmi lety jsme oslabili Pakt stability a růstu.
Kdybychom to bývali neudělali, měli bychom k dispozici mnohem účinnější nástroje
a mohli jsme předejít mnoha krizím.

Pokud jde o hospodářský růst, vážení poslanci, od roku 2010 průměrně dosahuje 2 %, což
je průměr pro desetiletí mezi lety 1999 a 2008. V roce 2010 jsme dosahovali
hospodářského růstu a průměru 2 % dosahujeme i v roce 2011. Měli bychom dělat víc?
Samozřejmě, že ano. Jsou veřejné investice jediným nástrojem? Ani v nejmenším! Nesmírně
důležitý je vnitřní trh, jednotný trh. Je nutné jej dále rozvíjet. Komise předložila své návrhy,
během několika týdnů se o nich bude jednat, a to na červnovém zasedání Evropské rady,
a k celé záležitosti se znovu vrátíme na podzim.

A konečně, co se týče Libye, bylo by možné kritizovat nás za mnoho věcí. Bez Evropy a bez
evropského vedení by však v Libyi došlo ke krveprolití. Bez Evropy by tam došlo k masakru.
Někteří z vás se k chování Evropské unie staví velmi kriticky. Zakročili jsme ale včas! Bez
Evropy by navíc nebylo vykonáno vůbec nic na světové úrovni, na úrovni OSN. Po veškeré
kritice, již jsme si vyslechli, jsem přesvědčen, že máme právo poslechnout si pravdu. Udělali
jsme v minulosti něco špatně? Přijali jsme správná politická opatření? Ne! Napravili jsme
své chyby? Ano! Evropská unie si za tuto nápravu zaslouží uznání.

(Potlesk)

Na závěr bych chtěl říci poslední věc ve svém mateřském jazyce.

předseda Evropské rady. – (NL) Slyšel jsem pana Eppinka, který prohlásil, že si připadá
podvedený. I já si připadám podvedený takovou neupřímností. Nebudu zacházet dál, ale
když vidím pana Eppinka, jak zde stojí a mává fotografií, o níž dobře ví, že jsem na ní kvůli
svému oficiálnímu postavení a že není výrazem mého osobního přesvědčení, musím
přiznat, že mě jeho chování zklamalo.

PŘEDSEDAJÍCÍ: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Místopředseda

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Pane předsedající, rád bych na závěr této rozpravy vyjádřil
osobní postřeh. Nehovořím pouze sám za sebe, ale také za mnoho svých kolegů, kteří zde
celou dobu byli a poslouchali dnešní rozpravu. Co jsem poslancem Evropského parlamentu,
málokdy se ke mně někdo choval tak zle jako dnes vy s panem Barrosem. To bych si rád
vyjasnil. Pane Barroso, říkal jste: „Možnosti iniciativy, které mám a které tento Parlament
velkou většinou podporuje, nemohou uspět, protože je členské státy odmítají.“ Dovolte
mi, abych vám nabídl radu: předložte své iniciativy v podobě návrhů právních předpisů.
Tak získáte většinu v tomto Parlamentu a Rada už se nebude moci nikde schovávat.

(Potlesk)

Prosím vás, abyste se přestal schovávat za Radu.

Vám, pane Van Rompuyi, bych rád řekl následující: tvrdíte nám, že se vám na úrovni Rady
podařilo dosáhnout kompromisu mezi socialisty, liberály, konzervativci a křesťanskými
demokraty. Rada je složena z ministrů jednotlivých států a z předsedů vlád. Zde jsme
svědky toho, jak se předseda Rady snaží obrátit Lisabonskou smlouvu opačným směrem.
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Výsledkem Lisabonské smlouvy je to, že si Rada představitelů států či vlád uzurpuje stále
více pravomocí pro sebe, a přitom zároveň říká: „Naše rozhodnutí jsou přijímána na základě
zásady jednomyslnosti.“ O to ale v Lisabonské smlouvě nešlo. Podle ní by mělo být
standardem v EU rozhodování na základě většiny. Lisabonskou smlouvu si vykládáte
nesprávně.

(Potlesk)

Proto nastal nejvyšší čas, aby Evropský parlament vzal celou záležitost do vlastních rukou
a začal komunitární metodu bránit.

(Potlesk)

Předsedající. −   Rozprava je ukončena.

Písemná prohlášení (článek 149 jednacího řádu)

Ivo Belet (PPE),    písemně. – (NL) EU udělala za posledních několik týdnů v souvislosti
s hospodářskou integrací obrovský skok vpřed. Pakt euro plus nás vrátil na cestu čím dál
tím užší spolupráce, která zároveň respektuje tradice konzultací se sociálními partnery,
existující ve členských státech. Samozřejmě, že práce v této oblasti nesmí ustat. Musíme
zahájit a uvést do chodu druhou fázi a začít dláždit cestu evropským investičním projektům,
které nám umožní proměnit program Evropy 2020 ve skutečnost.

Pan předseda Komise Barroso nám slíbil, že předloží návrh na zavedení daně z finančních
transakcí. Tyto zdroje je třeba usměrnit, abychom mohli provádět životně důležité
přeshraniční investice, konkrétně do energetické infrastruktury, podpořené evropskými
projektovými dluhopisy a financováním partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Jedině tak můžeme občany přesvědčit, že Evropa je pro ně dnes víc než kdy dříve zárukou
budoucí prosperity.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Poslední zasedání Evropské rady, konané ve dnech
24. a 25. března, se soustředilo na hlavní hospodářské a diplomatické výzvy, jimž Evropská
unie v současné době čelí: na otázku Libye a Japonska. Situace zůstává navzdory známkám
ekonomického zotavení složitá a konec hospodářské krize se zdá být ještě daleko. To je
vidět i v případě Portugalska, které se muselo bohužel připojit k Irsku a Řecku v požadavcích
na ekonomickou a finanční pomoc. Je tedy důležité přijmout nezbytná ekonomická
a finanční opatření, abychom se vypořádali s krizí, předešli opakování případů zadlužení
jako v Řecku, Irsku nebo Portugalsku, posílili správu ekonomických záležitostí v rámci
EU a zajistili vytváření pracovních míst. Byla přijata sada šesti opatření, která se mi od
počátku jeví jako pozitivní a poměrně ambiciózní, například vznik evropského mechanismu
finanční stability, Pakt euro plus a tak dále. Doufám, že je bude možné provést co nejrychleji,
aby mohla začít přinášet výsledky, jež jsou tak nezbytné a v něž tolik doufáme.

George Sabin Cutaş (S&D),    písemně. – (RO) Pakt euro plus a evropský mechanismus
stability budou poskytovat členským státům potřebnou finanční podporu výměnou za
větší koordinaci jejich hospodářských politik. Oba návrhy tedy přináší konstruktivní sadu
opatření, zejména pokud jde o návrh koordinace daňových politik, který by pro společenství
států sdílejících stejnou měnu znamenal zásadní reformu. Evropský mechanismus stability
díky svému nástroji pro intervenci v hodnotě 500 miliard EUR funguje jako evropský
měnový fond, oprávněný půjčovat si peníze a nakupovat dluhopisy přímo od jednotlivých
států, přičemž zároveň bojuje proti finančním spekulacím.
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Některé návrhy obsažené v paktu jsou ovšem nepoužitelné. Úsporná opatření a extrémní
pružnost pracovního trhu zbrzdí hospodářský růst, udrží vysokou nezaměstnanost
a způsobí nestabilitu pracovních sil. Domnívám se, že k položení základů zdravého
hospodářského růstu je nezbytná postupná fiskální konsolidace a ochrana evropského
sociálního modelu.

Diane Dodds (NI),    písemně. – Na tomto plenárním zasedání se hodně mluvilo o důsledcích
záchranného balíku pro Irskou republiku. Je však třeba si uvědomit, že krize zároveň
způsobila dominový efekt v mém volebním obvodu, Severním Irsku, které s Irskou
republikou sdílí společnou hranici. Existuje zde velký přeshraniční pohyb v oblasti financí,
služeb a zaměstnanců. V Severním Irsku mají zároveň značný podíl bankovní instituce
Irské republiky. Proto mají stávající problémy těchto bank související s likviditou přímý
dopad na podniky v Severním Irsku, zejména malé a střední podniky, a to z hlediska
přístupu k finančním zdrojům. V době, kdy malé a střední podniky bojují v už tak
nehostinném ekonomickém prostředí o svoje přežití, to jenom přispívá ke zhoršení složité
situace. V současné době 30 % všech výrobků či produktů ze Severního Irska směřuje
přímo na trh Irské republiky. Oslabení tohoto trhu tak znamená přímé a vážné následky
pro podnikání a zaměstnanost v mém volebním obvodu. V tomto světle žádám pana
předsedu Barrosa, aby to uznal a aby využil pracovní skupinu k nalezení možných cest ke
zlepšení naší stávající situace.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Na posledním zasedání Evropské rady byla
přijata sada rozhodnutí, zhmotněných v přejmenovaném Paktu euro plus, jejichž případné
provedení bude znamenat mimořádný, agresivní a nebezpečný útok na evropské pracující
a občany. Smyslem onoho přejmenování byla zajisté snaha zamaskovat skutečné autory
paktu, Německo a Francii, vzhledem k tomu, že předchozí název – „Pakt
konkurenceschopnosti“ – by je okamžitě prozradil. Spolu s takzvanou „správou
ekonomických záležitostí“ se jedná o útok na ty členské státy, které se z ekonomického
a sociálního hlediska nachází ve zranitelném postavení – budou potrestány ekonomickou
závislostí a zaostalostí.

Oba nástroje souvisí s ohlášenou změnou Lisabonské smlouvy – za použití zjednodušeného
postupu a bez pořádání referend –, jejímž cílem je zavést takzvanou „podmíněnost“,
spojovanou s evropským mechanismem stability. Podle závěrů Rady jde o „přísnou
podmíněnost politik v rámci makroekonomického ozdravného programu“, což je proces,
který bude společnými silami rozvíjet a provádět Evropská komise, Evropská centrální
banka a Mezinárodní měnový fond.

Procházíme v zásadě procesem koncentrace politické a hospodářské moci, a to nejen
v rukou politických sil sloužících velkým podnikatelům a finančníkům, ale už i v rukou
samotných institucí mezinárodního kapitálu.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    písemně. – (HU) Ve složitém a kritickém období života celé
Evropské unie je důležité, abychom vzhlíželi k cílům, jež máme před sebou, a k pozitivním
změnám, kterých jsme společně dosáhli. Současné maďarské předsednictví zaznamenalo
již druhý výrazný úspěch v oblasti správy ekonomických záležitostí, mechanismu stability
a evropského semestru. V řadě jednání, která se v kontextu jejího posledního zasedání na
konci března uskutečnila, se Evropské radě podařilo dohodnout se také na omezené změně
Smlouvy o fungování Evropské unie, jejímž účelem je posílení stability eurozóny a eura.
Na zasedání Rady maďarské předsednictví hlasovalo ve prospěch rozumné, odpovědné
hospodářské politiky, jíž se bude možné řídit a která kromě institucionalizace evropského

45Rozpravy v Evropském parlamentuCS05-04-2011



semestru přinese rovněž posílení mechanismu stability. Musím ovšem upozornit na to,
že prvky správy ekonomických záležitostí si nesmíme v žádném případě plést s Paktem
euro plus, jenž je ve své stávající podobě mezivládní dohodou. Ačkoli je možné, že je tento
pakt dobrý, jednotný vnitřní trh nelze regulovat prostřednictvím mimosmluvních
mezivládních dohod. Kvůli nevyjasněnému bodu týkajícímu se daňové harmonizace
Maďarsko nehodlá tuto dohodu v plném rozsahu přijmout, protože máme zájem na
posílení své konkurenční výhody a jejím prostřednictvím na vytváření pracovních míst
a skutečném dlouhodobém ekonomickém růstu.

Sandra Kalniete (PPE)  , písemně. – (LV) Nesmírně mě těší, že se 23 členských států EU
dokázalo shodnout na souboru opatření s cílem zabezpečit finanční stabilitu a podporovat
růst – na Paktu euro plus. Rovněž důležitá je dosažená dohoda ohledně strukturální reformy
a fiskální konsolidace a konečné vyřešení otázky změn Lisabonské smlouvy za účelem
vytvoření evropského mechanismu stability. Všechny země musí provádět opatření
k fiskální konsolidaci a opatření s cílem předcházet vzniku makroekonomické nerovnováhy.
Stejně tak je nezbytné provést reformy za účelem podpory zaměstnanosti a sociálního
začlenění. Ty musíme definovat vzhledem ke konkrétní situaci každého členského státu.
Díky účasti 23 evropských zemí na tomto paktu můžeme doufat, že tato opatření povedou
k hospodářskému růstu. Jedná se o krok správným směrem a o rozumnou reakci na výše
uvedené ekonomické výzvy. Tento pakt je vynikajícím způsobem v souladu s prací
Parlamentu a Komise na zlepšení jednotného trhu a se třemi zprávami, které budeme tento
týden v Parlamentu schvalovat. Naše rozhodnutí musí být ještě odvážnější. Členské státy
nesmí zneužívat záminky volebního období k tomu, aby odkládaly významná, ale
nepopulární rozhodnutí.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    písemně. – (ET) Na zasedání Evropské rady konaném
ve dnech 24.-25. března byla učiněna řada rozhodnutí, která považuji za významná a která
už nebylo možné dál odkládat. Domnívám se, že nejdůležitějším rozhodnutím v souvislosti
s evropskou hospodářskou politikou je Pakt euro plus, přinášející společný program
a společné cíle. Čtyřmi hlavními cíli jsou: zlepšení konkurenceschopnosti, podpora
zaměstnanosti, posílení udržitelnosti financování veřejného sektoru a obnovení finanční
stability. Díky tomuto paktu se k eurozóně připojilo několik dalších členských států,
například Lotyšsko, Litva, Polsko, Dánsko, Rumunsko a Bulharsko. V tuto chvíli je podle
mého názoru nesmírně důležité uzavírat vzájemné dohody zahrnující uplatňování rovných
pravidel a společné mechanismy k dosažení požadovaných cílů. Obzvlášť si cením těch
členských států, které sice nejsou členy eurozóny, ale přesto se k paktu připojily. Musíme
doufat, že uplatňování rovných pravidel bude doprovázet sladění přístupů jednotlivých
států, což se týká především udržitelnosti financování veřejného sektoru, jež by pomohla
předcházet budoucímu opakování situace Řecka a Irska. Zároveň nesmíme u těchto
rozhodnutí přestat, protože přinesou pouze krátkodobé výsledky. Je nutné vyvíjet řešení
pro budoucí investice, ať už prostřednictvím eurobondů nebo jiných možností. Děkuji
vám.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    písemně. – (PL) Nedávné zasedání Evropské rady
znamená začátek nové éry – éry větší ekonomické koordinace a sbližování v rámci EU
a eurozóny. Pakt euro plus, přijatý představiteli států a vlád, do nějž se zapojily země
eurozóny spolu s Bulharskem, Dánskem, Litvou, Lotyšskem, Polskem a Rumunskem, nám
přináší reálnou šanci na dosažení stanovených cílů, jinými slovy šanci podpořit
konkurenceschopnost, zaměstnanost, stabilitu veřejných financí a finanční stabilitu
všeobecně. Za zdůraznění stojí skutečnost, že pakt blíže neurčuje, jaká politická či
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ekonomická opatření mají být k dosažení uvedených cílů použita, což znamená, že se
jednotlivé členské státy budou moci svobodně rozhodnout, jaké prostředky zvolí. O úspěchu
nebo neúspěchu paktu bude nepochybně rozhodovat to, zda se do něj členské státy skutečně
aktivně zapojí, a jak účinný bude dohled nad jejich pokrokem. Co se týče hospodářské
koordinace, EU si už nemůže dovolit takové selhání, k jakému došlo v případě Paktu
stability a růstu. Rovněž byl vyjádřen souhlas se zahrnutím ustanovení o vytvoření trvalého
evropského mechanismu finanční stability do Smlouvy, jejž podnítila vzájemná shoda
členských států na tom, že je třeba zajistit stabilitu eurozóny jako celku. Jedná se o velice
významné rozhodnutí, zejména s ohledem na problémy, jimž eurozóna poslední dobou
čelí. Stálý mechanismus zakotvený ve Smlouvě bude fungovat jako dostatečná záruka pro
případ budoucího opakování podobných událostí, čímž zároveň sníží riziko spekulativních
útoků na evropskou měnu. Vítám také skutečnost, že mechanismus je otevřený i členským
státům mimo eurozónu.

Rafał Trzaskowski (PPE),    písemně. – (PL) Proti krizi můžeme účinně bojovat pouze
tehdy, jestliže budeme spolupracovat a předejdeme jakémukoli rozdělování na země patřící
do eurozóny a ty, které stojí mimo. Je těžké si představit budování konkurenceschopnější
EU bez podílu zemí, jako je Spojené království, Švédsko či Polsko, a proto vítám informaci
o přijetí Paktu euro plus. Zdálo se nám, že eurozóna má v úmyslu reformovat nejen sama
sebe, ale co víc, zavést reformy i mimo struktury EU, což poslance EP poněkud znepokojilo.
Tyto obavy se ovšem podařilo úspěšně rozptýlit a jménem Parlamentu bylo přijato
nekompromisní stanovisko. Je pouze škoda, že jej členské státy nepřijaly v celém jeho
rozsahu, zejména pokud jde o evropský mechanismus stability, který měl být zemím mimo
eurozónu otevřený už od počátku.

4. Hlasování

Předsedající. −   Dalším bodem je hlasování.

(Výsledky a ostatní podrobnosti hlasování: viz Zápis)

4.1. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci:
Polsko – Podkarpackie – strojírenství (A7-0059/2011, Barbara Matera) (hlasování)

4.2. Migrační toky plynoucí z nestability: rozsah a úloha zahraniční politiky EU
(A7-0075/2011, Fiorello Provera) (hlasování)

4.3. Úloha žen v zemědělství a ve venkovských oblastech (A7-0016/2011, Elisabeth
Jeggle) (hlasování)

4.4. Financování EU v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových
členských státech (A7-0054/2011, Marian-Jean Marinescu) (hlasování)

4.5. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci:
Česká republika – UNILEVER (A7-0060/2011, Barbara Matera) (hlasování)

4.6. Kontrola vývozu zboží a technologií dvojího užití (A7-0028/2011, Jörg
Leichtfried) (hlasování)

– Před závěrečným hlasováním:
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Jörg Leichtfried,    zpravodaj. – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, o výsledku hlasování
by bylo možné diskutovat, velice jsme se však přiblížili stanovisku Rady a já bych se
souhlasem stínových zpravodajů chtěl požádat o odložení závěrečného hlasování, neboť
je velmi pravděpodobné, že se nám s Radou podaří dosáhnout shody úplné.

(Závěrečné hlasování bylo odloženo)

4.7. Státem podporované vývozní úvěry (A7-0364/2010, Yannick Jadot) (hlasování)

– Před hlasováním o pozměňovacím návrhu č. 10:

Helmut Scholz,    za skupinu GUE/NGL. – Pane předsedající, chtěl bych oznámit, že Skupina
GUE/NGL si přeje stáhnout jmenovité hlasování o obou částech pozměňovacího návrhu
č. 10.

– Před závěrečným hlasováním:

Yannick Jadot,    zpravodaj. – (FR) Pane předsedající, stejně jako v případě předchozího
hlasování jsme se spolu se stínovými zpravodaji rozhodli, že nebudeme legislativní usnesení
předkládat k hlasování v Parlamentu, abychom mohli pokračovat v jednáních s Radou,
neboť doufáme, že vezme dnešní hlasování Parlamentu v potaz.

(Závěrečné hlasování bylo odloženo)

4.8. Nový rámec politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách
(A7-0065/2011, Eva-Britt Svensson) (hlasování)

Předsedající. −   Tímto je hlasování uzavřeno.

5. Vysvětlení hlasování

Ústní vysvětlení hlasování

Zpráva: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Pane předsedající, nejnovější vnitřní napětí a nepokoje
v Tunisku, Egyptě, Libyi a jiných arabských zemích vedly k masivní migraci a s ní spojeným
problémům v Evropě. Je jasné, že musíme být připraveni na to, jak tyto situace a tento
příliv lidí zvládat. Musíme najít způsob jak postupovat společně na základě vzájemné
solidarity, abychom se vyrovnali s problémy, které vyvstávají, když se náš společný systém
ocitá pod tlakem vnějšího světa.

Proto jsem rád, že Parlament dnes přijal strategii pro řešení migračních proudů vyvolaných
nestabilitou. A obzvlášť mě těší, že usnesení Parlamentu klade důraz na posílení úlohy
pohraniční agentury FRONTEX. Právě o to naše dánská liberální strana bojuje již dlouhou
dobu. Během současné krize v severní Africe agentura FRONTEX prokázala, že je velmi
důležitým nástrojem pro zvládání migračních proudů v tomto regionu. Nyní už jen
potřebujeme, aby agentura FRONTEX, byla schopna reagovat rychleji, když to se nakonec
počítá.

Pino Arlacchi (S&D). -   Pane předsedající, hlasoval jsem ve prospěch této zprávy, protože
představuje první krok k politice EU v oblasti migračních proudů vyvolaných nestabilitou.
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V tomto ohledu je důležité, aby se tento parlament postavil proti hysterické představě, že
hrozí invaze přistěhovalců a žadatelů o azyl přicházejících z jihu.

Nezaplaví nás miliony lidí prchajících před politickým útlakem a tyranií. Mnoho lidí má
obavy z toho, že žadatelé o azyl přijíždějí ve větším počtu a zatěžují naše namáhané systémy
sociálního zabezpečení. Toto tvrzení je dobré pro získávání hlasů a vytvoření podpory
tvrdé přistěhovalecké politiky, ale neodpovídá skutečnosti. Podle údajů, které právě
zveřejnila Organizace spojených národů, poklesl celkový počet osob žádajících o azyl na
Západě za posledních deset let o více než 40 %.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, také jsem podpořil
zprávu pana Provery a hlasoval v její prospěch, neboť se domnívám, že představuje
konkrétní a rozhodný krok směrem k dosažení cíle, tedy solidarity, který je navíc uveden
v článku 80, hovořícím o solidaritě mezi členskými státy Evropské unie. Zpráva se zároveň
jasně a výslovně zaměřuje na ty, kdo se nacházejí v těžké situaci, a to je v současné době
zejména severní Afrika.

Dodržování lidských práv, mezinárodní spolupráce a dvoustranné vztahy jsou nezbytné,
stejně jako regionální organizace, jako je Arabská liga a Africká unie, které ve stabilním a
trvalém mírovém procesu mohou vytvářet přidanou hodnotu. Věříme, že tyto kroky vpřed
budou také zahrnovat aktivity v podobných oblastech, které ekonomicky podporují
subjekty, jež na cestě k udržitelnému a trvalému růstu podporu a pomoc potřebují.

Mitro Repo (S&D). -    (FI) Pane předsedající, chtěl bych říci, že migrační proudy vyvolané
nestabilitou představují pro Evropskou unii skutečný problém. Jedná se o jednotlivé lidské
osudy, kdy co člověk, to jiný příběh. Lidé se dávají do pohybu ze zoufalství, ale všichni
společně doufají v lepší život.

Evropa musí projevit pochopení a ochotu pomoci. Evropská integrace je úspěšný společný
projekt, který nám pomohl vytvořit prosperitu, stabilitu a bezpečnost – jakousi kolébku
blahobytu. Bude obtížné a nákladné reagovat na tuto přistěhovaleckou vlnu, až začne bušit
na bránu Evropy.

Příklad ostrova Lampedusa ukazuje, jak se bezpečnostní otázky zahraniční politiky mohou
v jednom okamžiku změnit na záležitosti vnitřní, a proto pouhá rozvojová spolupráce už
nestačí. Evropa potřebuje komplexní preventivní plán, který obsáhne bezpečnostní hlediska,
regionální spolupráci, obchodní politiku, změnu klimatu, ochranu lidských práv a rozvoj
demokracie. A právě tím se musíme zabývat.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, v evropské diskusi o migraci
často slyšíme: „Jaké problémy může způsobit zemi s téměř 60 miliony obyvatel, jako je
Itálie, přijetí několika desítek tisíc přistěhovalců?

Tato otázka nezohledňuje dvě věci, a to často ze skrytých pohnutek. Za prvé, mnozí z těchto
přistěhovalců se chtějí dostat do jiných zemí Unie. Za druhé, v posledních dvou letech díky
dvoustranným dohodám s Libyí a Tuniskem dorazilo k italským břehům méně než 4 000
osob. V posledních dvou měsících, po vypuknutí politické krize, přibylo již 22 000 lidí.

Dnes je Itálie jako tlakový hrnec. Na jedné straně neustává příliv přistěhovalců ze severní
Afriky, zejména ekonomických přistěhovalců z Tuniska. Na straně druhé Francie odmítá
přistěhovalce v městě Ventimiglia, protože nemají povolení k pobytu.

Pokud existuje evropská solidarita, nyní je čas ji projevit a společně na úrovni Evropské
unie rozhodnout, jak se s tímto přílivem vypořádat, a to nejen v současné mimořádné
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situaci, ale i dlouhodobě, a také jaké nástroje použít při zacházení s těmi, kdo přijíždějí do
Evropy, a jaká opatření přijmout v zemích původu. Tento text je v tomto směru prvním
krokem, a proto jsem pro něj hlasoval.

Nicole Sinclaire (NI). -   Pane předsedající, pokud jde o faktickou poznámku, jsme ve
sněmovně, která je určena k diskusím, a samozřejmě se všichni musíme vzájemně
respektovat. Když se dva předsedové skupin spolu soukromě vybavují, zatímco jiní vystupují
s projevy, jaký signál to vysílá jejich kolegům?

Předseda. −   Pane Daule a pane Schulzi, byl jsem požádán, zda byste mohli jít sněmovně
příkladem.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, opatření, o němž
jsme dnes hlasovali, určitým způsobem pomáhá objasnit jev migrace a podtrhuje činnost
agentury Frontex. Myslím, že je třeba vnímat to pozitivně, stejně jako výsledek hlasování.

Jsem pevně přesvědčen, že tomuto postoji by měl odpovídat stejně jasný přístup ze strany
členských států, protože tento problém se dotýká nejen evropských orgánů, ale také politiky
členských států.

Musím nicméně konstatovat, že zatím ne všechny členské státy tento jasný přístup uplatňují
v praxi, počínaje politikou italské vlády, která řešila situaci na Lampeduse nanejvýš
problematickým a sporným způsobem. Tisíce migrantů byly v podstatě ponechány svému
osudu, zatímco lidská solidarita, pomineme-li právní hledisko, by vedla k poskytnutí
okamžité pomoci a nepochybně k většímu respektu, bez ohledu na to, že poté by bylo
nutno zabývat se právním problémem, jak jsme to udělali v této sněmovně.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, i když je pravda,
že mnohé migrační proudy jsou vyvolány nestabilitou, dost se zdráháme tento mylný
termín používat, protože nestabilita ve skutečnosti znamená válku, genocidu,
nekontrolované násilí, revoluce a strádání, k nimž byli tito lidé odsouzeni, zatímco Evropská
unie mlčí. Je tady také touha po svobodě. Usnesení, o kterém jsme hlasovali, požaduje
politiku Unie pro východ a její nejvhodnější nástroje k řešení různých faktorů, které tuto
nestabilitu způsobují.

Zajímalo by mě, jakou věrohodnost může mít tato zahraniční politika, vzhledem k tomu,
že události v Libyi a severní Africe prokázaly naprostou absenci zahraniční politiky Evropské
unie. Vlády jednotlivých členských států jednaly samy za sebe a předváděly světu a lidem,
kterým bychom měli pomáhat, žalostnou podívanou. Jediná politika v oblasti přijímání
uprchlíků, kterou Unie mohla nabídnout, zdaleka nesplňovala požadavky. Ostrov
Lampedusa a Itálie byly ponechány zcela bez odezvy. Pro toto opatření tedy samozřejmě
hlasujeme, ale naléhavě vyzýváme Unii, aby už konečně předložila zahraniční politiku
hodnou tohoto jména.

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Pane předsedající, zdržel jsem se hlasování o Proverově
zprávě, a to především proto, že z mého pohledu hovoří velmi nejasně. Tato zpráva uvádí
a navrhuje všechno možné – některé myšlenky jsou dokonce rozumné, což v tomto
parlamentu nebývá zvykem. Přesto k velké škodě zůstává v první řadě zprávou, která nabízí
dokonalou politickou korektnost a která se nikde – ani na jediném místě, ani v jediném
odstavci nebo v jediném bodě – neodvažuje zpochybnit nový masový příliv přistěhovalců
na již přelidněný evropský kontinent, neboť se to týká převážně zemí bývalé západní
Evropy, ale zároveň jde o zásadní otázku.
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Flandry, odkud pocházím, je země s největší hustotou obyvatel v celé Evropské unii.
Naprostá většina Vlámů žádné další přistěhovalce nechce, a už vůbec ne ze zemí, jejichž
kultura a náboženství představují hodnoty, které jsou s našimi vlastními zcela neslučitelné.
Je nejvyšší čas, aby Evropský parlament už pro jednou začal naslouchat svým vlastním
evropským občanům.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). -   Pane předsedající, souhlasím s tím, že bychom měli
v krátké době přijmout opatření na řešení humanitární krize v oblasti Středozemního moře
a zajistit důstojnost dotčených osob pomocí nástrojů, jako je Frontex. Potřebujeme také
dlouhodobou vizi jak řešit problémy v souvislosti s přílivem přistěhovalců a podpořit
vytváření pracovních míst v zemích původu těchto osob.

Jedním z klíčových nástrojů Evropské unie je obchodní politika. Je načase, abychom více
otevřeli své trhy, počínaje zeměmi, jako je Egypt a Tunisko. Zároveň musíme navázat
dialog s cílem posílit regionální obchodní vztahy.

Máme příklad Turecka a jeho úspěch s celní unií i při účinném provádění potřebných
demokratických reforem. Musíme se přestat bát hovořit o celních uniích a dohodách o
volném obchodu se zeměmi z oblasti Středomoří, které směřují k demokracii a reformám.

Chtěla bych na závěr vyzvat Radu, aby bez dalších průtahů přijala regionální úmluvu o
celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu.

Daniel Hannan (ECR). -   Pane předsedající, tato zpráva vychází z nesprávného
předpokladu. Představa, že emigrace je produktem chudoby a zoufalství, i když to tak
zdánlivě vypadá, se ukazuje jako mylná. Emigrace, jak víme z historie, je častěji výsledkem
rostoucího bohatství a rostoucích nároků. Nedávno jsme byli svědky toho, že k velkým
migračním proudům z Tuniska došlo po obnovení demokracie a ukončení diktatury.

Pravou příčinou, která lidi vykořeňuje a nutí je přesouvat se stovky kilometrů ve snaze
zajistit si lepší život, je příležitost. Skutečností je, že jsme v Evropské unii vytvořili situaci,
kdy máme rozsáhlou strukturální nezaměstnanost, a přesto stále musíme dovážet pracovní
sílu. U nás ve Spojeném království je více než 4 miliony lidí, kteří jsou buď nezaměstnaní,
nebo pobírají dávku při nezpůsobilosti k práci, a přesto každý měsíc přivážíme osoby
z celého světa, aby dělaly práce, které lidé narození ve Spojeném království dělat odmítají.
V pasti závislosti uvízly miliony lidí. Dostali jsme je do situace, kde práce už není součástí
jejich duševního obzoru. Pokud chceme lidi vymanit z tohoto neblahého stavu, odpověď
nespočívá v zahraniční politice, nýbrž v reformě sociálního zabezpečení, jen tak obnovíme
důstojnost a nezávislost svých vlastních občanů.

Syed Kamall (ECR). -   Pane předsedající, jedním z často přehlížených aspektů v jakékoli
diskusi o přistěhovalectví je skutečnost, že pro lidi, kteří migrují z jedné země do druhé, a
to za těch nejobtížnějších podmínek, je to dosti často velmi těžké. Představte si, jaké to
musí být nechat doma rodinu, opustit svou vesnici, město, všechny své sociální vazby, své
přátele, když přitom nikdy ani nevíte, zda je ještě někdy uvidíte nebo kdy je zase uvidíte.
Co je nutí opouštět tyto země a hledat příležitost, jak řekl předchozí řečník, na Západě?
Velmi často je to proto, že utíkají z podmínek a před vládami, které už nejsou schopny
získat si jejich důvěru.

Určitým způsobem můžeme pomoci. Jen se podívejme na některé z našich politik, na naši
rybářskou politiku podporující velké rybářské lodě, které drancují moře chudých afrických
států, a zoufalí místní rybáři tak přicházejí o práci. Co potom dělají? Snaží se odejít. Máme
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svou politiku podpory, která udržuje u moci zkorumpované vlády, a lidé tak mají méně
důvodů zůstávat doma. Nutí je to, aby se snažili odejít do jiných zemí, a přicházejí sem.

To je třeba napravit. Musíme si uvědomit, že pro lidi není snadné opustit vlastní zemi. Měli
bychom mít jistotu, že naše politiky pomáhají lidem, aby své země neopouštěli.

Zpráva: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Pane předsedající, pro skupinu Aliance liberálů a demokratů
pro Evropu je naprosto zásadní, abychom nejen ženám, ale také mužům z venkovských
oblastí zajistili stejná práva a příležitosti, jaké mají lidé žijící ve městech. Chceme-li udržet
silné evropské zemědělství schopné zásobovat kvalitními potravinami celou Evropu,
musíme zajistit, aby toto odvětví bylo pro pracovníky i jejich rodiny přitažlivé. K tomu je
zapotřebí, abychom zemědělským oblastem umožnili růst, inovace, vznik pracovních míst
a rozvoj. Není nutné zavádět v tomto odvětví kvóty a nepřirozené rozdělení podle pohlaví.
Proto také je dobře, že Parlament dnes přijal zprávu o úloze žen v zemědělství a venkovských
oblastech, a vyslal tím velmi jasný signál, že i zde hrají ženy důležitou úlohu.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, ženy odjakživa hrají
v zemědělství a na venkově důležitou úlohu. Ostatně ženy představují 42 % z celkového
počtu asi 27 milionů pracovníků.

I přes toto vysoké procento nemají ženy dostatečné zastoupení v odvětvových organizacích
a v procesu rozhodování jsou diskriminovány. Je mnoho oblastí, kde by bylo možno zlepšit
podmínky pro ženy, včetně zajištění odpovídajícího sociálního zabezpečení.

Evropské orgány by proto měly usilovat o nápravu této nerovnosti, například
monitorováním situace v tomto odvětví prostřednictvím střediska pro sledování podnikání
žen v zemědělství, jaké již funguje v Kalábrii a dalších regionech Itálie.

Zpráva, o které jsme dnes hlasovali – a kterou jsem podpořil – se důkladně zabývá také
problémem vylidňování venkova. Chceme-li pomoci udržet stabilní úroveň zaměstnanosti,
potřebujeme podpůrné politiky a strategie určené pro budování infrastruktury a vytváření
služeb odpovídajících požadavkům moderního života, které mohou být uplatněny ve
venkovských oblastech.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Pane předsedající, život a práce ve venkovských oblastech se od
základu změnily v důsledku přeměny společnosti, změn ve složení společnosti a hlubokých
demografických změn.

Pokud chceme udržet ženy všech generací v zemědělství nebo přesvědčit další, aby se
rozhodly pro život na venkově, musíme více zohlednit jejich potřeby a požadavky
v rozvojové politice. Měli bychom mít na paměti, že podmínky na venkově se pro ženy
v posledních letech změnily a jsou velmi různorodé. Na spuštění této změny a jejím utváření
se podílely samy ženy, a to jednotlivě i v rámci ženských politických skupin.

Domnívám se, že naše zpravodajka, paní Jeggleová, tuto skutečnost správně zdůraznila,
a proto považuji tuto zprávu za mimořádně důležitou. Neboť chceme-li rozvíjet venkovské
oblasti, nemůžeme se soustředit pouze na budování infrastruktury a vytváření podmínek
pro turistiku, ale jde také o to, aby se zde rodiny opět usazovaly, a to se týká stejnou měrou
žen i mužů.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Pane předsedající, podpořil jsem zprávu paní
Jeggleové v neposlední řadě proto, že doporučuje poskytnout odpovídající finanční
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prostředky na zemědělskou politiku Evropské unie. Není možné, aby se úsporné nakládání
s rozpočtovými prostředky Unie, které je jinak zcela na místě, dělo na úkor společné
zemědělské politiky. Jestliže se venkovu a zemědělství v Evropské unii nedostane
odpovídající podpory, bude těžké zlepšit úlohu žen ve venkovských oblastech, bude těžké
přesvědčit ženy, aby žily na venkově za tak obtížných podmínek, a bude těžké dosáhnout
cílů této klíčové politiky, jako jsou potravinová bezpečnost, ochrana životního prostředí
a územní rovnováha. Na to bychom neměli zapomínat a při příležitosti, kterou poskytuje
rozprava o této důležité zprávě paní Jeggleové, ještě jednou vyzývám k tomu, aby úspor
v Evropské unii nebylo dosahováno na úkor společné zemědělské politiky.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Pane předsedající, hlasovala jsem pro tuto
zprávu, protože pomáhá v boji proti dosavadnímu přehlížení práce a přínosu žen ve
venkovských oblastech.

Bez toho by nebylo možné ani dříve ani nyní udržet obyvatelstvo a zaměstnanost mimo
městské oblasti. Toto zviditelnění by se mělo odrazit nejen ve společenském uznání, ale
také v zajištění. Společná zemědělská politika musí ve svých podpůrných programech
zahrnovat také problematiku rovného postavení žen a mužů a speciální iniciativy zaměřené
na podnikání žen. Musí zároveň pomáhat při financování služeb a podporovat takové
věci, jako je např. digitalizace venkova, které podporují rovné životní podmínky ve městech
a na venkově.

Co se týče systémů sociálního zabezpečení členských států, musí uznávat práci žen v této
oblasti, a to jak ve výrobě, tak v případě domácí péče, a to zejména o závislé osoby a děti.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, přestože ženy tvoří
42 % z 26 až 27 milionů pracovníků a 29 % zemědělských podniků řídí ženy, jejich
zastoupení na úrovni daného odvětví je téměř nulové a neodpovídá jejich důležitosti.

To není správné ani normální, a proto Unie musí dát ženám v oblasti zemědělství větší
prostor a nalézt vhodná řešení pro všechny ekonomické činnosti, které vykonávají.
Nezbytná je rovnost žen a mužů, rovné zacházení, sociální ochrana matek a uznání zvláštní
úlohy žen v zemědělství.

Podpora neustálého odborného vzdělávání je proto jedním z hlavních bodů, na kterém
nekompromisně trváme. Podporujeme návrhy zpravodajky, paní Jeggleové, na větší
zastoupení žen ve všech politických, hospodářských a sociálních orgánech v odvětví
zemědělství a na podporu iniciativ v oblasti sociální ochrany žen, které pracují jako drobné
podnikatelky v zemědělství, zemědělské dělnice a sezónní chovatelky zvířat.

Ženám se musí dostat výslovného uznání v rámci společné zemědělské politiky, jinak
nebude mít tato reforma smysl, a je naprosto jisté, že s novými škrty v zemědělství si žádnou
klidnou budoucnost představit nedokážeme.

Daniel Hannan (ECR). -   Pane předsedající, nevím, zda si pamatujete na oblíbený televizní
seriál „Život na Marsu“, který u nás dávali a kde šlo o to, že hlavní postava, policista, je
katapultován do minulosti, podle všeho na začátek 70. let minulého století.

Cítil jsem se tak trochu jako on, když jsem dnes pročítal volební seznam. Unie zde přichází
s politikami, které se týkají žen v zemědělství, vývozních úvěrů pro zvýhodněné společnosti,
speciálních dotací pro Unilever v České republice a pro výrobce obráběcích strojů v Polsku.

70. léta minulého století byla pro Evropu jako celek, a zejména pro Spojené království,
hrozným obdobím, dobou hluboké hospodářské stagnace, nezaměstnanosti, státního
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bankrotu. Ale tyto věci nezpůsobily nějaké tektonické síly mimo naši kontrolu. Došlo
k nim v důsledku špatně směřované politiky, a zejména představy, že by vlády mohly
vybrat vítěze a že by vlády měly řídit hospodářství a ovládat situaci prostřednictvím
přerozdělování prostředků.

27 členských států se posunulo kupředu, ale Evropská unie nikoli. Stále jsme v tomto světě,
kde vybíráme peníze od našich daňových poplatníků a dáváme je zvýhodněným skupinám
klientů.

Proč? Protože pokud bychom to nedělali, k čemu by pak Evropská unie byla? Jak kdysi
poznamenal Upton Sinclair, je velmi obtížné přimět člověka, aby něco viděl, když jeho
práce závisí na tom, že to nevidí.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Pane předsedající, je správné, že předložená zpráva chce
zlepšit postavení žen na venkově. Ženu však, bohužel, vnímá jen jak pracovnici nebo
podnikatelku. Nevidí ženu v úloze matky, ani hodnotu neformální, a tedy neplacené práce
žen. K blahobytu společnosti však významně přispívá i práce žen-matek v domácnosti a
při péči o závislé členy rodiny.

Tato práce tvoří v evropských státech až třetinu HDP, ale my se stále tváříme, že neexistuje.
Místo toho, abychom tento přínos uznali, jednostranně tlačíme na ženy, aby se zaměstnaly
a začaly podnikat. Přitom právě v zemědělství a na venkově by ocenění neformální práce
žen vedlo k vyšší kvalitě života rodin a komunit.

Zpráva: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Pane předsedající, vždy by mělo být na každém členském
státu, aby si sám zvolil svůj vlastní energetický mix. V této souvislosti platí pochopitelně
rovněž to, že každý členský stát by měl hradit náklady, pokud chce vyřadit jeden z prvků
tohoto mixu. Nicméně zejména v Litvě, na Slovensku a v Bulharsku zůstala řada jaderných
elektráren ze sovětské éry, které ani zdaleka nesplňovaly naše bezpečnostní požadavky.
Bylo proto také nutné a rozumné podpořit vyřazení těchto zařízení z provozu.

Problémem je, že plánování, které tam bylo provedeno, nebo přesněji nedostatečné
plánování, se jednoduše nesmí opakovat. Vidíme, že do konce roku 2013 utratíme celkem
3 miliardy EUR, a stále ještě se nám nepodařilo provoz těchto zařízení ukončit. To je
známkou špatného plánování. Komise musí vypracovat podrobnou analýzu finanční
účinnosti projektů, protože jakákoli budoucí podpora musí být podmíněna tím, že
jednotlivé země budou schopné prokázat, že se jim podařilo své dosavadní prostředky
řádně vynaložit.

Sergej Kozlík (ALDE).    – (SK) Pane předsedající, předložená zpráva o stavu financování
vyřazování jaderných elektráren z provozu poskytuje dobrý obraz o dosavadním stavu.
Plně souhlasím i s jedním z klíčových závěrů zprávy, že vyřazování těchto zařízení
v dotčených zemích bude vyžadovat i po roce 2013 finanční podporu z evropských zdrojů.
Financování výhradně z vlastních zdrojů nebude v silách dotčených zemí.

Například Slovensko pod tlakem Evropské unie odstavilo v letech 2006 a 2008 dva plně
zrekonstruované bloky jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice. Podle závěrů Mezinárodní
agentury pro atomovou energii splňovaly tyto bloky všechna bezpečnostní kritéria.
Hospodářské dopady tohoto kroku jsou značné a budou se ještě dále násobit dlouhodobými
vysokými náklady na úplné odstavení těchto zařízení. Evropská unie bude muset počítat
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s podpůrnými zdroji pro odstavení jaderných elektráren i v rámci finančního výhledu na
období 2013–2020.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Pane předsedající, vzhledem k nedávným událostem
v Japonsku je energetická politika, a hlavně široce chápaná energetická bezpečnost, tématem
vyvolávajícím bouřlivé diskuse ve všech částech světa. Katastrofa v jaderné elektrárně ve
Fukušimě ukázala, kolik úsilí musíme vynaložit, abychom vytvořili účinnou, k životnímu
prostředí šetrnou, ale především bezpečnou energetickou síť. Tento problém se týká nejen
Asie, ale všech zemí ve všech světadílech. V případě, že existují jaderné elektrárny, které
by měly být z bezpečnostních důvodů uzavřeny, udělejme vše, co je v našich silách, aby
se tak stalo rychle a účinně. Podporujme všechna opatření, která povedou ke vzniku nových
a bezpečných zdrojů energie, a při rozhodování ať je vždy naším prvořadým kritériem
bezpečnost obyvatel. Velmi vám děkuji.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, není pochyb o tom,
že zpráva, kterou předložil pan Marinescu, se nemohla setkat s ničím jiným než s podporou
a souhlasem, a to i v situaci ještě poznamenané vlnami emocí po událostech ve Fukušimě.
Naprosto vyvážený a střízlivý přístup pana Marinesca k dokumentu mě přesvědčil, abych
ho v každém případě podpořil.

Kromě toho není pochyb o tom, že závazek Litvě, Slovensku a Bulharsku musí být trvalý
a důsledný, a zároveň řada dalších činností – např. ony tzv. „zátěžové testy“ a také všechny
zkoušky navržené se zřetelem na bezpečnost – by měla v oblasti jaderné energetiky
zaručovat bezpečnost. Z důvodů, které všichni velmi dobře známe, zde nesmí dojít k chybě.

Programy financování byly již nějakou dobu plánovány a jsou zajištěny. Věříme v konkrétní
a pozitivní výsledek celé akce, která signalizuje krok kupředu směrem, který jsme si všichni
přáli.

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, otázku uvolnění
dostatečných finančních prostředků na zajištění procesu vyřazování jaderných zařízení
z provozu již řeší právní předpisy Evropské unie o bezpečnosti jaderné energetiky. Dnes
s ohledem na nedávné mezinárodní události a následná rozhodnutí vlád členských států
v tomto směru je toto téma velice aktuální.

Práce pana Marinesca, které jsme vyjádřili svou podporu, se zabývá konkrétními případy
řady zemí, které při přistoupení přijaly určité závazky na úplné odstavení jaderných zařízení
a obdržely pro tento účel z Evropské unie zvláštní podporu.

Vedle konkrétních případů jsme v tomto směru povinni zřídit účinný kontrolní systém
pro prověřování a testování jaderných elektráren na území Evropské unie. Počet reaktorů
na území Unie, které bude nutno podle odhadů vyřadit z provozu, je skutečně dosti vysoký.

Proto bude nezbytné – nejen a především v těchto případech – zajistit záruční mechanismy
pro vyčlenění dostatečných finančních prostředků potřebných pro řešených běžných i
mimořádných požadavků.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jako přesvědčený
zastánce bezjaderné energetiky jsem tuto zprávu podpořil, a to nejen proto, že považuji
úplné odstavení těchto zařízení za přínos pro všechny, ale také proto, že si přeji, aby se už
nemohla budovat další.
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Dnes jsme v celé Evropě konfrontováni s tikající časovanou bombou. Provoz jaderných
elektráren pro civilní účely je založen na technických postupech, které jsou již zastaralé a
překonané. Lze říci, že jejich bezpečnost je stále více jen teoretická, a to znamená, že
všechno bude v pořádku za předpokladu, že se nic nestane. Vlastně máme co do činění
s 50 let starými protokoly, které ve skutečnosti již nechrání proti stále hůře předvídatelným
událostem. Teroristické útoky nebylo možno předvídat, a ani přírodní a ničivé události –
nejen zemětřesení – které jsou bohužel v našem katastrofami postihovaném světě stále
častější.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Pane předsedající, podpořil jsem zprávu, která se přímo
dotýká i mojí země, Slovenska. V roce 2004 se vlády Litvy, Slovenska a Bulharska ve svých
smlouvách o přistoupení zavázaly k postupnému uzavírání některých svých jaderných
reaktorů. Uzavření znamenalo mimořádnou finanční zátěž, a proto se Evropská unie
zaručila, že na tento účel poskytne do konce roku 2013 finanční pomoc. Zkušenosti Unie
s vyřazováním jaderných zařízení z provozu jsou omezené. Ukončení provozu může mít
přímý dopad na dodávky energie pro danou zemi a sousední členské státy.

Je třeba podporovat rozvoj alternativních, nízkouhlíkových a konkurenceschopných
zdrojů energie, abychom se vypořádali s negativními důsledky. Zároveň musíme zajistit
dostatečné finanční prostředky k tomu, aby vyřazování z provozu probíhalo v souladu
s bezpečnostními předpisy. Evropská unie bude moci využít zkušeností získaných z procesu
uzavírání jaderných elektráren, kterým pomalu končí jejich ekonomická životnost. Na
základě těchto výsledků, s výhledem na rok 2013, lze předpokládat, že některé investiční
projekty budou téměř dokončeny a k dispozici již budeme mít nové struktury pro řízení
a vyřazování elektráren z provozu. Velice vám děkuji.

Michail Tremopoulos (Verts/ALE).   – (EL) Pane předsedající, hlasoval jsem pro zprávu
pana Marinesca právě proto, že v jihovýchodní a východní Evropě je tíživé dědictví
mimořádně nebezpečných jaderných reaktorů, např. v Bulharsku, Rumunsku a na
Slovensku. Za všechna ta léta však byly z peněz evropských daňových poplatníků
vynaloženy miliardy eur na jejich modernizaci a prodloužení jejich životnosti. V podstatě
dotujeme jadernou lobby, která usilovala o rekonstrukce. Fukušima nám však znovu
ukázala, že tyto reaktory by měly být vyřazeny z provozu, nicméně s žádným takovým
finančním krytím se v nákladech na provoz reaktorů nepočítá, a to je obrovská a skandální
dotace nebezpečného, nákladného a znečišťujícího způsobu výroby energie. Nyní však
můžeme politickou vůli změnit. Převést dotace určené na rekonstrukce nebezpečných
reaktorů a použít je na financování jejich uzavření. Zmrazit všechny navrhované nové
reaktory. Převést prostředky z financování Euratomu a štědře dotovaného Mezinárodního
termonukleárního experimentálního reaktoru ITER. Do roku 2050 přesměrovat finanční
prostředky určené na projektování a budování nových reaktorů do ekonomiky založené
plně na obnovitelných zdrojích energie. Jsme ve stavu nouze a musíme na to reagovat.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Pane předsedající, chtěla bych
poblahopřát zpravodaji ke zprávě, která je tvrdá, ale na mnoha místech velice pravdivá.
Chci zdůraznit a upozornit své kolegy na to, že Litva spolu se Slovenskem a Bulharskem
splnila své závazky vyplývající ze smlouvy o přistoupení a ve stanovené lhůtě uzavřela své
staré sovětské jaderné reaktory. Projekty týkající se uzavření jaderné elektrárny Ignalina
byly většinou již realizovány nebo jejich realizace probíhá. Je pochopitelné, že se vyskytují
jisté problémy. Po nástupu nové litevské vlády a představenstva jaderné elektrárny Ignalina
se očekává, že bude možno stíhat ty osoby, které řádně nezajišťovaly provoz, a také že
bude přezkoumána dohoda o výstavbě úložišť pro vyhořelé jaderné palivo, kde se podařilo
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získat výhodné podmínky. Plně podporuji úplnou transparentnost při správě a využívání
finančních prostředků pro zajištění jaderné bezpečnosti. Nicméně když jednáme o nových
jaderných elektrárnách, chtěla bych využít příležitosti a upozornit své kolegy na to, že
existují plány na výstavbu elektráren s experimentálními reaktory na hranicích Evropské
unie s Ruskem a Běloruskem. Na toto musíme zaměřit svou pozornost.

Zpráva: Barbara Matera (A7-0060/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Pane předsedající, vůbec jsem si neuvědomil, že budeme
mít ve skutečnosti možnost podat vysvětlení hlasování v souvislosti s tímto usnesením,
ale budu velmi stručný. Dánská liberální strana je zásadně proti fondu pro přizpůsobení
se globalizaci. Ale jakmile bylo přijato rozhodnutí o zřízení takového fondu a jakmile byly
odeslány žádosti a dotčené země splňují požadavky stanovené v souvislosti s Evropským
fondem pro přizpůsobení se globalizaci, musíme samozřejmě také poskytnout požadované
finanční prostředky. Proto jsme hlasovali pro.

Nicole Sinclaire (NI). -   Pane předsedající, hlasoval jsem proti oběma zprávám paní
Materové o využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Českou republiku
a pro Polsko, a ne proto, že bych proti těmto zemím něco měl – to v žádném případě.
Jenom dbám o své vlastní voliče v hrabství West Midlands, a samozřejmě jejich podíl na
48 milionech liber, které Spojené království platí Evropské unii, a to každý den.

Dovolte mi, abych vám řekl pár věcí o West Midlands. Máme nejvyšší nezaměstnanost
mladých lidí a náš automobilový průmysl byl zdecimován, částečně i proto, že Evropská
unie finančně dotuje pracovní místa na Slovensku, které přebralo podstatnou část
pracovních míst z továrny Ryton.

V roce 2004 právě Spojené království neslo hlavní tíhu rozšíření Evropské unie, protože
bylo jediné, které nepostavilo žádné bariéry. Tím větší byly výdaje ve veřejných službách.
Dalším příkladem výdajů, které musí moji voliči platit, je příspěvek na přídavek na dítě
pro obyvatele východní Evropy. Lidé přicházejí do Spojeného království, pracují ve
Spojeném království a nárokují přídavky na děti, které žijí v zemích východní Evropy.

Čeho bychom chtěli dosáhnout a čeho bych se chtěl dočkat, je to, aby 48 milionů liber
denně zůstávalo ve Spojeném království a bylo vynakládáno na základní veřejné služby,
a nikoli odevzdáváno, když audit účetnictví Unie neproběhl již 14 let.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Pane předsedající, rád jsem podpořil tyto návrhy Bairbre de
Brúnové a pracovníkům v České republice a v Polsku přeji hodně úspěchů. Bojím se však,
že budou nakonec znechuceni a zklamáni, neboť jsem to zažil ve svém volebním obvodu,
zejména ve výrobním závodě společnosti Dell v Limericku a v závodě Waterford Crystal
ve Waterfordu.

Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond je skvělý koncept, ale bohužel není příliš
pružný. Následkem toho se mnoho finančních prostředků Evropské unii vrací. Navrhuji,
aby tam, kde bylo financování odloženo, příslušný členský stát Komisi navrhl jak tyto
prostředky nejlépe využít ve prospěch pracovníků.

– (GA) Pokud k tomu dojde, velmi to pomůže nezaměstnaným pracovníkům a značně to
vylepší obraz Evropské unie.
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Zpráva: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Pane předsedající, násilí páchané na ženách je problém,
který existuje na celém světě, a je samozřejmě důležité zaujmout k této věci stanovisko –
osobní i politické. Je tedy zřejmé, že musíme k této otázce zaujmout stanovisko také na
evropské úrovni. Když diskutujeme o těchto problémech, byl bych jen rád, kdyby Výbor
pro práva žen a rovnost pohlaví místo vytváření vánočního stromku zdobeného
nejrůznějšími iniciativami věnoval trochu více pozornosti těm iniciativám, na které by se
podle něj měla Evropská unie skutečně zaměřit. Za jinak stejných podmínek mám za to,
že by to našim krokům dodalo větší váhu a zvýšilo jejich účinnost, a tak by to více prospělo
dotčeným ženám a v tomto směru také důvěryhodnosti iniciativ, které navrhujeme zde
ve sněmovně.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). -   Pane předsedající, násilí páchané na ženách není
soukromá věc. Je to zločin, který je třeba potrestat. Musíme prolomit mlčení. Respektování
kultury a náboženství je důležité, ale nikdy by to nemělo být omluvou pro vraždu ze cti,
mrzačení pohlavních orgánů, obchodování se ženami, domácí násilí a nucené sňatky.
Stockholmský program poskytuje nový rámec politiky na podporu boje proti násilí
páchanému na ženách a požaduje konkrétní opatření. Vyzývám Komisi, aby předložila
strategii, která bude obsahovat konkrétní návrhy.

Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy, protože považuji za nutné spojit síly napříč
politickými stranami a bojovat proti všem formám násilí páchaného na ženách. Princip a
většinu návrhů podporuji, ale opatření soudního a trestního práva by měla být přijata na
vnitrostátní úrovni. A to my ve Švédsku děláme. Boj proti násilí je ve středu pozornosti
organizace žen mojí strany, která zajišťuje praktickou činnost a zvyšuje povědomí nejen
na ochranu žen, ale také pro posílení žen a rozvoj kultury respektování ženské důstojnosti.
Zahájila jsem na toto téma sociální mediální kampaň, v níž je každý vítán.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jak již uvedli někteří moji
kolegové, domnívám se, že hlasováním ve prospěch této zprávy paní Svenssonové se
zavazujeme k tomu, že zajistíme, aby Komise dostála svému závazku a do konce roku
2011 přijala sdělení pro provádění strategie a Evropského akčního plánu pro boj proti
násilí páchanému na ženách, kde bude uplatněn komplexní přístup, a proto bude zahrnovat
všechny jednotlivé případy od sexuálního násilí až po domácí násilí a mrzačení ženských
pohlavních orgánů a – doufejme – všechny nové formy násilí. Mám na mysli skutečné
podněty k násilí, které často vycházejí z reklamy a sdělovacích prostředků, a rovněž formy
vydírání a porušování lidských práv žen, k němuž dochází na pracovišti, když se ženy
rozhodnou, že se chtějí stát matkami nebo se již jedná o pracující matky.

Po provedení a přijetí směrnice o prevenci obchodování s lidmi – pro kterou se Parlament
velmi angažoval – a směrnice o evropském ochranném příkazu považuji za důležité,
abychom měli řádnou směrnici k této problematice v mezích nového právního rámce
vytvořeného Lisabonskou smlouvou a Stockholmským programem.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, dokud nebudou všechny
formy násilí páchaného na ženách zcela vymýceny, nikdy nebudeme moci říci, že konečně
máme moderní demokratickou společnost. Parlament se znovu zabývá tímto brutálním
jevem, který bohužel zůstává i nadále hrozivě aktuální.
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Statistická čísla hovoří naprosto jasně, nejméně jedna žena z pěti zažije během svého života
fyzické násilí nebo sexuální zneužívání a násilí je vlastně hlavní příčinou úmrtí a invalidity
u žen ve věku od 15 do 44 let – dokonce ještě častěji než rakovina nebo dopravní nehody.

Proto je nutná skutečná trvalá mobilizace vedoucí k vytvoření globálního právního nástroje
pro boj proti všem formám násilí páchaného na ženách. Dnes musíme vyslat jasný signál.
Je pouze jeden konečný cíl, a to aby tento smrtelný virus už nenašel úrodnou půdu.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Pane předsedající, násilí páchané na ženách
je přímým důsledkem diskriminace. Potřebujeme proto komplexní politiku se zvláštním
zřetelem na děti týraných žen.

Musí mít právo na bezplatnou právní a psychologickou pomoc, azylové domy a
ekonomickou pomoc, která jim umožní nezávislost, na specializované soudy, prováděcí
protokoly a speciální odbornou přípravu zdravotnického a policejního personálu a
personálu soudů a na vypracování statistiky a shromažďování dat, abychom získali
skutečnou představu o tomto problému a mohli uplatnit nejvhodnější politiky na evropské
úrovni.

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Pane předsedající, zdržel jsem se závěrečného hlasování o
zprávě paní Svenssonové, a proto využívám vysvětlení svého hlasování a prohlašuji, že
násilí vůči ženám také považuji za šokující a naprosto nepřijatelné.

Nicméně jsem se zdržel závěrečného hlasování, protože se domnívám, že tato zpráva
naprosto nerespektuje zásadu subsidiarity, kterou ctím, a nedomnívám se, že je žádoucí
vytvářet další evropskou byrokracii, střediska pro sledování a jiné orgány – právě naopak.
Navíc odmítám politickou korektnost, která v této zprávě ani jedinkrát nedopouští výskyt
slova „islám“, přestože toto náboženství se svými zastaralými normami a zásadami hraje
při diskriminaci žen a při násilí vůči ženám nepochybně hlavní roli. Samozřejmě, že to
platí v islámském světě, ale bohužel stejně tak zde. Nazývejme věci pravými jmény a islám,
ve své skutečné současné podobě, je zaostalý a vůči ženám nepřátelský.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Pane předsedající, vítám zprávu paní Svenssonové, protože
posouvá diskusi o právech žen kupředu. Při odsuzování násilí vůči těhotným ženám zpráva
uvádí, cituji: „pachatel jím ubližuje více než jedné osobě“. Léta se snažím o to, aby práva
žen nestála v opozici proti právu nenarozených dětí. Bohužel zpráva paní Svenssonové
tento konflikt ještě nepřekonala.

Omezování reprodukčních práv žen, pod kterými se dnes v první řadě rozumí právo na
potrat, se stále ještě považuje za druh násilí vůči ženám. Pokud však mezi lidské osoby
konečně započítáme i nenarozené děti, potom uměle vyvolaný potrat je aktem násilí vůči
nenarozenému dítěti.

Při přípravě strategie a boje proti všem formám násilí by Komise měla nalézt soulad mezi
právy žen a právy nenarozených dětí. Nová strategie by měla chránit ženy, ale zároveň
obsahovat i mechanismy na ochranu nenarozených dětí. Vyplývá to také z předložené
zprávy, jen je třeba pozorně číst.

Nicole Sinclaire (NI). -   Pane předsedající, hlasovala jsem proti zprávě paní Svenssonové.
Samozřejmě že plně odsuzuji násilí, zejména násilí páchané na ženách, a proč jsem tedy
hlasovala proti této zprávě? Hlasovala jsem proti ní proto, jak již před chvílí prohlásil jeden
můj kolega, že nás vrací zpátky v čase. Zavádí nás do 70. let dvacátého století a do doby
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politické korektnosti a v tom je velmi naivní. Chce pouze znovu opakovat boje z počátku
70. let.

Zároveň jsem trochu znepokojena kriminalizací, kterou chce zavést. Copak právě to
Evropská unie nedělá? Vloží se do nějaké otázky, na které se všichni shodnou – jak hrozné
je násilí vůči ženám – a potom si připraví půdu a zavádí trestní právo. A než se nadějete,
zachvacuje to stále větší počet oblastí.

Hanba Evropské unii, že vybrala takové téma, i když jde o zprávu z vlastního podnětu,
protože právě tady to začíná. Právě tady začíná uchopení moci a je to hanba. To, co
potřebujeme, jsou konkrétní opatření. Důležité je zasáhnout proti násilí páchanému na
ženách na úrovni členských států. Nechte to být a přestaňte toto téma využívat.

Písemná vysvětlení hlasování

Zpráva: Barbara Matera (A7-0059/2011)

Regina Bastos (PPE),    písemně. – (PT) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci
(EGF) byl založen v roce 2006 a jeho cílem je poskytovat dodatečnou pomoc pracovníkům
postiženým důsledky významných změn ve struktuře mezinárodního obchodu a pomáhat
při jejich začlenění na trh práce. Od 1. května 2009 se pravomoc EGF rozšířila a zahrnula
podporu pro pracovníky propuštěné v přímém důsledku hospodářské, finanční a sociální
krize.

V době, kdy čelíme této vážné krizi, mezi jejíž hlavní důsledky patří nárůst nezaměstnanosti,
by Evropská unie měla využít všech dostupných prostředků, aby na tuto situaci reagovala,
zejména pokud jde o poskytování podpory těm, kteří se potýkají s každodenní realitou
nezaměstnanosti. Právě z tohoto důvodu jsem hlasovala pro tuto zprávu týkající se
využívání EGF ve prospěch České republiky, s cílem podporovat pracovníky propuštěné
ve třech podnicích zařazených ve statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském
společenství v oddílu 28 (NACE) Rev. 2, výroba strojů a zařízení.

Adam Bielan (ECR),    písemně. − (PL) Světová hospodářská krize způsobila zhoršení
finanční situace polských podniků. Problémy spojené s nižším objemem výroby mají
největší dopad na obyčejné lidi, kteří v těchto podnicích pracují. Pro zajištění podpory pro
pracovníky propuštěné v důsledku změn ve struktuře světového obchodu způsobených
globalizací, byl zřízen Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Jeho hlavním cílem
je pomáhat těmto lidem vrátit se na trh práce. Současná žádost o uvolnění prostředků
z fondu ve prospěch zaměstnanců polských firem v oblasti Podkarpackie je první žádostí
v tomto roce. Jako zástupce polských zájmů v Evropském parlamentu souhlasím
s rozhodnutím Evropské komise o převedení prostředků z fondu na plnění cílů uvedených
v žádosti. Na základě tohoto rozhodnutí obdrží propuštění zaměstnanci tří strojírenských
podniků v oblasti Podkarpackie finanční podporu ve výši téměř 500 000 EUR. Hlasoval
jsem pro toto usnesení, abych tím zároveň vyjádřil naději, že i napříště Komise podobné
žádosti odsouhlasí.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    písemně. –  (ES) Žádost je v souladu s požadavky
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a týká se 200 z 594 pracovníků
propuštěných v průběhu devíti měsíců ve třech polských podnicích, které se zabývají
výrobou strojů a zařízení a které snížily svůj vývoz o 58 %. Dvacet procent postižených
bylo ve věku nad 54 let a 10 % z nich bylo starších než 64 let. Tato pomoc pomůže zlepšit
odbornou přípravu propuštěných pracovníků potřebnou pro jejich budoucí zařazení na
nová pracovní místa.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Mám radost z výsledků fungování
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF), konkrétně z podpory pracovníků
postižených změnami ve světovém obchodu. I já podporuji rozhodnutí využít EGF ve
prospěch Polska, na podporu pracovníků z odvětví výroby strojů a zařízení propuštěných
v důsledku světové hospodářské a finanční krize. Je to opatření v pravý čas vzhledem
k výraznému poklesu vývozů, k němuž v tomto odvětví došlo a který byl následně
doprovázen stejně znepokojující mírou nezaměstnanosti.

Diogo Feio (PPE),    písemně. −  (PT) Žádost se týká 594 pracovníků propuštěných ve třech
podnicích působících v Polsku v oblasti Podkarpackie v odvětví výroby strojů a zařízení.
Jedná se o první žádost přezkoumávanou v rámci rozpočtu pro rok 2011. Vychází se
z intervenčního kritéria v čl. 2 písm. b nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se
globalizaci (EGF), které požaduje nejméně 500 propuštěných zaměstnanců během devíti
měsíců v podnicích působících v jednom regionu nebo ve dvou sousedních regionech na
úrovni NUTS II.

Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti posoudil příslušné podmínky způsobilosti
příznivě. EGF byl zřízen v roce 2006 s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům,
kteří byli propuštěni a trpí důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu,
a pomoci jim v opětovném začlenění na trh práce. V důsledku revize nařízení o EGF v roce
2009 byla oblast působnosti fondu rozšířena o podporu pracovníků, kteří byli propuštěni
v přímém důsledku hospodářské a finanční krize. Roční rozpočet, kterým EGF disponuje,
činí 500 milionů EUR. Domnívám se, že by bylo výhodné vynaložit potřebné úsilí
k rychlejšímu uvolnění prostředků z tohoto nástroje, a umožnit tak rychleji poskytnout
pomoc pracovníkům, kteří ji potřebují.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Tato zpráva se zabývá návrhem rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady o uvolnění 453 570 EUR z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (EGF) na podporu opětovného začlenění polských pracovníků
propuštěných v důsledku současné hospodářské a finanční krize. Tuto žádost, první, která
má být schválena v rámci rozpočtu pro rok 2011, předložilo Polsko dne 27. dubna a týká
se 594 pracovníků z oblasti Podkarpackie, kteří pracovali v podniku na výrobu strojů a
zřízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o použití specifického rozpočtového nástroje a že
požadovaná částka je právně přípustná a je v souladu s ustanoveními mezinárodní dohody
ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí,
konkrétně s bodem 28, hlasuji pro tento návrh a doufám, že pomůže zmírnit ekonomické
potíže obyvatel této oblasti a oživit místní ekonomiku.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. −  (PT) Zemědělská situace a problémy, s nimiž se
potýká svět venkova, není možné oddělit od hluboké krize systému a od současné politiky,
např. společné zemědělské politiky (SZP), která nese největší část odpovědnosti za
pokračující úpadek zemědělství v některých členských státech, neboť vše je zaměřeno na
zájmy velkozemědělců a zemědělského průmyslu severní Evropy, což ničí rodinné
zemědělství a ohrožuje životaschopnost malých a středních farem.

Úloha žen v zemědělství a v rozvoji venkovských oblastí je mimořádně důležitá, neboť
ženy tvoří asi 42 % pracovníků v zemědělství, jsou nepostradatelné pro chod farem a
účinně bojují proti vzniku pouští v zemědělských oblastech.

Přestože přijatá zpráva postrádá jakoukoli realistickou kritiku SZP, je celkově pozitivní ve
svém přístupu i v uznání úlohy žen. Uvádí, že „podpora rovnosti žen a mužů je hlavním
cílem Unie a jejích členských států“ spolu s vytvořením lepších životních podmínek ve
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venkovských oblastech a bojem proti rozšiřování pouští, což vyžaduje obranu „kvalitní
dopravní infrastruktury“ a zlepšení „přístupu k dopravě pro všechny“ s cílem bojovat proti
„sociálnímu vyloučení a nerovnosti ve společnosti postihující převážně ženy“.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. − (PT) Tato zpráva umožňuje použít Evropský
fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) pro strojírenství v polské oblasti Podkarpackie.
Musíme si uvědomit, že Polsko požádalo o pomoc pro 594 zaměstnanců propuštěných
ve třech podnicích v úseku výroby strojů a zařízení v regionu NUTS II Podkarpackie.

Propouštění souvisí s dopadem hospodářské a finanční krize, která ve společnostech Huta
Stalowa Wola SA, HSW – ZZN a DEZAMET SA vedla k poklesu vývozu o 47 %, 34 % a
58 %, což znamená, že společnosti splňují kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o
EGF. Evropská komise proto navrhuje uvolnit částku 453 570 EUR. Výsledkem byl podle
nich značný pokles výroby strojů a zařízení, což svědčí o dopadech krize na dotčené
společnosti v zemi.

Propuštění 594 zaměstnanců má vážné dopady na životní podmínky, zaměstnanost a
místní ekonomiku, takže využití prostředků z EGF má pro podporu postižených
zaměstnanců zásadní význam. Proto jsme hlasovali pro, ačkoliv se domníváme, že
nejdůležitější by bylo zabránit krachování těchto společností a ztrátě pracovních míst.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. −  (LT) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci
byl zřízen s cílem poskytovat dodatečnou pomoc pracovníkům, na které dopadají důsledky
velkých změn ve struktuře světového obchodu. Žádost, případ EGF/2010/013
PL/Podkarpackie machinery z Polska, byla předložena Komisi dne 27. dubna 2010 a
doplňována dalšími informacemi až do 4. srpna 2010. Vycházela z intervenčního kritéria
čl. 2 písm. b nařízení o EGF, které požaduje nejméně 500 propuštěných zaměstnanců
v průběhu devíti měsíců v podnicích, jejichž činnost spadá do téhož oddílu NACE Revize
2 v jednom regionu nebo ve dvou sousedních regionech na úrovni NUTS II v některém
z členských států, a byla předložena ve stanovené lhůtě 10 týdnů (článek 5 nařízení). Ve
svém posouzení Komise uvádí, že žádost splňuje kritérium způsobilosti stanovené v nařízení
o EGF, a doporučuje, aby rozpočtový orgán tuto žádost schválil. Proto jsem hlasoval pro
tento dokument, který podle mého názoru pomůže zabránit negativním sociálním
dopadům. Zároveň se domnívám, že další členské státy EU by měly více využívat možností,
které nabízejí fondy Unie.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro použití Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (EGF) ve prospěch Polska, protože považuji tento nástroj za
cenný zdroj pro podporu pracovníků, kteří jsou v důsledku hospodářské krize v obtížné
situaci. Jak již bylo několikrát řečeno, od roku 2006 poskytuje EGF konkrétní podporu
evropským pracovníkům propuštěným v souvislosti s přesunutím jejich podniků nebo,
po přijetí novely v roce 2009, z důvodu hospodářské krize, což jim má pomoci při jejich
opětovném začlenění na trh práce. Dnes proběhlo hlasování o žádosti o pomoc týkající
se propuštění 594 pracovníků (pomoc je určena 200 z nich) ve třech podnicích, jejichž
činnost spadá do oddílu 28 NACE Revize 2 v regionu NUTS II Podkarpackie. Celková výše
finančních prostředků poskytnutých tímto fondem dosahuje 453 750 EUR. Na závěr vítám
přijetí zprávy, která ukazuje, že EGF je užitečným a účinným zdrojem pro boj
s nezaměstnaností v důsledku globalizace a hospodářské krize.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    písemně. − (PL) Evropský fond pro přizpůsobení
se globalizaci byl zřízen pro poskytování dodatečné podpory pracovníkům postiženým
důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu. Evropský parlament dnes hlasoval
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o žádosti o uvolnění více než 450 000 EUR pro pracovníky propuštěné ze tří společností
působících v regionu Podkarpackie. Chtěla bych zdůraznit, že pro region, který zastupuji,
je podpora EU velkou vzpruhou, neboť umožňuje propuštěným pracovníkům znovu
vstoupit na trh práce, a finanční prostředky budou vyčleněny na odborné vzdělávání,
rekvalifikaci, nové vybavení a pomoc při zahájení podnikání. Region Podkarpackie je
jedním z nejchudších v Polsku, a tak jsem velmi ráda, že obdrží podporu EU. Chtěla bych
poděkovat všem, kdo hlasovali pro udělení finanční podpory.

Barbara Matera (PPE),    písemně. – (IT) Jsem ráda, že bylo schváleno vyčlenění 453 000
EUR z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) ve prospěch polských
pracovníků propuštěných v odvětví strojírenství. V návaznosti na doporučení Rozpočtového
výboru převedla Evropská komise v platbách přibližně 50 milionů EUR do rozpočtové
linie pro EGF v rámci rozpočtu na rok 2011. To nám umožňuje schválit přidělení
potřebných prostředků, aniž by byly dotčeny ostatní rozpočtové linie vyhrazené na
financování důležitých kroků v cílech a programech Unie.

David Martin (S&D),    písemně. − Hlasoval jsem pro tuto zprávu, která prostřednictvím
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci poskytuje podporu 594 propuštěným
pracovníkům v Polsku. 0,45 milionu EUR bude použito na rekvalifikaci a podporu
pracovníků při náročném přechodu na nová místa.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Opět jsme odsouzeni k hlasování pro
směšnou almužnu Unie určenou obětem jejích politik přesouvání výroby. Logiku existence
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci nelze přijmout. Zdržuji se hlasování
pouze z ohledu na polské pracovníky, jejichž těžkou situaci je možno touto pokryteckou
pomocí trochu ulehčit.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Evropská unie je prostorem solidarity a Evropský fond
pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) je jeho součástí. Tato podpora má zásadní význam
pro pomoc nezaměstnaným a obětem přesouvání podniků, k němuž v globalizovaném
světě dochází. Stále větší počet podniků se přemisťuje a využívá levné ceny práce v řadě
zemí, zejména v Číně a Indii, což má nepříznivý dopad na země, které dodržují práva
zaměstnanců. Účelem EGF je pomoci pracovníkům, kteří se stanou oběťmi přesouvání
výroby, a usnadnit jim cestu k novému zaměstnání. EGF byl v minulosti použit v jiných
zemích Unie, a tak je nyní na místě poskytnout tuto pomoc Polsku, které o ni požádalo
s ohledem na 594 propuštěných pracovníků – 200 z nich jsou potenciálními příjemci
pomoci – ve třech podnicích v oddílu 28, výroba strojů a zařízení, NACE Rev. 2 v regionu
NUTS II Podkarpackie v Polsku.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písemně. – (ES) Ačkoliv jsem podpořil tento návrh na
poskytnutí pomoci pracovníkům strojírenských podniků v oblasti polského Podkarpackie,
domnívám se, že je to opatření, které jen tlumí a zmírňuje důsledky kapitalistického modelu,
a že v boji proti hlavním příčinám krize nepředstavuje žádný pokrok. Souhlasím s použitím
finančních prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) pro
osoby propuštěné v důsledku změn ve struktuře obchodu nebo v přímém důsledku současné
hospodářské a finanční krize. Domnívám se, že EGF může přispět k dosažení konečného
cíle a usnadnit opětovné začlenění těchto pracovníků na trh práce. Pro návrh jsem hlasoval
také proto, že tuto pomoc považuji za doplnění pomoci poskytované při propuštění
a stanovené ve všech vnitrostátních právních předpisech a v kolektivních smlouvách. Toto
použití prostředků z EGF v žádném případě nesnímá z vlád a podniků právní odpovědnost
vůči propuštěným zaměstnancům, ani ji nenahrazuje.
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Alexander Mirsky (S&D),    písemně. − Vzhledem k tomu, že Polsko požádalo o pomoc
v případě propouštění 594 pracovníků v období od 1. června 2009 do l. března 2010
(pomoc je určena 200 z nich) ve třech podnicích na výrobu strojů a zařízení v regionu
Podkarpackie v Polsku, plně schvaluji a podporuji tento aktivní postoj polské vlády a
stanovisko mých kolegů ze skupiny socialistů a demokratů. Bohužel vláda mojí země –
Lotyšska – nereaguje na moje žádosti a dopisy, a nevyužívá tak podporu ze stabilizačního
fondu na překonání finanční krize.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. −  (DE) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci
byl vytvořen na ochranu pracovníků, kteří byli propuštěni v důsledku světové finanční a
hospodářské krize. Polsko požádalo o podporu pro 594 propuštěných zaměstnanců
v regionu Podkarpackie. Je jen správné a vhodné, abychom nabídli osobní pomoc těm,
pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku globalizace a hospodářské krize, a pomohli
jim opět se vrátit na trh práce. Proto jsem pro to hlasoval.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Evropský fond pro přizpůsobení se
globalizaci (EGF) byl zřízen pro poskytování dodatečné podpory pracovníkům postiženým
důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu. Dne 15. února 2011 přijala
Evropská komise nový návrh rozhodnutí o využití EGF ve prospěch Polska s cílem podpořit
opětovné začlenění pracovníků propuštěných v důsledku světové hospodářské a finanční
krize. V tomto případě se jednalo o propuštění 594 zaměstnanců – 200 z nich jsou
potenciálními příjemci podpory – ve třech podnicích na výrobu strojů a zařízení v regionu
Podkarpackie v Polsku během referenčního období devíti měsíců, a to od l. června 2009
až do 1. března 2010. Je to první žádost, která je posuzována v rámci rozpočtu pro rok
2011 a týká se uvolnění částky v celkové výši 453 570 EUR. Na základě posouzení došla
Evropská komise k závěru, že existuje souvislost mezi propouštěním a zásadními změnami
ve struktuře světového obchodu nebo finanční a hospodářskou krizí a že toto propouštění
nebylo možno předvídat. Žádost splňuje všechna kritéria způsobilosti stanovená v nařízení
o EGF, a proto jsem hlasovala pro uvolnění těchto prostředků.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. − (PT) Žádost Polska o zásah Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (EGF) se týká 594 propuštěných pracovníků – 200 z nich jsou
potenciální příjemci podpory – ve třech podnicích zařazených do oddílu 28 NACE Rev. 2,
výroba strojů a zařízení, v regionu NUTS II Podkarpackie. Podle hodnocení Evropské
komise splňuje tato žádost všechna zákonem stanovená kritéria. V rámci nařízení (ES)
č. 546/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009, kterým se mění
nařízení (ES) č. 1927/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006 o
zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, byla oblast působnosti EGF
dočasně rozšířena, tak aby bylo možno pokrýt jeho zásahy v situacích, jako je tato, kdy je
v přímém důsledku světové hospodářské a finanční krize „v průběhu devíti měsíců
propuštěno nejméně 500 zaměstnanců, zejména v malých a středních podnicích, v oddílu
NACE 2 v jednom regionu anebo ve dvou sousedních regionech na úrovni NUTS II“. Proto
jsem hlasoval pro toto usnesení a doufám, že využití EGF přispěje k účinnému opětovnému
začlenění těchto pracovníků na trh práce.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. − Požádali jsme zúčastněné orgány, aby
jako obvykle v těchto případech vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků
z EGF.

Kromě toho Parlament oceňuje v tomto smyslu vylepšený postup, který zavedla Komise
na základě žádosti Parlamentu o urychlené uvolnění příspěvků, jehož cílem je předložit
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rozpočtovému orgánu hodnocení Komise z hlediska oprávněnosti žádosti o podporu
z EGF, spolu s návrhem na uvolnění prostředků z fondu, a doufá, že k dalšímu vylepšení
postupu dojde v rámci nadcházejících přezkumů fondu.

Připomíná však také závazek těchto orgánů zajistit hladký a rychlý proces rozhodování o
uvolnění prostředků z EGF na poskytnutí jednorázové časově omezené individuální
podpory určené pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku globalizace a finanční a
hospodářské krize, poukazuje na úlohu, kterou může plnit EGF při opětovném začlenění
propuštěných pracovníků na trh práce, avšak vyzývá k dlouhodobému hodnocení
začleňování těchto pracovníků na trh práce jako přímého důsledku financování z EGF.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně. – (IT) Dne 15. února 2011 přijala Komise návrh rozhodnutí
o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) ve
prospěch Polska s cílem podpořit opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni
v důsledku světové finanční a hospodářské krize, na trh práce. Žádost se týká 594
propuštěných pracovníků (pomoc je určena 200 z nich) ve třech podnicích spadajících
do oddílu 28 NACE Revize 2 (výroba oděvů) v regionu NUTS II Podkarpackie během
referenčního období devíti měsíců, a to od 1. června 2009 do l. března 2010. Můj hlas ve
prospěch dnešního usnesení znovu potvrzuje kladné vyjádření, které Evropská komise již
uvedla ve Výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti.

Peter Skinner (S&D),    písemně. − I když hlasuji pro tuto zprávu, existenci daného fondu
považuji za ironii, když jej nevyužívají všechny země Unie. To, co z těchto prostředků na
konci roku zbývá, se vrací zpět členským státům jako součást jejich „slevy“. Nicméně
skutečnost, že některé země, jako např. Spojené království, tento fond nevyužívají, na což
mají bezesporu právo, vzbuzuje v případech, jako je uzavření továrny Twining Tea
v Andoveru, určité pochybnosti. Ti, kdo předstírají, že chápou výhody/nevýhody slevy, si
kladou otázku, zda je či není správnější a účelnější, aby země využily finanční prostředky
z EGAF přímo na místní úrovni.

Druhou ironií je politická a hospodářská účast – zapojení na všech úrovních přidané
hodnoty EU. Využití práva nezapojit se do fondů spravovaných na úrovni Unie z důvodu
možných pozdějších výhod je v tomto případě pro Spojené království nejisté a možná
dokonce i vyloženě chybné.

Spojené království se vzdává přístupu k financování v duchu zásady nežádat o tyto finanční
prostředky s cílem získat nějakou slevu. Pro ty, kdo hledají pomoc při návratu do práce –
v Sandwichi, v Kentu a Andoveru, v Hampshiru – je vyslovené „ne“ těžko ospravedlnitelné,
a to je další zklamání ze strany vlády Spojeného království.

Catherine Stihler (S&D),    písemně. − Hlasovala jsem pro tuto zprávu, která poskytne
finanční prostředky pro individualizovaná opatření na pomoc pracovníkům, kteří byli
propuštěni v Polsku.

Zpráva: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem ve prospěch tohoto
důležitého usnesení o migračních proudech vyvolaných nestabilitou: působnost a úloha
zahraniční politiky Evropské unie. Hlavní hnací silou migrace je politická, sociální a
hospodářská nestabilita, nedostatečná bezpečnost, politické pronásledování a autoritářské
režimy, což zbavuje postižené společnosti životaschopných místních vyhlídek a příjmů,
a tím i práva zvolit si, zda odejít či setrvat, a neustále ohrožuje jejich život a ponechává jim
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jako jedinou možnost migraci. Nedávné dramatické události v Egyptě a dalších zemích
v severní Africe a na Blízkém východě nepochybně zvýšily příliv legálních i nelegálních
přistěhovalců do Evropy. Evropská unie musí být proto připravena tento přistěhovalecký
proud zvládnout. To může dokázat pouze za pomoci účinné a rozumné přistěhovalecké
politiky, podobné té, jakou uplatňují v Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu.
Souhlasím se stanoviskem zpravodaje, že Komise musí zajistit, aby každá dohoda o zpětném
přebírání osob podepsaná Unií a jejími členskými státy plně respektovala lidská práva a
zásadu nenavracení a aby žádná osoba, která potřebuje mezinárodní ochranu, nebyla
vystavena ohrožení. Evropská unie tak chce znovu dokázat, že její hodnoty a dodržování
lidských práv je nejdůležitější a nezpochybnitelné, a žadatelé o azyl budou mít pocit bezpečí
a respektu.

Roberta Angelilli (PPE),    písemně. – (IT) Politická, sociální a hospodářská nestabilita,
nedostatečná bezpečnost a politický útlak ze strany autoritářských režimů jsou hlavními
faktory migračních tlaků a přistěhovaleckých vln nepřetržitě se valících do některých zemí
středomořské pánve, které nejsou schopny zvládat četné problémy vyvolané humanitární
krizí.

V posledních týdnech nelze přehlížet tisíce přistěhovalců, kteří dorazili na Lampedusu
poté, co v zemích severní Afriky vypukly nepokoje. Devadesát procent z nich jsou mladí
lidé ve věku od 15 do 35 let, kteří riskují život v naději na nalezení lepších příležitostí. I
přes mimořádné úsilí italské vlády, místních samospráv a italského Červeného kříže je
situace na ostrově kritická. Nic nenaznačuje tomu, že se příval zastaví, a je zřejmé, že Unie
váhá a její byrokratické lhůty neodpovídají situaci.

V současné době má Evropská unie povinnost vypracovat účinnou globální politiku
v oblasti přistěhovalectví, která zajistí vytvoření evropského azylového systému, zavedení
povinného programu přesídlování, který spravedlivě rozdělí odpovědnost, a dohody
s členskými státy na podporu rozvoje.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    písemně. – (IT) Nedávné a stále probíhající události na
opačném břehu Středozemního moře ukazují, jak nestabilita v této oblasti a následné
proudy přistěhovalců představují pro Evropskou unii problém, který musí řešit.

Fenomén přistěhovalectví je znepokojující z hlediska dalšího vývoje a vzhledem k napětí,
které může vyvolat ve vztazích mezi zeměmi původu přistěhovalců a cílovými zeměmi
jejich migrace, ale také mezi zeměmi původu a tranzitními zeměmi. Je třeba posílit politiku
prevence, optimalizovat finanční zdroje a zlepšit stávající institucionální struktury. Musíme
mít pod kontrolou nelegální přistěhovalectví a v tomto smyslu se domnívám, že rozšíření
dohod týkajících se přistěhovalectví je účinným prostředkem k dosažení krátkodobých
výsledků a snížení nestability migračních proudů.

Souhlasím s rozborem uvedeným ve zprávě, a to zejména s tím, že do přípravy nástrojů
vnější akce pro období po roce 2013 je třeba zahrnout dvoustranný mechanismus, který
umožňuje aktivní sledování stavu ochrany menšin – nebo jiných skupin, kterým hrozí
zneužití nebo by mohly trpět v důsledku nestability. Proto jsem hlasoval ve prospěch této
zprávy.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně.  −  (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Nedávné
události v Egyptě a dalších zemích v severní Africe a na Blízkém východě zvýšily příliv
legálních i nelegálních přistěhovalců do Evropy. Členské státy Evropské unie se potýkají
s nucenou migrací, která je výsledkem krachujících ekonomik, ožebračování, porušování
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lidských práv, ničení životního prostředí, rozvírající se propasti mezi bohatými a chudými
zeměmi, občanské války a politického pronásledování. Řízení migračních proudů je velkou
výzvou pro Evropskou unii, která musí podniknout kroky a vytvořit jednotnou
přistěhovaleckou politiku schopnou přispět k omezení nelegálního přistěhovalectví.
Souhlasím s tím, že je třeba přijmout preventivní opatření ve všech dvoustranných
obchodních dohodách Unie, včetně doložek o lidských právech, a je třeba zvážit uplatnění
příslušných sankcí u zemí, které tyto podmínky nedodržují.

Regina Bastos (PPE),    písemně.  −  (PT) Evropa se potýká se zvýšeným přílivem
přistěhovalců v důsledku nestability, kterou trpí mnoho zemí, a pro Evropskou unii je to
výzva. Tyto jevy migrace mohou být zdrojem napětí mezi zeměmi původu a cílovými
zeměmi, a rovněž mezi zeměmi původu a tranzitními zeměmi.

Strategie Evropské unie by měla spojovat opatření pro rozvojovou spolupráci a širší
politickou vizi zahrnující bezpečnost, regionální spolupráci a dvoustranné dohody. Tato
zpráva vymezuje následující možné oblasti činnosti: podpora tranzitních zemí a zemí
původu za účelem dosažení větší hospodářské a institucionální stability, zvýšení vlastního
úsilí EU o zprostředkování a předcházení konfliktům ve spolupráci s regionálními
organizacemi, vyjednávání dvoustranných dohod o přistěhovalectví s tranzitními zeměmi
a vypracování hospodářského programu, který zahrnuje konkrétní opatření pro zvýšení
zaměstnanosti v partnerských zemích Unie. Evropská komise by měla usilovat o posílení
součinnosti mezi rozvojovým pilířem a pilířem stability a bezpečnosti, a to vytvořením
nových nástrojů pro vnější činnost na období po roce 2013. Z výše uvedených důvodů
jsem tuto zprávu podpořila.

Dominique Baudis (PPE),    písemně. – (FR) Hlasoval jsem ve prospěch tohoto dokumentu
o migračních proudech. Události, k nimž v současnosti dochází u našich jižních sousedů,
mají samozřejmě za následek vysokou úroveň migrace k evropským břehům. Nyní je více
než kdy jindy nezbytné koordinovat naši zahraniční a přistěhovaleckou politiku. Jedná se
o ryze evropské téma a není čas na sobecké národní zájmy. S velkým přílivem nelegálních
přistěhovalců by se středomořské země Evropské unie neměly vyrovnávat samy, na tomto
úsilí by se měly podílet všechny země Unie.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    písemně. − (ES) Hlasovala jsem pro tuto zprávu,
protože stanovením střednědobých a dlouhodobých cílů realisticky přistupuje k problému,
který vzniká v důsledku nerovnováhy mezi rozvinutými a nerozvinutými zeměmi, a také
vzhledem k porušování lidských práv v mnoha částech světa.

Zpráva navrhuje postupy, které mají zabránit nelegálnímu přistěhovalectví a přesvědčit
rozvojové země, aby k danému problému zaujaly komplexní přístup, spolu se všemi
zúčastněnými zeměmi, tj. zeměmi původu, zeměmi tranzitními a zeměmi cílovými.
Obzvlášť příznivě vnímám důraz na uplatňování politiky spolupráce podmíněné
dodržováním lidských práv, a rovněž poukazy na ochranu nejvíce znevýhodněných skupin,
jako jsou ženy nebo nezletilé osoby bez doprovodu.

Slavi Binev (NI),    písemně. – (BG) Hlasoval jsem pro toto usnesení, protože migrační
proudy vyvolané nestabilitou v jedné zemi jsou problémem pro celou Evropskou unii.
Usnesení představuje první krok k vytvoření společné evropské politiky řízení
přistěhovalectví. Tato politika musí mít zároveň odstrašující účinek. K tomu je zapotřebí,
aby spojovala všemožné nástroje spolupráce v rámci Evropské unie v oblasti
sociálně-ekonomického rozvoje, a měla tak přímý vliv na příčiny nestability v zemích,
odkud migrační proudy vycházejí.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně.  −  (LT) Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy.
Migrace je zvlášť závažná otázka, která nedávno vystoupila do popředí, neboť v důsledku
událostí v severní Africe byla Evropská unie jako sousedící region nucena přijmout masivní
vlnu uprchlíků. Zpráva upozorňuje na řadu migračních faktorů, např. politické a sociální
aspekty, hospodářskou nestabilitu a změnu klimatu, která se při zkoumání příčiny masové
migrace stále ještě nebere v potaz. Vzhledem ke všem těmto důvodům se zdůrazňuje, že
Evropská unie potřebuje účinnější přistěhovaleckou politiku, která by doplnila nástroje
zahraniční politiky. Tyto nástroje by mohly pomoci řešit příčiny nestability v zemích
původu, které nutí lidi hromadně emigrovat do stabilnějších sousedních zemí. Zpráva také
vyzývá Komisi k vypracování návrhů o legálním přistěhovalectví, které by pak bylo lépe
zvládnutelné a mohlo by podpořit hospodářský a sociální pokrok v přijímacích a tranzitních
zemích a v zemích původu. Uvádí se, že ty nejhorší případy porušování lidských práv,
včetně trestné činnosti, která se pro její organizátory často stává obchodem, jsou spojeny
právě s nelegálním přistěhovalectvím. A konečně zdůrazňuje nutnost posoudit
demografickou situaci v samotné Unii, aby bylo možno přesně spočítat, kolik lidí může
Evropa přijmout.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písemně. – (RO) Evropská unie musí řešit migrační
proudy vyvolané válkami, ozbrojenými konflikty, etnickým napětím, porušováním lidských
práv a přírodními katastrofami v třetích zemích. Unie musí tento úkol splnit účinným
způsobem, a to zavedením preventivních opatření a použitím nejvhodnějších nástrojů
zahraniční politiky s cílem odstranit přímo příčiny nestability, aby emigrace nebyla zoufalou
nutností, ale aby se stala příležitostí. Evropská politika řízeného přistěhovalectví by měla
spojovat opatření zaměřená na rozvojovou spolupráci s širší politickou vizí zahrnující
dvoustranné dohody o bezpečnosti a regionální spolupráci uzavřené se zeměmi původu
a s tranzitními zeměmi, ochranu lidských práv a demokratizaci.

Evropská zahraniční politika by měla doplňovat přistěhovaleckou politiku, působit s ní
ve vzájemné součinnosti a zároveň se zaměřit na příčiny nestability a strukturální problémy
v zemích původu. Je třeba také usilovat o trvalý dialog s tranzitními zeměmi s cílem řídit
migrační proudy a jednotně uplatňovat mezinárodní standardy lidských práv v oblasti
přistěhovalectví.

Vito Bonsignore (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu pana Provery,
neboť se domnívám, že je krokem směřujícím k cíli solidarity mezi členskými státy.

Zejména v posledních týdnech se Itálie stala cílem pro tisíce migrantů prchajících ze zemí
severní Afriky. V této těžké situaci nesmí Unie moji zemi opustit, nýbrž musí vynaložit
veškeré úsilí, aby zajistila dodržování smluv, zejména článku 80 Smlouvy o fungování
Evropské unie.

Současně je třeba optimalizovat finanční prostředky a stávající struktury. Například je
nutno posílit úlohu pohraniční agentury Frontex a zlepšit rovněž její financování. Ochrana
lidských práv, navýšení finančních prostředků, rozvoj demokracií, právní stát a dvoustranné
dohody, to jsou nástroje, které při správném používání mohou bezesporu přispět
k odvrácení masové migrace.

Jan Březina (PPE),    písemně. – (CS) Souhlasím s tím, že je třeba přijít s ucelenou,
dlouhodobou strategií EU pro nestabilní státy, jež bude řešit základní příčiny migračních
proudů. Nesdílím však přesvědčení, že by Rada měla předložit akční plán sdílení zátěže
vycházející ze zásady solidarity uvedené v článku 80 SFEU. Přesídlování uprchlíků z tohoto
regionu by mělo být odpovědností těch států, do kterých tito uprchlíci míří, a v případě,
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že se jejich příliv stává neúnosným, mělo by být reakcí zpřísnění azylové a imigrační politiky
EU. Výzvy směřující k vytvoření společného azylového systému EU a společného programu
EU pro přesídlování považuji v tomto kontextu za znepokojivé. Vytvoření komplexního
přístupu Komise k legální migraci je dobrá myšlenka, ale neměly by na ni navazovat úvahy
o zohlednění potřeby pracovní síly pro evropský trh práce a kapacity každého členského
státu pro přijímání a integraci migrantů. Řízení migračních proudů by mělo zůstat primárně
v kompetenci členských států.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. − (PT) Vítám snahu Evropské unie reagovat
na výzvy vyvstávající v důsledku nestability a migračních proudů, které dopadají nejen na
země původu, ale také na země tranzitu, a to v nejrůznějších aspektech, jako je násilí,
porušování lidských práv atd. Proto podporuji aktivní politiku v této oblasti, která se snaží
řešit prvotní faktory nestability v zemích původu, např. chybějící ekonomické a
demokratické struktury. Jedině tak vyloučíme negativní dopady migrace, která by měla
být pozitivní a produktivní změnou, nikoli útěkem. Tato politika by se měla promítnout
do spolupráce mezi zeměmi původu a tranzitu založené na dialogu, jehož cílem je dosažení
výrazných, účinných a trvalých výsledků.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písemně. – (EL) Hlasoval jsem proti zprávě o migračních
proudech, protože i když obsahuje poměrně přesnou a vyváženou analýzu základních
příčin, které nutí lidi opouštět své domovy, postrádá potřebné závěry a návrhy. Na jedné
straně zpráva důsledně uplatňuje přístup rozlišující mezi legálními a nelegálními
přistěhovalci, účelově vnímá jejich „užitečnost“ či „neužitečnost“ a jejich práva váže na
různé „kvóty“ uplatňované Unií a členskými státy. Na druhé straně dává fenomén
přistěhovalectví do souvislosti s otázkami bezpečnosti, čímž vytváří matoucí dojem, klade
tím rovnítko mezi přistěhovalce a různou trestnou činnost či teroristické akce a posiluje
praktiky a ideologie, které je kriminalizují.

V této souvislosti zpráva ještě více upevňuje „paternalistickou“ úlohu Unie, a to až do té
míry, že navrhuje propojení pilíře rozvojové pomoci EU třetím zemím s pilířem bezpečnosti,
a zcela tak mění charakter a účel této pomoci.

Corina Creţu (S&D),    písemně. – (RO) Po předchozích konferencích orientovaných na
principy doufám, že čtvrtá konference OSN v Istanbulu bude zaměřena na dosažení
výsledků a stanovení jasných ukazatelů s cílem snížit počet méně rozvinutých zemí do
roku 2020 na polovinu. Z 51 rozvojových zemí, kde 78 % obyvatelstva žije z méně než
1,25 USD na den, se z této kategorie v posledních letech vymanily pouze tři. Situace je
znepokojivá, neboť vůči tvrdým zkouškám, jako je finanční a potravinová krize a změna
klimatu, jsou tyto země nejzranitelnější a zároveň se potýkají s extrémní chudobou, chybějící
infrastrukturou a rostoucí nezaměstnaností. Tato situace podtrhuje skutečnost, že
mezinárodní společenství bohužel nesplnilo závazky uvedené v bruselském akčním
programu. Doufám, že na konferenci, kde budu zastupovat skupinu Progresivní aliance
socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, se zaměříme na dosažení souladu
rozvojových politik a způsobů zavádění inovativních finančních mechanismů, s cílem
poskytnout těmto zemím účinnější pomoc při provádění příslušných politik.

Mário David (PPE),    písemně. − (PT) Toto je docela důležitá otázka a při její analýze je
třeba vzít v úvahu její složitost. Tato zpráva zkoumá důležitou návaznost na smlouvy o
spolupráci, které se týkají evropské politiky sousedství (EPS). Fenomén emigrace živený
krizemi a nestabilitou má negativní důsledky pro zemi původu, zemi cílovou i pro samotné
vysídlené obyvatele. Tuto situaci je třeba zvrátit, aby emigrace za těchto podmínek přestala
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být posledním útočištěm, únikem z prostředí nejistoty a před slabým hospodářským
vývojem, nestabilitou a strachem. V tomto vysvětlení hlasování znovu opakuji, že je třeba
přijmout opatření, která zajišťují a podporují stabilitu a bezpečnost v zemích původu.
Šancí na omezení těchto migračních proudů podněcovaných nestabilitou a krizí by měla
být prevence. Domnívám se, že evropská zahraniční politika, a to zcela konkrétně evropská
politika sousedství, by v těchto částech světa měla poskytovat pomoc a podporovat
bezpečnost, stabilitu a ochranu lidských práv jako součást rozšířeného procesu rozvoje,
jak jsem uvedl ve své zprávě o revizi evropské politiky sousedství-jih, o které se tento týden
bude rovněž hlasovat.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písemně. – (FR) Některé členské státy se potýkají
s hromadným přílivem uprchlíků z jižního Středomoří, kteří hledají ochranu. S těmito
mimořádnými humanitárními situacemi a přistěhovalectvím se nemohou vypořádat samy.
Lidské a materiální zdroje a také finanční prostředky agentury Frontex je nutno navýšit,
aby bylo možno poskytovat větší podporu operacím, jako je Hermes a Poseidon.
Europoslanci vyzývají Evropskou radu, aby vypracovala akční plán pro přesídlování
uprchlíků na základě doložky solidarity členských států. Článek 80 Smlouvy o fungování
Evropské unie skutečně hovoří o principu solidarity a spravedlivém rozdělení odpovědnosti
mezi všemi členskými státy, pokud jde o správu hranic a azylovou a přistěhovaleckou
politiku. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu musíme navázat spolupráci  se
zeměmi původu budoucích přistěhovalců a uzavřít partnerství v oblasti mobility, aby jejich
státní příslušníci mohli legálně přijít a pracovat, studovat a cestovat mezi oběma břehy
Středozemního moře.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o migračních proudech
vyvolaných nestabilitou, tedy pro rozsah a úlohu zahraniční politiky Evropské unie.
Politická, sociální a hospodářská nestabilita, nedostatečná bezpečnost, politický útlak i
změna klimatu tlačí společenství k migraci, a proto je zapotřebí, aby Unie vypracovala
společnou přistěhovaleckou politiku, která konkrétně podpoří hospodářský a sociální
pokrok v přijímacích a tranzitních zemích a v zemích původu a lepším začleňováním
přistěhovalců posílí sociální soudržnost.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog a Åsa Westlund (S&D),
písemně.  −  (SV) My, švédští sociální demokraté, se shodujeme v tom, že migrační proudy
vyvolané nestabilitou představují pro Evropskou unii výzvu a že je třeba se zvýšeným
úsilím řešit příčiny nestability a strukturálních problémů v zemích původu. Nicméně jsme
přesvědčeni, že je důležité, aby Unie převzala skutečnou odpovědnost za uprchlíky, kteří
sem přicházejí, a nenechala odpovědnost na našich sousedech, jak je navrhováno
v odstavci 9. Podporujeme požadavek, aby se v činnosti agentury FRONTEX jasně odrážel
lidskoprávní rozměr, zejména právo osoby opustit svoji zemi, zákaz vyhoštění a právo
žádat o azyl. Vidíme problémy s některými dosavadními činnostmi agentury FRONTEX
a nepodporujeme znění, které uvádí, že Evropský parlament vítá úspěchy v působení
agentury FRONTEX.

Diogo Feio (PPE),    písemně.  −  (PT) Vztah mezi jednotlivými ohnisky nestability – sociální,
hospodářské či politické – a migračními proudy směřujícími do Evropské unie je jasný.
Unie jednoduše nemůže ve své zahraniční politice tento jev opomíjet, musí se ho naopak
snažit pochopit a v co největší možné míře ho sledovat. Popravdě musí Unie přijmout
opatření na optimalizaci využívání svých finančních zdrojů a institucionálních struktur a
účinným způsobem řídit migrační proudy vyvolané nestabilitou, která v některých částech
světa v současné době existuje.
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Politika prevence, která k řešení příčin nestability využívá těch nejvhodnějších nástrojů
zahraniční politiky, může napomoci přeměně současné emigrace „ze zoufalé nutnosti“ na
emigraci „za příležitostí“. Je třeba podporovat právní stát, chránit lidská práva a posílit
rozvoj demokracie a hospodářství. Bez tohoto společného úsilí o rozvoj v zúčastněných
zemích a spolupráce s jejich obyvateli a sociálními strukturami nebude možno účinně
přispět ke snížení nestability.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. − (PT) Tato zpráva se zaměřuje na migrační
proudy vyvolané politickou nestabilitou, se kterou se potýkají některé části světa, zejména
v severní Africe a jižním Středomoří. Tato situace, která ovlivňuje země v jižní Evropě,
především Itálii, – všichni sledujeme situaci na ostrově Lampedusa, kde se vylodilo více
než 20 000 uprchlíků, a na ostrově Malta – přivedla do Evropy více než 400 000 uprchlíků.
S cílem minimalizovat dopady této situace, je nezbytné, aby Unie kromě využití Evropského
fondu pro uprchlíky v co nejkratší době uplatnila trvalejší plán humanitární pomoci a
zajistila základní potřeby těchto osob. Je třeba vypracovat také regionální program zaměřený
na uprchlíky z Egypta, Tuniska a Libye, který se bude týkat problematiky azylu i ochrany
uprchlíků, ve snaze zabránit obchodování s lidmi a připravit jejich návrat do zemí původu.
Vítám přijetí této zprávy, protože naznačuje, že Evropská unie má v úmyslu řešit strukturální
příčiny problémů způsobených migračními proudy prostřednictvím své zahraniční politiky
spolupráce, a to bez jakékoli předpojatosti.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. − (PT) Migrační proudy mají své příčiny. Nejzávažnější
z nich jsou války a ozbrojené konflikty, soustavné porušování lidských práv, etnické a
náboženské konflikty a útlak. Nicméně k nejčastějším příčinám migrace patří přírodní
katastrofy a chudoba zaviněná nedostatkem odpovídajících ekonomických a
demokratických struktur.

Dopady krize světového kapitalismu a důsledky jeho nepravidelného a nerovnoměrného
vývoje ještě zhoršují hospodářskou a sociální situaci v mnoha zemích. Povstání v arabském
světě jsou také výrazem tohoto jevu, který má rovněž tendenci zvyšovat migrační proudy.
Diskuse na toto téma v rámci Evropské unie je často pokrytecká a řídí se politikou dvojího
metru. Na jedné straně tvrdí, že hájí lidská práva v třetích zemích, ale když dojde na napadení
některé z těchto zemí, zaujímá k nim vypočítavý postoj. Na druhé straně nese vinu za to,
že vážná situace, např. na italském ostrově Lampedusa, stále přetrvává.

K tomu, abychom této migraci zabránili, je třeba přijmout opatření vycházející ze skutečné
politiky rozvojové spolupráce a pomoci, ze solidarity a podpory míru, včetně mírového
řešení konfliktu, což se v současné době neděje.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. − (PT) Víme, že války a ozbrojené konflikty, etnické
napětí, soustavné porušování lidských práv, např. lidem není dovoleno praktikovat své
náboženské vyznání, dále přírodní katastrofy a chudoba vyvolaná nedostatkem
odpovídajících ekonomických a demokratických struktur jsou hlavními příčinami
migračních proudů.

V současné době se situace spíše zhoršuje s tím, jak kapitalismus prochází krizí s jejími
sociálními důsledky, včetně povstání v arabských zemích.

Následkem toho nemůže Evropská unie nadále uplatňovat svoji pokryteckou politiku
dvojího metru, kdy tvrdí, že hájí lidská práva v třetích zemích, ale zároveň dopouští, aby
přetrvávala tak vážná situace, jako na ostrově Lampedusa.
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Je třeba mít politiku prevence a opatření pro rozvojovou spolupráci spolu s širší politickou
vizí, která zahrnuje především solidaritu a ochranu lidských práv, což se v tomto případě
neděje.

Obecně platí, že Evropská komise i samotný Evropský parlament upřednostňují své
hospodářské a geostrategické zájmy a zapomínají na solidaritu a rozvojové cíle tisíciletí a
přijímají ostudné směrnice, jako je směrnice o navracení.

Proto jsem hlasovala proti této zprávě, i přesto, že obsahuje jeden nebo dva kladné body.

Bruno Gollnisch (NI),    písemně. – (FR) Chtěl bych vyjádřit podporu obyvatelům
Lampedusy, kteří čelí přelidnění, nejistotě, problémům zásobování a možným zdravotním
rizikům, ale kteří v očích tohoto Parlamentu jsou až druzí ve srovnání s desítkami tisíc
nelegálních přistěhovalců, kteří se vyloďují na jejich březích. Chtěl bych také říci italským
orgánům, že lodi, které najímají, by měly tyto nelegální přistěhovalce vracet do Afriky,
nikoli do Evropy. Většina těchto lidí pochází z Tuniska, země, v níž se zřejmě odehrává
úžasné demokratické dobrodružství, jehož mají povinnost se účastnit. Nemůžeme nadále
přijímat všechny, kteří se necítí dobře ve své vlastní zemi, protože tam prší… nebo ne;
protože je tam diktatura… nebo protože tam už není; protože je málo rozvinutá nebo
protože je rozvojová. Hlavní motivace těchto vystěhovalců je čistě ekonomická.

Naše politiky rozvojové pomoci by měly podporovat lidi, aby zůstávali ve své vlastní zemi,
a dokonce by tím měla být podmíněna, stejně jako tím, že se její občané vracejí. Na rozdíl
od toho, co říká zpravodaj, neexistuje žádná taková věc, jako je „právo“ emigrovat. Naopak
evropské národy, které by měly být vaší prioritou, mají absolutní právo říci „STOP“ a být
vyslyšeny.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro tuto parlamentní zprávu
o „migračních tocích plynoucích z nestability: rozsah a úloha zahraniční politiky EU“ a
chci se zaměřit na řadu aspektů obsažených v této zprávě. Od pádu prezidenta Ben Aliho
dorazilo na ostrov Lampedusa a na italské pobřeží téměř 24 000 Tunisanů a od února
uprchly ze své válkou zmítané země rovněž tisíce Libyjců. Tváří v tvář tomuto rozvíjejícímu
se lidskému dramatu potřebujeme nutně evropskou odpověď a evropskou solidaritu. Naše
zpráva požaduje systém solidarity pro znovuusídlování uprchlíků ze severní Afriky. Naše
zpráva požaduje uplatnění „zásady solidarity“ mezi členskými státy týkající se kontrol na
hranicích, azylu a přistěhovalectví. Naše zpráva také požaduje, aby rozpočet po roce 2013
obsahoval prostředky na mimořádné situace pro rychlou reakci na přistěhovalectví a azyl
v Evropě. Všechny tyto aspekty jsou nezbytné pro skutečnou evropskou azylovou politiku,
po které již dlouho voláme a která musí být založena na zásadách soudržnosti,
odpovědnosti, solidarity a dodržování lidských práv.

Sylvie Guillaume (S&D),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro tuto zprávu z vlastního
podnětu, protože objasňuje skutečné příčiny migračních toků, totiž politickou, sociální a
ekonomickou nestabilitu, nedostatečnou bezpečnost, politickou represi, porušování
lidských práv a změnu klimatu. Tato zpráva také zdůrazňuje, jak důležité je poskytovat
zemím původu udržitelné strategie v rámci evropské politiky sousedství (EPS) a politiky
rozvojové spolupráce EU. Zpráva tak zpochybňuje mýtus nulového přistěhovalectví,
protože nám připomíná, že migraci nelze zastavit a že EU potřebuje významné, ale
kontrolované přistěhovalectví, které by podporovalo stárnoucí populaci a řešilo další
sociální a ekonomické problémy.
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Ian Hudghton (Verts/ALE),    písemně.  − Proverova zpráva se zabývá řadou důležitých
otázek týkajících se migrace a zdůrazňuje význam lidských práv. Lidská práva byla hlavním
tématem kampaní ve Skotsku a ve Spojeném království pro ukončení zadržování dětí
žádajících o azyl. Vláda Spojeného království přislíbila, že ukončí tato nemravná opatření
– ale dosud se jí to nepodařilo.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně.  −  (LT) Souhlasím s tímto dokumentem, protože
migrační toky zapříčiněné nestabilitou jsou pro Evropskou unii výzvou. Hlavními důvody
tohoto typu migračních toků jsou války a ozbrojené konflikty, napětí mezi etniky
a systematické porušování lidských práv – jako například nemožnost vyznávat vlastní
náboženství –, přírodní katastrofy a neexistence životaschopných demokratických
a hospodářských struktur. Tento jev je zvláště znepokojující, protože může vytvářet nebo
zesilovat napětí nejen mezi zeměmi původu a určení, ale také mezi zeměmi původu
a zeměmi tranzitu migrantů. Má-li Evropská unie na tuto výzvu účinně reagovat, musí
provádět politiku prevence, zavádět vhodnější nástroje zahraniční politiky, které přímo
zasáhnou proti příčinám nestability, takže se emigrace stane příležitostí, nikoli dramatickou
nutností. Je tedy zapotřebí urychleně zahájit diskusi s cílem lépe pochopit každý aspekt
jevů migrace a jejich strukturální příčiny. To by umožnilo Evropské unii nastínit
konzistentní a efektivní politiku k řešení migračních toků, které do ní směřují ze zemí
původu a tranzitu, a rozhodnout o tom, kolik a jak je třeba v těchto zemích investovat,
aby se jejich demografické a sociální napětí dostalo do rovnovážné polohy, s cílem
napomáhat vytvoření podmínek pro stabilitu.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Návrh usnesení, o němž dnes v tomto plénu
hlasujeme, klade důležitou otázku: jak definovat úlohu zahraniční politiky EU, která stojí
před tragickým a zároveň choulostivým problémem migračních toků? Příčinou výzvy,
které musí Evropská unie čelit, je zjevná nestabilita, v níž se zmítá severní Afrika a Blízký
Východ. Má-li se Evropa vyhnout negativním důsledkům, musí být schopna čelit této výzvě
přijetím a prováděním politiky prevence, která působí proti příčinám ekonomické a
politické nestability v těchto zemích a která navrhuje společná řešení, jež mohou tomuto
jevu zabránit nebo alespoň omezit jeho rozsah. Prostředky potřebné k tomuto účelu jsou
však značné, a proto bude nutné přizvat ostatní světové velmoci a spolupracovat s nimi.
To vše ovšem nelze provést bez důsledného dodržování zásady subsidiarity. Z tohoto
hlediska je Evropa povinna reagovat rázně a soudržně, aby projevila odhodlání upřednostnit
tuto politiku před ostatními. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro uvedené usnesení, protože
jsem přesvědčen, že Evropa má morální povinnost vyslat důležitý politický signál a
neponechat tyto státy bez pomoci.

Agnès Le Brun (PPE),    písemně. – (FR) Od vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost
má EU velmi rozsáhlé pravomoci v oblasti kontroly migračních toků. Tyto pravomoci
jsou nyní připomínány v souvislosti s řízením aktuálního přílivu uprchlíků, kteří prchají
před problémy v severní Africe, zejména v Libyi. „Arabské jaro“ je mocným symbolem
svobody, ale zároveň zakrývá tragičtější realitu, která vyhání velké množství občanů na
silnici (nebo v tomto případě na moře), aby hledali azyl. Toto usnesení proto vyzývá orgány
EU i mezinárodní instituce, aby zvážily důsledky plynoucí z tak velkého pohybu populace.
Podpořila jsem je, protože jednotlivé členské státy se s touto situací nemohou vyrovnat
samostatně: můžeme ji zvládnout pouze ve spolupráci a součinnosti. Nová architektura
zahraniční politiky Unie zavedená Lisabonskou smlouvou a konkrétně vytvoření Evropské
služby pro vnější činnost (ESVČ) by měly umožnit účinnější koordinaci akcí členských
států.
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David Martin (S&D),    písemně.  − Hlasoval jsem pro tuto zprávu, která vítá nedávné
návrhy Komise ohledně legální migrace osob, které nežádají o azyl, a naléhavě ji vyzývá,
aby připravila další nástroje k zavedení společné přistěhovalecké politiky a usměrňování
ekonomické migrace za účelem podpory ekonomického a sociálního pokroku
v přijímajících a tranzitních zemích a zemích původu a aby zlepšením integrace migrantů
posílila sociální soudržnost. Zdůrazňuje, že v zájmu předcházení nelegální migraci je nutné
náležitě informovat o možnostech legálního přistěhovalectví do EU, lépe využívat systémy
EU pro legální přistěhovalectví, objasňovat, jaké jsou v EU současné vyhlídky a příležitosti,
vyvracet falešné sliby obchodníků s lidmi, a snižovat tak zisky plynoucí z organizovaného
zločinu a obchodování s lidmi a založené na potřebě lidí opustit domov. Vyzývá Komisi,
aby podporovala opatření na ochranu zranitelných skupin a osob (zejména žen a dětí),
které se často stávají obětí obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování, a naléhavě ji
vyzývá, aby ve třetích zemích zřizovala střediska informující o možnostech migrace do
EU. Vyzývá však k přístupu založenému na rovnováze mezi podporou legálního
přistěhovalectví do EU a zajišťováním dostatečné schopnosti EU migranty přijímat a úspěšně
integrovat.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Tato zpráva nedokáže navzdory
výlevům ušlechtilých citů zakrýt pravdu. EU je znepokojena pádem diktátorů, které
podporovala výměnou za řízení „migračních toků“ na svých hranicích. Myšlenka
hromadného přílivu uprchlíků, obětí těchto diktátorských systémů, ji neznepokojovala,
a to z dobrého důvodu. Je znepokojena něčím jiným – příchodem demokracie.

Od nynějška do roku 2030 však bude Evropa potřebovat 230 milionů přistěhovalců: sama
Evropská komise to prohlásila. Tento text navíc doporučuje použití sankcí proti zemím,
které nedodrží zásady obsažené v dohodách o volném obchodu a zásady obhajované
Mezinárodním měnovým fondem (MMF). Arabské revoluce sotva setřásly jho svých
vlastních despotů a již jim zahraniční tyrani posílají své pozdravy. Tato zpráva je arogantní
a brutální. Hlasuji proti ní.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Migrační toky zapříčiněné nestabilitou jsou pro
Evropskou unii výzvou. Hlavními důvody tohoto typu migračních toků jsou války
a ozbrojené konflikty, napětí mezi etniky a systematické porušování lidských práv – jako
například nemožnost vyznávat vlastní náboženství –, přírodní katastrofy a neexistence
životaschopných demokratických a hospodářských struktur. Tento jev je zvláště
znepokojující, protože může vytvářet nebo zesilovat napětí nejen mezi zeměmi původu
a určení, ale také mezi zeměmi původu a zeměmi tranzitu migrantů. Má-li Evropská unie
na tuto výzvu účinně reagovat, musí provádět politiku prevence, zavádět vhodnější nástroje
zahraniční politiky, které přímo zasáhnou proti příčinám nestability, takže se emigrace
stane příležitostí, nikoli dramatickou nutností.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písemně. − (ES) Hlasoval jsem proti Proverově zprávě o
migračních tocích plynoucích z nestability: rozsah a úloha zahraniční politiky EU, protože
odmítám migrační politiku Evropské unie; politiku „pevnosti Evropa“, jejíž hranice jsou
obrněny železem pro muže a ženy, které se však vypaří, pokud jde o kapitál. Tato zpráva
obhajuje evropskou migrační politiku, která není založena na pochopení, že emigrace je
právem, nikoli zločinem, a nezaručuje nedotknutelnou zásadu žádosti o azyl. Pokrytectví
EU je hanebné: kriminalizuje migranty bez dokladů. Ilegální přistěhovalci jsou využíváni
pro práci kvůli rychlé akumulaci kapitálu za přímého znásilnění univerzální povahy
lidských práv. EU, která může existovat pouze díky ekonomickému přistěhovalectví,
projevuje velký cynismus. Co se děje v severní Africe je dokladem „pevnosti Evropa“.
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Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států
Evropské unie (FRONTEX) nemá nic společného se solidaritou nebo spoluprací na pomoc
lidem bojujícím proti diktaturám, které ztělesňují např. Ben Alí, Mubarak či Kaddáfí: když
tisíce Afričanů prchají před represí a válkou, EU je uvězní.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně.  − Migrační toky zapříčiněné nestabilitou jsou pro
EU výzvou. Mezi důvody tohoto typu migračních toků patří války a ozbrojené konflikty,
napětí mezi etniky a systematické porušování lidských práv – jako například nemožnost
vyznávat vlastní náboženství –, přírodní katastrofy a neexistence demokratických
a hospodářských struktur. Tento jev je zvláště znepokojující, protože může vytvářet nebo
zesilovat napětí nejen mezi zeměmi původu a určení, ale také mezi zeměmi původu
a zeměmi tranzitu migrantů. Má-li EU na tuto výzvu účinně reagovat, musí provádět
politiku prevence všemi vhodnými nástroji zahraniční politiky, které mohou zasáhnout
proti příčinám nestability, takže se emigrace stane příležitostí, nikoli nutností.
V dlouhodobém časovém horizontu může EU účinně jednat, a to optimálním využíváním
svých finančních nástrojů a stávajících institucionálních struktur. Opatření navržená ve
zprávě nejsou dostatečná a jsou příliš deklarativní. Potřebujeme přesný a specifický finanční
ekonomický plán. Jinak se Evropa udusí v důsledku vlny ilegálního přistěhovalectví. Zpráva
je velmi užitečná jako první krok na cestě k řešení tohoto problému.

Andreas Mölzer (NI),    písemně.  −  (DE) Vzhledem k pokračujícímu přílivu migrantů do
Evropy bylo by zřejmě tím důležitější zaujmout stanovisko proti legalizaci ekonomických
migrantů. Je důležité, aby rozvojové země přijímaly naši podporu, aby byli tito lidé
motivováni zůstat ve svých zemích. Nedává smysl umožňovat lidem z rozvojových zemí
vstup na pracovní trh, zejména je-li v současnosti míra nezaměstnanosti v eurozóně na
9,9 %. Původní zpráva pana Provery byla velmi dobrá a vyvážená. Nejrůznější pozměňovací
návrhy ji však bohužel posunuly špatným směrem. Z tohoto důvodu jsem hlasoval „proti“.

Rolandas Paksas (EFD),    písemně.  −  (LT) Hlasoval jsem pro toto usnesení, protože po
nepokojích v arabských zemích, kdy migrační toky velmi zesílily, je důležité, aby společná
migrační politika fungovala v celé EU. Vzhledem k tomu, že migraci nelze zastavit, musí
v této oblasti hrát zvláštní úlohu zahraniční politika. Země na vnějších hranicích EU jsou
nejhůře postiženy zvýšením migračních toků. Musíme proto vynaložit všechno úsilí,
abychom zajistili, že společná migrační politika EU je prováděna na úrovni EU, aby bylo
možné optimálně řídit a kontrolovat migrační toky. Pouze společné úsilí ochrání
hospodářský růst, udržitelnost pracovního trhu a prostor pro překonání negativních
důsledků v těch zemích, které čelí největšímu přílivu přistěhovalců. Bude to účinný nástroj
pro zastavení ilegálního přistěhovalectví, organizovaného zločinu a obchodování s lidmi.
EU musí udělat vše pro to, aby zajistila podporu legální migrace a účinný boj
s nepravidelnou migrací. Je velmi důležité, abychom vytvořili systém pro legální migraci,
který zohledňuje potřeby evropského trhu práce a kapacitu každého členského státu pro
přijímání a integraci přistěhovalců.

Legální přistěhovalci v členských státech Evropské unie musí požívat stejných práv a
povinností jako ostatní pracovníci. Kromě toho je velmi důležité, aby všechny země omezily
odliv mozků a odchod kvalifikovaných odborníků. Proto musíme zavádět programy
asistovaného návratu, podporovat cirkulační migraci, regulovat náborové praktiky
a podporovat budování kapacit.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro zprávu pana Provery o jednom
ze základních principů Unie: solidaritě mezi lidmi. Vzhledem k politické krizi v severní
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Africe a pomalé či vůbec žádné reakci evropské politiky na migrační toky je současná
situace tak závažná a problematická, že podle mého názoru vyžaduje bezodkladné řešení.
Přijetím tohoto textu byla Rada vyzvána, a tuto výzvu nemůže a nesmí ignorovat, aby plně
uplatňovala zásadu solidarity prostřednictvím praktického akčního plánu a společného
rozdělení problému mezi členské státy. Text zejména předpokládá minimální normy pro
poskytování dočasné ochrany přistěhovalcům a opatření pro sdílení odpovědnosti a úsilí
mezi členskými státy, které, jako např. Itálie, přijímají odpovědně přistěhovalce a nesou
důsledky osamoceně.

Georgios Papanikolaou (PPE),    písemně. – (EL) Je důležité, že na evropské úrovni
spojujeme zvýšený tlak migračních toků se zahraniční politikou EU. Evropské iniciativy
mohou pomoci politicky nestabilním zemím v severní Africe, z nichž pochází velká část
ilegálních přistěhovalců. Můžeme a musíme plně využívat nástrojů, jako jsou programy
rozvojové pomoci a spolupráce a readmisní dohody. Tyto otázky budou mít nepochybně
zásadní význam v blízké budoucnosti, a to jak pro Řecko, tak pro zbytek EU, a proto jsem
hlasoval pro tuto konkrétní zprávu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Migrační toky plynoucí z nestability
jsou v současnosti pro EU velkou výzvou. Jejich příčinou jsou války, ozbrojené konflikty,
napětí mezi etniky, porušování lidských práv – jako například nemožnost vyznávat vlastní
náboženství –, přírodní katastrofy a neexistence demokratických a hospodářských struktur.
Jde o stále výraznější jev, který vytváří napětí nejen mezi zeměmi původu a určení, ale také
mezi zeměmi původu a zeměmi tranzitu migrantů. Tato zpráva předkládá soubor
doporučení, která by EU umožnila účinně reagovat na tuto výzvu. Mezi jinými opatřeními
bych zdůraznila přijetí politiky prevence, která přímo zasáhne proti příčinám nestability,
takže se emigrace stane příležitostí, nikoli dramatickou nutností, a rozvojové spolupráce
s obsáhlejší politickou vizí, která zahrnuje bezpečnost, regionální spolupráci a dvoustranné
dohody se zeměmi původu a zeměmi tranzitu. Tyto cíle by měly být naplňovány společně
s rozvojovými cíli tisíciletí, které úzce souvisejí s politickou stabilitou, a měly by být rámcem
celého procesu.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. – (IT) Migrační toky plynoucí z nestability jsou přímým
důsledkem porušování lidských práv, ekologických katastrof a neexistence hospodářských
a sociálních struktur, které by mohly zajistit blahobyt širokých částí společnosti. Tyto věci
jsou pro Evropskou unii výzvou, protože vyžadují vynaložení úsilí jak v oblasti rozvojové
spolupráce, tak v oblasti předcházení sociálnímu napětí, které často vzniká nejen mezi
zeměmi původu a určení, ale také mezi zeměmi původu a zeměmi tranzitu migrantů. Tato
výzva vyžaduje praktickou reakci EU, která by řešila nejen rozvojovou spolupráci, ale i
zahraniční politiku a prováděla preventivní opatření na regionální i globální úrovni, což
jsou opatření, která využívají všech dostupných nástrojů zahraniční politiky a soustředí
se na bezpečnost, regionální spolupráci, dvoustranné dohody se zeměmi původu a zeměmi
tranzitu a ochranu lidských práv a demokratizaci. Jsem silně přesvědčen, že je důležité,
aby EU postupovala přímo proti příčinám nestability, zejména lepším využíváním
dostupných nástrojů, a proto nemám jinou možnost než hlasovat pro návrh.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  − Migrační toky zapříčiněné nestabilitou
jsou pro Evropskou unii výzvou. Hlavními důvody tohoto typu migračních toků jsou války
a ozbrojené konflikty, napětí mezi etniky a systematické porušování lidských práv – jako
například nemožnost vyznávat vlastní náboženství –, přírodní katastrofy a neexistence
životaschopných demokratických a hospodářských struktur.
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Tento jev je zvláště znepokojující, protože může vytvářet nebo zesilovat napětí nejen mezi
zeměmi původu a určení, ale také mezi zeměmi původu a zeměmi tranzitu migrantů. Má-li
Evropská unie na tuto výzvu účinně reagovat, musí provádět politiku prevence, zavádět
vhodnější nástroje zahraniční politiky, které přímo zasáhnou proti příčinám nestability,
takže se emigrace stane příležitostí, nikoli dramatickou nutností.

Evropská politika zaměřená na zvládání migračních jevů by měla být určitým doplňkem
dimenze rozvojové spolupráce, globálnější vizí a politikou, která se zabývá hledisky
bezpečnosti, regionální spolupráce, dvoustranných dohod se zeměmi původu a zeměmi
tranzitu, ochranou lidských práv a demokratizací.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně. – (IT) Zvládání migračních toků zapříčiněných politickou
nestabilitou je pro Evropskou unii zásadní výzvou. Hlavními důvody těchto toků jsou
války a ozbrojené konflikty, napětí mezi etniky, systematické porušování lidských práv,
přírodní katastrofy a neexistence životaschopných demokratických a hospodářských
struktur.

Domnívám se, že nyní je důležité provádět politiku prevence, která uplatňuje nejvhodnější
nástroje, které zasáhnou proti příčinám nestability. Evropská zahraniční politika by se
měla zaměřit na kořeny nestability a na strukturální problémy v zemích původu. Domnívám
se, že tento text představuje další nástroj, který může EU použít, protože navrhuje ucelenou
a účinnou politiku v oblasti migračních toků, která směřuje své kroky na nejpříhodnější
cestu k obnově podmínek politické, hospodářské a sociální stability.

Oreste Rossi (EFD),    písemně. – (IT) Jsem co nejrozhodněji proti této zprávě. Heslo
„jednotná v rozmanitosti“ umožňuje všem, aby byli pány na vlastním dvoře, a Evropská
unie nás nemůže a nesmí nutit přijímat nezvané hosty. Odmítání práva vracet ilegální
migranty do jejich zemí původu je v rozporu s vládou selského rozumu. Není-li
respektována zákonnost, riskujeme invazi milionů zoufalých lidí na palubu. Lidem, kteří
trpí, je třeba pomoci, ale v jejich vlastních zemích tím, že budeme bránit obchodování
s lidmi.

Zásadně odmítám obvinění z evropského rasismu a xenofobie, protože jsem znechucen
sledováním ilegálních tuniských migrantů, kteří stávkují, protože nedostávají peníze, aby
si mohli koupit cigarety, odmítají jíst jídlo, které obsahuje maso tuňáků, protože je cítit
rybinou, a jakmile jsou v Itálii, požadují ubytování a práci (zadarmo samozřejmě) v době,
kdy sami máme své vlastní nezaměstnané a chudé lidi.

Komplimenty vysoké představitelce pro zahraniční věci, baronce Ashtonové, jsou
nepochybně zbytečné, protože ve skutečnosti naprosto netuší, jak řešit současnou krizi
v Maghrebu. Hitem současnosti je považovat za utlačované nebo zbavené práv, a proto
hodné zvláštní pozornosti lesbičky, gaye, bisexuální, transsexuální a transgenderové osoby.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    písemně. – (EL) Hlasoval jsem pro zprávu pana Provery,
protože se domnívám, že jeho zpráva zaujímá k problému realistický postoj a jím
navrhované sdílení problému přistěhovalectví je velice potřebné. Přistěhovalectví je
závažným problémem; můžeme jej však zvládnout, přijmeme-li správná opatření. Tíhu
problému na sebe nemohou brát pouze Řecko, Itálie a Španělsko. Od ledna vstoupilo do
Itálie 23 000 přistěhovalců. Zejména s ohledem na vývoj v severní Africe a arabském světě
se musíme pokusit nalézt evropskou strategii pro řešení problému přistěhovalectví,
abychom neponechali členské státy svému osudu a současně zaručili, že nešťastní lidé,
kteří jsou nuceni se vystěhovat, a občané Evropy, kteří nesou tuto zátěž, nejsou zneužíváni.
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Bart Staes (Verts/ALE),    písemně. – (NL) Toto usnesení může nastartovat diskusi o
migrační politice Unie, ačkoli text by mohl být konkrétnější a přímočařejší. V současné
době, kdy je situace v severní Africe důvodem velkého přílivu migrantů, EU ztrácí krok,
protože nedokáže převzít jasnou odpovědnost. Agentura Frontex nemůže být jediným
nástrojem pro řešení uprchlické krize. Evropa rovněž nutně potřebuje vytvořit akční plán
pro sdílení zátěže, který by usnadnil znovuusídlování uprchlíků z regionu a nabídl podporu
bezdomovcům. Za daných okolností považuji za politováníhodné, že odklad dohody o
spolupráci mezi EU a Libyí byl zřejmě jedinou možnou volbou. V těchto dohodách by
nemělo být hlavním zájmem zpřísnění hraničních kontrol při vstupu do Unie, ale dohled
na ratifikaci a dodržování Ženevské úmluvy. Doufám, že toto usnesení je prvním krokem
ke komplexnějšímu přístupu k problému uprchlíků, aby se s lidmi zacházelo humánněji.

Michèle Striffler (PPE),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro zprávu pana Provery o
„migračních tocích plynoucích z nestability: rozsah a úloha zahraniční politiky EU“.
Koordinace zahraniční a přistěhovalecké politiky má zásadní význam. Musíme se zaměřit
na hluboké příčiny nestability v některých regionech světa a účinně zvládat migrační toky.
Politika řízení migrace by měla být skutečně účinně kombinována s evropskou politikou
rozvojové spolupráce a měla by zohledňovat aspekty týkající se bezpečnosti, regionální
spolupráce v jižních zemích a dohod o spolupráci se zeměmi původu a tranzitu. Vzhledem
k ústřední roli některých třetích zemí v této politice jsem přesvědčen, že je pro EU naprosto
zásadní, aby s těmito zeměmi podepsala dohody o spolupráci, které by bojovaly proti
ilegálnímu přistěhovalectví. Z tohoto hlediska je třeba obnovit dohodu o spolupráci mezi
Libyí a Evropskou unií, která je v současnosti pozastavena.

Niki Tzavela (EFD),    písemně. – (EL) Hospodářský pokles a politická nestabilita v některých
zemích podpořily migrační toky a to pro EU představuje výzvu. Opatření navrhovaná
v této konkrétní zprávě pomohou řešit tento problém, který přímo ohrožuje země na
hranicích EU a nepřímo celou EU. Jedním z těchto opatření je vytvoření stálého
monitorovacího systému pro činnosti a operace agentury Frontex související s řízením
migračních toků, které musí být stálé a stabilní. Proto jsem hlasovala pro zprávu pana
Provery.

Dominique Vlasto (PPE),    písemně. – (FR) Vítám přijetí tohoto vyváženého usnesení,
které navrhuje způsoby, jak reagovat na výzvy migračních tlaků, jimž je Evropa vystavena.
Domnívám se, že je důležité, aby migrační politika EU a její politika rozvojové pomoci do
sebe zapadaly. Za migračními jevy jsou neviditelná lidská dramata a součástí řešení je
politika pomoci třetím zemím, která přispěje k jejich rozvoji a stabilitě. Je to otázka, kterou
evropská politika sousedství (EPS) rovněž musí zohlednit. Domnívám se, že naléhavě
potřebujeme reakci na úrovni celé Unie, a vyzývám členské státy a Komisi, aby mobilizovaly
potřebné nástroje a prostředky. Dosáhneme toho posílením prostředků a úlohy Evropské
agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské
unie (FRONTEX). Dosáhneme toho i tím, že poskytneme přiměřenou pomoc regionům a
městům středomořského pobřeží, jež budou muset řešit humanitární krizi, kterou způsobí
příliv přistěhovalců, a jež budou muset zajistit dodržování pořádku a podporovat
začleňování legálních migrantů. Podle mého názoru musí plně přijít ke slovu evropská
solidarita mezi členskými státy a třetími zeměmi.

Angelika Werthmann (NI),    písemně. −  (DE) Hlasovala jsem pro tuto zprávu. Jak zpráva
upozorňuje, současný příliv migrantů vyvolává velké napětí mezi zeměmi původu,
přijímajícími zeměmi a zeměmi tranzitu i napětí v samotných přijímajících zemích. Jako
preventivní řešení pan Provera navrhuje, abychom se v evropské zahraniční politice
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soustředili na hlavní příčinu migrace a zaměřili se na nedostatek demokratické a
hospodářské stability v přijímajících zemích. Evropský parlament předložil různé zprávy
v oblasti rozvojové politiky, které vyzývaly Komisi a zejména baronku Ashtonovou, aby
do všech svých jednání zařadily stav lidských práv a v této souvislosti nabízely pomoc a
usnadňovaly obchod. Ráda bych využila této příležitosti, abych zopakovala tento
požadavek.

Zpráva: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně.  −  (LT) Hlasovala jsem pro toto usnesení o
úloze žen v zemědělství a ve venkovských oblastech, protože ženy v moderní společnosti
v souvislosti se svým osobním rodinným a profesním zázemím zastávají multifunkční
úlohu a právě v této různorodé roli dokážou také podstatně přispívat k pokroku a inovacím
na všech hospodářských úrovních a ke zvýšení kvality života, zejména ve venkovských
oblastech. Počet žen ve venkovských oblastech bohužel klesá. Abychom tedy zajistili
stabilní stav obyvatelstva pracujícího v zemědělství, měla by se subvenční politika pro
venkovské oblasti více zaměřit na inovační a udržitelné životní a pracovní podmínky na
venkově. Souhlasím se zpravodajčiným názorem, že bychom měli podporovat
podnikatelského ducha a iniciativy žen, zejména podporou vlastnictví žen, sítí podnikatelek
a zavedením takových podmínek ve finančním odvětví, aby měly venkovské podnikatelky
možnost přístupu k investicím a půjčkám, aby se jim tak zajistilo lepší postavení na trhu
a umožnilo se jim budovat stabilní hospodářskou podnikatelskou činnost. Rovněž je
důležité podporovat politické snahy posilující úlohu žen v zemědělství tím, že jim bude
usnadněno vykonávání podnikatelské zemědělské činnosti. Ženám je třeba zajistit lepší
přístup k půdě a půjčkám s cílem podpořit usídlení žen ve venkovských oblastech a jejich
zapojení do zemědělského odvětví.

Roberta Angelilli (PPE),    písemně. – (IT) Jsem ráda, že mohu vyjádřit podporu zprávě
paní Jeggleové, protože se soustředí na 42 % žen, které žijí ve venkovských oblastech a
vykonávají důležitou práci na jejich rozvoji, stabilizaci a modernizaci, protože přicházejí
s novými formami podnikání. Tyto ženy svou těžkou prací prokazují, že mohou přispět
k vývoji tradičních způsobů života a výroby na venkově, budovat podniky, které mohou
poskytovat pracovní místa a které umožňují sloučit rodinné povinnosti s prací.

Plán zajištění rovnocenných životních podmínek ve všech regionech a zabránění
jednostrannému rozvoji městských oblastí znamená, že je třeba vybavit venkovské oblasti
nejmodernější IT-infrastrukturou, především odpovídajícím širokopásmovým připojením,
a zajistit rozvoj elektronických forem podnikání, jako je e-business, které lidem umožňují
podnikat bez ohledu na vzdálenost od městských center.

Dále musíme zlepšit vzdělání žen a poskytnout jim snadnější přístup k půjčkám, abychom
podpořili podnikání žen. Přijatá politiky sociální ochrany nesmí rovněž zapomínat na
životní podmínky migrujících žen zaměstnaných jako sezónní pracovnice v zemědělských
podnicích, zejména pokud jde o zaručení vhodného ubytování, zdravotního pojištění a
přiměřených hygienických zařízení pro tyto ženy.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písemně. – (RO) Dodržování principu rovnosti žen a
mužů je základním požadavkem strategie Evropa 2020 a měl by být podporován, aby se
zvýšilo aktivní zapojení žen do ekonomických a sociálních činností a byla podporována
rovnost práv žen a mužů, zejména v zemědělském odvětví. Domnívám se, že je důležité
zdůrazňovat úlohu žen v zemědělských podnicích a venkovských oblastech. Proto musí
podpůrná opatření více, než tomu bylo dosud, odrážet významnou úlohu, potřeby a
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postavení žen na venkově. Vyzývám členské státy, aby ve venkovských oblastech vytvářely
pobídky pro podporu žen jako výrobců nebo podnikatelů a pro napomáhání jejich začlenění
do politického procesu, včetně funkcí zástupců ve správních radách institucí, s cílem
podpořit rovné úlohy žen a mužů.

Hlasovala jsem pro tuto zprávu, která napomáhá boji proti sociálnímu vyloučení ve
venkovských oblastech. Hlavním cílem politik rozvoje venkova je zajištění rovných práv
pro muže a ženy a rovnocenných životních podmínek ve všech regionech, čímž se zabrání
jednostrannému rozvoji hustě zalidněných městských oblastí a hromadnému vylidňování
vesnic.

Liam Aylward (ALDE),    písemně. – (GA) Protože ženy představují 42 % pracovníků
v zemědělském odvětví, je zřejmé, že hrají významnou úlohu ve venkovských oblastech
a zemědělském podnikání. Je třeba oceňovat a podporovat ženy a jejich příspěvek
zemědělství a životu na venkově, a proto podporuji tuto důležitou zprávu. Úloha žen musí
být v budoucí zemědělské politice EU náležitě uznána. Souhlasím s tím, co zpráva říká o
skvělé práci ženských sítí v posilování venkovských společenství a podpoře rovnosti a
sociálního začleňování na venkově. Musí získat větší politickou podporu na místní, národní
i evropské úrovni. V Irsku např. je ICA významnou a vlivnou organizací ve venkovských
oblastech, která nedávno oslavila 100 let existence, má přibližně 11 000 členů a již dlouhou
dobu podporuje ženy na venkově. Tyto místní organizace musí získat náležitou podporu
a musí být zohledněny v budoucí zemědělské politice EU.

Regina Bastos (PPE),    písemně.  −  (PT) Ženy hrají v zemědělském odvětví a venkovských
oblastech stále významnější úlohu. Za posledních několik let podpora poskytovaná ženám
na jejich vlastní projekty umožnila významný pokrok, jehož důsledkem byl větší rozvoj
společnosti na venkově jako celku.

Ženy přispěly k rozvoji tradičních hospodářských modelů a způsobů života ve venkovských
oblastech a také ke stabilizaci a modernizaci příslušných podnikatelských modelů a
v důsledku i k udržitelnému rozvoji venkovských oblastí. Ve venkovských oblastech ženy
také očekávají, že budou moci realizovat své vlastní životní plány, být ekonomicky nezávislé
a naplňovat rodinné výzvy.

Tato zpráva, pro niž jsem hlasovala, jako taková obhajuje větší zohlednění širokého spektra
profesních schopností, zájmů a úspěchů žen, aby pracovní místa v zemědělství pro ně
zůstala atraktivní volbou. Zaručení možného úspěchu mužů a žen a dobrých životních
vyhlídek ve venkovských oblastech by mělo být hlavním cílem evropské politiky pro
venkovské oblasti.

George Becali (NI),    písemně. – (RO) Situace žen ve venkovských oblastech je pro
Evropskou unii velice reálnou a aktuální otázkou. Je však velmi závažnou a naléhavou
záležitostí pro některé nové členské státy, jako např. Rumunsko, kde je velmi vysoký podíl
venkovských oblastí s mimořádně nízkou mírou zaměstnanosti. Musíme přijmout vhodný
postup, takový, který získá finanční podporu budoucí SZP, abychom dokázali uspět ve
vytváření životních podmínek, které jsou atraktivní pro ženy a muže v těchto oblastech.
Souhlasím s myšlenkou, kterou vyjádřila paní Jeggleová, o evropské síti žen ve venkovských
oblastech podporované rovněž na základě opatření v rámci druhého pilíře SZP. Souhlasím
rovněž s názorem, že jednou z priorit reformy SZP by mělo být zajištění přístupu žen ve
venkovských oblastech ke službám a podpoře podle potřeb jednotlivých členských států.
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Sergio Berlato (PPE),    písemně. – (IT) Zpráva, o níž dnes jednáme, je obzvlášť důležitá,
protože se soustředí na hlavní body, které je třeba realizovat, abychom ženám umožnili
účinně přispět k rozvoji venkovských oblastí, a zároveň se zaměřuje na zlepšení pracovních
vyhlídek v kontextu nové společné zemědělské politiky (SZP).

Domnívám se, že úloha žen v zemědělském podnikání a venkovském prostředí představuje
významný aspekt politik územního rozvoje. Jedním z hlavních cílů evropské politiky pro
venkovské oblasti je zajištění rovnocenných životních podmínek ve všech regionech, aby
i na venkově měli muži a ženy šanci chopit se příležitosti něco vybudovat.

V současné fázi vývoje SZP má zohlednění potřeb žen, které žijí ve venkovských oblastech,
zásadní význam, stejně jako uvolnění jejich potenciálu. Domnívám se, že prozíravá politika
bude muset více usilovat o udržitelné využití venkovských oblastí, které musí být účinné
z hlediska energie i kvality. Většího úsilí bude třeba i od těch, kteří se účastní procesu
zemědělské reformy.

Slavi Binev (NI),    písemně. – (BG) Cílem společné zemědělské politiky je podpora vysoce
kvalitního, udržitelného rozvoje venkovských oblastí. Hlasoval jsem pro tento text, protože
si myslím, že ženy hrají v moderní společnosti mimořádně důležitou úlohu. V posledních
letech je zřejmé, že velká část projektů realizovaných v zemědělských oblastech by byla
nemyslitelná bez aktivní účasti žen. Domnívám se rovněž, že ve venkovských oblastech
je třeba zlepšit životní podmínky. Lze tohoto dosáhnout větším přístupem k infrastruktuře,
zařízením a službám pro každodenní život. Ženy musí mít příležitost dosáhnout rovnováhy
v soukromém a pracovním životě a vesnická společenství musí být zachována. Ženy musí
mít přístup k podpůrným službám, zařízením a strukturám. Rovněž je třeba posílit jejich
úlohu v rozhodovacím procesu.

Mara Bizzotto (EFD),    písemně. −  (IT) Vzhledem k tomu, že sociální vyloučení ve
venkovských oblastech je větší u žen než u mužů, a vzhledem k tomu, že jde o závažný
jev, důrazně podporuji toto usnesení, které upozorňuje na úlohu žen v zemědělství a nejen
požaduje, aby zemědělské i nezemědělské odborné schopnosti žen získaly větší váhu ve
strategiích pro podnikání a regionální rozvoj, ale také podporuje pobídky pro větší začlenění
žen na trh odstraňováním všech druhů diskriminace, zlepšováním dostupného vzdělání
a přístupu k postgraduálním a specializovaným kurzům.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně.  −  (LT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože
se domnívám, že regionální rozvoj se dnes stává zvláště důležitou otázkou, protože
venkovské oblasti jsou stále řidčeji osídleny kvůli sociálním změnám i změnám v sociálních
strukturách a hodnotách a stále většímu zaměření na individualizaci. Zcela souhlasím
s tím, že jedním z důležitých opatření, která mohou změnit tuto novou tendenci
k urbanizaci, je vytvoření vhodných životních a pracovních podmínek ve venkovských
oblastech. Zkušenost ukazuje, že kvalita života a ekonomická síla ve venkovských oblastech
úzce souvisejí se ženami a úlohou, kterou hrají v zemědělství. Proto je obzvlášť důležité,
aby opatření navrhovaná ve zprávě umožnila ženám realizovat jejich vlastní životní plány,
být ekonomicky nezávislými a naplňovat rodinné výzvy stejně úspěšně jako dnešní ženy
v městských oblastech. Mezi opatření uvedená ve zprávě patří udržování a rozvoj vzdělání
a poskytování poradenství pro ženy se specifickým zaměřením na venkovské oblasti,
pokračování podpory EU pro zemědělství a podnikání ve venkovských oblastech, rozvoj
nejdůležitější infrastruktury a IT infrastruktury a možnost využití předčasného odchodu
do důchodu a mnohá další opatření.
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Vito Bonsignore (PPE),    písemně.  −  (IT) Chtěl bych blahopřát kolegyni a zpravodajce
paní Jeggleové za práci, jež vykonala, která umožňuje Parlamentu veřejně ocenit
multifunkční úlohu žen v zemědělském odvětví. Nehledě na to, že 42 % z přibližně 27
milionů pracovníků v odvětví jsou ženy a téměř 29 % zemědělských podniků řídí ženy,
nebyla úloha žen dosud řádně doceněna.

Hlasoval jsem pro tento dokument, protože souhlasím s tím, že je třeba ocenit jedinečnou
úlohu, kterou hrají ženy v zemědělství. Dále se domnívám, že musíme určit specifické
potřeby žen ve venkovských oblastech a zajistit, aby budoucí strategie počínajíce příští
reformou společné zemědělské politiky (SZP) přiměřeně reagovaly na tyto požadavky.
Evropská unie nesmí přehlížet odborné, rodinné a sociální cíle žen, které žijí ve venkovských
oblastech. Má-li k tomu dojít, měly by evropské orgány garantovat potřebné podpůrné
služby a inovační balíček, který se neřídí výhradně potřebami trhu.

A konečně souhlasím s návrhy zpravodajky, paní Jeggleové, které se týkají zejména potřeby
většího zastoupení žen v politických, hospodářských a sociálních organizacích
v zemědělském světě.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně.  −  (PT) Těší mě, že Komise považuje úlohu
žen v rozvoji venkovských oblastí za významnou. Multifunkční úloha žen v posledních
letech jak v hospodářském, tak společenském ohledu je skutečností, k níž bychom neměli
být lhostejní. Platí to zejména o zemědělství, odvětví, k němuž ženy v posledních letech
významně přispěly, nejen pokud jde o podnikatelskou různorodost a přizpůsobení se trhu.
Z tohoto důvodu a v souladu s cíli společné zemědělské politiky podporujícími udržitelnější
využívání venkovských oblastí je třeba přijmout opatření pro uspokojení potřeb a cílů žen
v těchto oblastech. Přitom musíme zvlášť dbát na zachování a rozvoj potřebné podpůrné
infrastruktury a nesmíme zapomínat na mimořádný význam vzdělání.

Nessa Childers (S&D),    písemně.  − Vítám současný počin Evropského parlamentu na
podporu a posílení příspěvku žen k životaschopnému zemědělskému odvětví v Evropě.
Zprávu „Ženy v zemědělství“ podpořila významná většina poslanců a je to příhodné
opatření. Nemnoho lidí si uvědomuje, že 42 % pravidelných pracovníků v zemědělském
odvětví jsou ženy. Tuto zprávu vítám.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písemně. – (RO) Vzhledem k tomu, že zásada rovnosti
žen a mužů je podporována evropskou legislativou a je jedním ze základních požadavků
strategie Evropa 2020, považuji za vhodné zařadit tuto otázku do budoucí společné
zemědělské politiky, včetně použití nových nástrojů, které podpoří tento princip.
Domnívám se, že budoucí společná zemědělská politika musí být spravedlivou politikou,
i pro ženy.

Edite Estrela (S&D),    písemně.  −  (PT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože prohlašuje,
že podpora rovnosti žen a mužů je základním cílem EU, a předpokládá, že by tato zásada
měla být začleněna do společné zemědělské politiky (SZP). Snazší přístup žen k zemědělství
a zemědělským půjčkám má zásadní význam. Tato zpráva rovněž přispívá k podpoře
udržitelného hospodářského růstu a rozvoje venkova.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog a Åsa Westlund (S&D),
písemně.  −  (SV) Hlasovali jsme pro zprávu o úloze žen v zemědělství a ve venkovských
oblastech, protože se domníváme, že je třeba bojovat proti nedostatku rovnosti ve
společnosti. Zpráva rovněž ilustruje význam existence dobře fungující infrastruktury a
základního zajištění některých služeb, např. širokopásmového připojení a péče o děti,
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nejen ve městech, ale i ve venkovských oblastech. Chtěli bychom však zdůraznit, že si
nemyslíme, že by zemědělství mělo mít stejný podíl v rozpočtu v příštím víceletém
finančním rámci, nýbrž že by celkový podíl zemědělství měl být výrazně snížen.

Diogo Feio (PPE),    písemně.  −  (PT) Obhajujeme-li opravdovou odpovědnost za
zemědělské odvětví – a já s tím souhlasím – a možnost pracovat ve venkovském světě
jakožto reálnou volbu způsobu života pro rodiny, musíme zajistit, aby všichni, kteří se
k tomu rozhodnou, měli přístup k podobným podmínkám jako ti, kteří žijí ve městech,
pokud jde o infrastrukturu zdravotnictví, vzdělání a rodinné podpory.

Rozvoj a sociální soudržnost zahrnují harmonii mezi venkovskými a městskými oblastmi,
aniž je první z nich opomíjena či systematicky považována za méně atraktivní. Tento
posun tradičního vnímání může přirozeně zahrnovat aktivní úlohu žen v zemědělských
společenstvích. Nemám romantickou a bukolickou vizi „úniku na venkov“: právě naopak,
jsem si vědom, že volba tohoto způsobu života má své náklady a často znamená opuštění
snadného přístupu k infrastruktuře, která je nezbytná pro moderní život. Proto považuji
zájmy vyjádřené v této zprávě za pozitivní, protože také umožňují věnovat se posilování
kvalitní infrastruktury na podporu rodin, vzdělání, zdravotnictví a dopravy ve venkovském
světě.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně.  −  (PT) Podpora rovnosti mezi pohlavími je
základním cílem EU a jejích členských států. Tato zásada by měla být zahrnuta do společné
zemědělské politiky (SZP), aby podporovala udržitelný hospodářský růst a rozvoj venkova:
zemědělské podniky, venkovská turistika, přímý prodej a sociální služby jsou úhelnými
kameny struktury zásobení venkova a měly by být udržitelně podporovány prostřednictvím
SZP. SZP by měla být používána na podporu těchto služeb, aby poskytly ženám nové
perspektivy a příležitosti k placené práci a také ve významném rozsahu usnadnily sloučení
rodinného života s pracovním životem. Je třeba přijmout opatření proti stárnutí populace
ve venkovských oblastech a k tomuto účelu je třeba vytvořit podmínky pro usazování lidí,
protože by měl být zdůrazňován význam živoucích a dynamických venkovských oblastí
s různorodou populací. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit význam rozvíjení příležitostí
a plnohodnotných výzev pro mladé ženy. Potřebujeme podpořit a oživit venkovský svět
jako různorodou a rozsáhlou oblast pro život a podnikání, kde lze navíc využít odborných
znalostí a schopností žen.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně.  −  (PT) Toto usnesení je zaměřeno proti přijetí
návrhu nařízení předloženého Komisí „o schválení a zamítnutí schválení určitých
zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se vývoje a zdraví dětí“, protože
není slučitelné s cíli a obsahem nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních při
označování potravin. Kyselina dokosahexaenová (DHA) je obsažena v mateřském mléce,
kde přispívá k normálnímu viditelnému vývoji dětí ve věku do 12 měsíců. Za situace, kdy
neexistuje jasná vědecká shoda v otázce vlivu přípravků obohacených DHA na kojence
v biologickém prostředí jiném než mateřské mléko, ať se jedná o umělé mléko nebo jiné
potraviny pro kojence, se domníváme, že je třeba zaujmout preventivní a bezpečnostní
stanovisko.

Znepokojuje nás možnost přijetí dotyčného návrhu nařízení, protože neodpovídá
požadavkům nařízení (ES) č. 1924/2006, které mj. stanoví, že „tvrzení by měla být vědecky
zdůvodněna s přihlédnutím ke všem dostupným vědeckým údajům“.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně.  −  (PT) Všechny politiky Evropské unie a členských
států by měly vzít v úvahu podporu rovnosti a práv žen a současně bojovat proti
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diskriminaci na základě pohlaví. Proto musíme za zvlášť důležitou považovat situaci žen
v zemědělství a venkovských oblastech, jejichž život trpí hlubokou krizí, do níž venkovský
svět uvrhla současná opatření, jako např. společná zemědělská politika (SZP) a jiné.

Ženy, které představují zhruba 42 % z 26,7 milionů lidí pracujících v zemědělství, jsou
obzvlášť postiženy skutečností, že statisíce malých a středních zemědělských podniků
bankrotují, a destrukcí rodinného zemědělství, které byly důsledkem postupných reforem
SZP. Jako v jiných oblastech činnosti i zde jsou oběti nezaměstnanosti, nejistých pracovních
míst, nízkých mezd a chudoby, které zhoršila antisociální politika přijatá pod záminkou
krize.

Místo prázdných slov proto potřebujeme skoncovat s politikou, která vytvořila současnou
situaci. Je třeba přiznat hodnotu úloze žen, jejich právům, rovnosti a veřejným službám
ve venkovských oblastech, které se týkají zajištění zdravotnictví, vzdělání, kultury a volného
času, sociální infrastruktury…

(Vysvětlení hlasování zkráceno v souladu s článkem 170 jednacího řádu)

Mathieu Grosch (PPE),    písemně. −  (DE) Tato zpráva si zaslouží podporu z celého srdce,
protože upozorňuje na zvláštní úlohu žen v zemědělském podnikání a ve venkovských
oblastech a současně navrhuje řešení současných výzev. Tato řešení pomohou zatraktivnit
pracovní život a každodenní situaci žen ve venkovských oblastech. Jedním prvkem tohoto
řešení je podpora cenově dostupného, snadného přístupu k podpůrným službám a
zařízením, jako jsou mateřské školy, ambulantní kliniky atd., a také potřebné infrastruktury.
Byl také předložen návrh použít prostředky EU na zlepšení kvality života ve venkovských
společenstvích.

Dalším důležitým prvkem je větší přístup ke školám, vyššímu odbornému a akademickému
vzdělání a zlepšení sociálních podmínek žen ve venkovských oblastech. Toto opatření
bude nejen prospěšné pro ženy ve venkovských oblastech, ale rovněž tyto oblasti obohatí
a bude je udržitelně rozvíjet jako integrované místo pro práci i život.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně.  −  (LT) Hlasoval jsem pro tento dokument, protože je
velmi důležité zdůrazňovat úlohu, kterou hrají ženy v zemědělském podnikání a ve
venkovských oblastech, a zvlášť upozorňovat na jejich multifunkční povahu. Zásadním
úkolem evropské politiky pro oblast venkova zůstává dosažení rovnocenných životních
podmínek ve všech regionech, zabránění jednostrannému rozvoji hustě osídlených
městských oblastí, aby se i ve venkovských oblastech mohly ženy a muži těšit na budoucnost
a úspěšný život. Chceme-li udržet ženy všech generací na venkově nebo je podpořit, aby
se tam přestěhovaly, musí podpůrná politika odrážet jejich potřeby a okolnosti důsledněji,
než tomu bylo v minulosti. V moderní společnosti je jediným způsobem, jak toho
dosáhnout, využití podpůrných služeb, zařízení a struktur, které musí být cenově dostupné
a přístupné na regionální úrovni. Jednou z hlavních evropských podpůrných strategií musí
být zachování této podpůrné struktury a její rozvoj způsobem, který je nakloněn ženám.
Již v plánovací fázi je nezbytné – např. při výstavbě mateřských škol, budování zařízení
denní péče nebo rozvoji veřejné dopravy – nalézt nové přístupy a přizvat ženy všech
generací do rozhodovacího procesu. Školství, odborné a akademické vzdělání a další
školení zůstávají základním předpokladem kvality života a kvality práce ve venkovských
oblastech.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    písemně . −  (FI) Zhruba za posledních 50 let se život žen
ve venkovských oblastech změnil a stal se různorodější. Snížil se počet tradičních
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pracovních míst v těchto oblastech. Současně se na jejich místo dostaly nové způsoby
života. Vykazují značné rozdíly, pokud jde o zázemí, vzdělání a postavení žen na pracovním
trhu. I tyto změny musí být více zohledněny v podpůrné politice Unie pro větší sblížení
pracovního a rodinného života žen na venkově.

V posledních letech využily ženy svého vzdělání a odborných schopností k podpoře rozvoje
tradičního venkovského hospodářství. Inovativní venkovské podnikání všeho druhu, které
se soustředí např. na služby a zemědělskou turistiku, významně oživilo hospodářskou
strukturu venkovských oblastí. I v budoucnu budeme muset podporovat tvorbu a rozvoj
inovativních venkovských podniků.

A konečně bych chtěla zdůraznit, že podpora rovnosti žen a mužů je jedním z hlavních
cílů EU a členských států. Společná zemědělská politika Unie by tedy měla obsahovat
zásadu podpory rovnosti.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písemně. −  (DE) Tato zpráva je krokem Evropského
parlamentu ke zlepšení životních a pracovních podmínek žen ve venkovských oblastech
a vytvoření příležitostí k jejich rozvoji. Těžištěm návrhů zprávy je další rozšíření venkovské
infrastruktury, které by ženám nabídlo nové perspektivy a zaměstnanecké příležitosti.
Otázka slučitelnosti práce a rodiny rovněž ovlivňuje lidi v zemědělském podnikání. Stejně
jako zpravodajka jsem přesvědčena, že kampaň za aktivní podporu venkovských oblastí
je jedinou cestou, jak zabránit ženám, aby se stěhovaly do měst. Tato opatření rovněž
vyžadují zařízení pro péči o děti odpovídající potřebám a infrastrukturu vytvořenou na
míru rodinám v zemědělském odvětví stejně jako přístup k internetu a dalším
komunikačním technologiím. Abychom byli schopni zavést v budoucnosti důležitá opatření
ve venkovských oblastech, budeme potřebovat dostatek finančních prostředků pro
zemědělství a pro rozvoj venkovských oblastí. Podporuji výzvu obsaženou ve zprávě, která
zdůrazňuje, že je důležité, abychom nesnižovali podíl zemědělství v rozpočtu EU v rámci
nadcházejících rozhovorů o budoucím finančním rámci EU.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. −  (IT) Důrazně jsem podpořil zprávu vypracovanou
mou kolegyní, paní Jeggleovou, protože se domnívám, že obsahuje důležité zásady, které
je třeba zdůraznit a zachovat v budoucnosti. Z celkového počtu přibližně 27 milionů lidí
pravidelně zaměstnaných v zemědělství v EU tvoří zhruba 42 % ženy, zatímco podle
oficiálních statistik je jeden z pěti zemědělských podniků (asi 29 %) přímo řízen ženou.
Vyzývám vás, abyste vzali tato čísla v úvahu, až budete posuzovat ohromný přínos žen
k rozvoji v mnoha místních společenstvích, často i navzdory nepoměrně nízké účasti
v rozhodovacích procesech. Tuto překážku musíme překonat politikou služeb, které
prostřednictvím nové společné zemědělské politiky (SZP) usnadní procesy rozvoje a
činnosti v mnoha oblastech venkovského života. Mám na mysli především vzdělání,
poradenství a podnikatelské iniciativy, které lze v rámci druhého pilíře SZP dále rozvíjet
a které by představovaly bod obratu k výraznému zlepšení životních podmínek pro ženy
i muže ve venkovských oblastech. Považuji to za doslova strategický požadavek,
v neposlední řadě i z hlediska dosažení cílů strategie EU 2020, se zvláštním důrazem na
iniciativy zaměřené na podporu inovace, výzkumu a vývoje.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    písemně. − (PL) Dnes jsme ve Štrasburku
hlasovali o zprávě o úloze žen v zemědělství a ve venkovských oblastech. Sama pocházím
z venkovské oblasti, žiji ve venkovské oblasti a jistou dobu jsem tvrdě pracovala na farmě
svých rodičů. S naprostým přesvědčením mohu říci, že ženy ve venkovských oblastech
ovlivňují nejen rozvoj a modernizaci zemědělských podniků, ale díky své tvrdé práci a
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odhodlání často podněcují i celé venkovské společenství. Jejich činnost ve venkovských
spolcích žen v domácnosti, jejich úsilí o zachování tradic a rodinných zvyků a rovněž jejich
úspěšné prosazování nových řešení v oblasti řízení zemědělských podniků znamenají, že
jsou skupinou, kterou je třeba podporovat a povzbuzovat a jejíž hodnotu je třeba
zdůrazňovat. Chtěla bych poděkovat všem ženám ve venkovských oblastech jak v Polsku,
tak v celé Evropské unii za jejich těžkou práci a jejich přínos k regionálnímu rozvoji a chtěla
bych oznámit, že jsem hlasovala pro zprávu paní Jeggleové. Děkuji vám.

David Martin (S&D),    písemně.  − Vítám tuto zprávu a její uznání důležité úlohy, kterou
hrají ženy v zemědělské výrobě, a potřeby přizpůsobit některé politiky a podmínky v jejich
prospěch. Nedomnívám se však, že by to mělo být ospravedlněním toho, že nasypeme
ještě více peněz do SZP.

Barbara Matera (PPE),    písemně.  −  (IT) Hlasovala jsem pro, protože se zásadně domnívám,
že musíme uznat ústřední úlohu žen na místech, kde má jejich práce stěžejní význam pro
výkonnost nebo zotavení příslušného místního hospodářství, což samo o sobě přispívá
k obecnému růstu našich zemí.

V posledních desetiletích se úloha žen v zemědělském odvětví významně změnila a stávala
se stále více multifunkční. Evropské orgány by proto měly přijmout opatření, která zabrání
odlivu žen z venkova či v každém případě která podpoří návrat žen k venkovskému životu.
Podpora žen a jejich plánů povede k rozvoji venkovských společenství jako celku.

Ženám, které pracují v zemědělském odvětví, musíme nabídnout šanci, že uskuteční své
individuální životní plány, stanou se ekonomicky nezávislými a schopnými plnit rodinné
povinnosti. Pracovní místa v zemědělství musí být pro ženy nadále atraktivní, aby mohly
uplatňovat své rozmanité odborné kompetence. V tomto období finanční a hospodářské
krize je důležité, abychom vytvořili rovnocenné pracovní podmínky na venkově a ve
městech, abychom znovu osídlili území, která mohou napomoci odstartovat hospodářské
oživení v daném evropském regionu.

Véronique Mathieu (PPE),    písemně. – (FR) Všechny radikální změny v evropských
venkovských oblastech představují výzvy, ať se již jedná o osídlení, pracovní místa, služby
či životní prostředí. Musíme zdůrazňovat významný dopad přítomnosti a začlenění žen
na kvalitu života a venkovské hospodářství. Ženy budou představovat velký potenciál pro
EU, bude-li chtít rozvíjet a budovat venkovské hospodářství v Evropě. Finanční prostředky
EU mohou tedy pomoci zlepšit kvalitu života a práce ve venkovských oblastech posílením
příjmů a prostřednictvím školství, odborného i akademického vzdělání a dalšího výcviku.

Budoucnost zemědělského odvětví závisí na jeho schopnosti diverzifikace. Potenciál služeb
poskytovaných zemědělskými podniky kromě jejich vlastní produkce potravin závisí na
tvořivosti dotyčných lidí, přičemž ženy k tomuto procesu již značně přispěly. Existuje
mnoho příležitostí pro vytváření místních služeb a začlenění žen do nich je nejlepším
způsobem, jak zaručit úspěch těchto projektů.

Nuno Melo (PPE),    písemně.  −  (PT) Vzhledem k rostoucímu významu žen v zemědělství
a venkovských oblastech musí nová společná zemědělská politika (SZP) vzít tento trend
v úvahu, aby podpořila rovnost žen a mužů. Je to jediný způsob, který nám přinese úspěch
v podpoře udržitelného hospodářského růstu a rozvoje venkova. Podobně jako v městských
oblastech musíme vytvořit dobré životní podmínky i ve venkovských oblastech, aby ženy
a jejich rodiny měly důvod tam zůstat.
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Willy Meyer (GUE/NGL),    písemně. − (ES) Hlasoval jsem pro zprávu o úloze žen
v zemědělství a ve venkovských oblastech, protože se domnívám, že jejich úloha je zásadní
v tomto odvětví, které zaměstnává 14,6 milionu lidí či 41 % žen. Ačkoli si uvědomuji, že
druhý pilíř společné zemědělské politiky poskytuje podporu pro projekty týkající se
životních podmínek žen ve venkovských oblastech, domnívám se, že musíme analyzovat
probíhající projekty, abychom určili vhodné praktiky a přispěli ke zlepšení situace žen,
která je obzvlášť postižena důsledky současné strukturální krize kapitalistického systému
ve venkovských oblastech. Platí to zejména, vezmeme-li v úvahu vysokou míru
nezaměstnanosti žen, k čemuž musíme přidat skutečnost, že mnohé ženy ani nevstupují
na pracovní trh, což znamená, že nejsou registrovány jako nezaměstnané a nefigurují ve
statistikách nezaměstnanosti. Také si myslím, že sociální ochrana pracujících žen
v zemědělském odvětví je nepostradatelná pro rozvoj venkovských oblastí, a proto jsem
hlasoval pro tuto zprávu, která je krokem tím směrem.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně.  − Jak bylo řečeno, cílem zprávy je upozornit na
potřebu uplatňování zásady rovnosti žen a mužů ve společné zemědělské politice jakožto
způsobu podpory udržitelného hospodářského růstu a rozvoje venkova. EU proto musí
změnit zaměření svých podpůrných strategií, aby rozvíjela venkovské oblasti způsobem,
který je nakloněn ženám. Podpora podnikatelského přístupu a schopností žen v zemědělství,
zlepšování přístupu a specifického vzdělání pro ženy, vybavení venkovských oblastí
nejmodernější IT infrastrukturou, větší uznání a větší podpora pro ženské sítě, podpora
kvality a přístupnosti zařízení a služeb infrastruktury, přiměřené výhody sociálního
zabezpečení pro ženy pracující v zemědělství, společné vlastnictví zemědělských podniků,
zvláštní pozornost přistěhovalkyním patří k nejdůležitějším bodům, na nichž se shodly
různé politické skupiny. Kdo by proti tomu hlasoval? Jak je to nekonkrétní a populistické!
Zdá se, že zpravodajka projevila laskavost k ženám pracujícím v zemědělství. Neříká se
nic konkrétního o dětech a zdravotní péči. Nedostatek účinné zdravotní péče! Nedostatek
účinné zdravotní péče a předškolního vzdělání ve venkovských oblastech je přesně to, co
se týká žen v Lotyšsku, Estonsku a Litvě. Hlasoval jsem „pro“; nicméně tato zpráva je
nedodělaná a neprofesionální.

Andreas Mölzer (NI),    písemně.  −  (DE) Úloha žen v zemědělském odvětví je stále
druhořadá. Podle této zprávy se musíme více zaměřit na potřeby žen, zejména
v mimoměstských oblastech. Měli bychom zajistit příležitosti pro další vzdělávání a výcvik
i lepší přístup k péči o děti. Zemědělkyně stále více přispívají k diverzifikaci a přizpůsobení
podnikání, což vede ke značnému nárůstu multifunkcionalismu v zemědělském odvětví.
Abychom byli schopni udržet atraktivitu zemědělství jakožto zdroje zaměstnanosti a
způsobu života, měli bychom dát ženám šanci ovlivňovat rozhodování ve výborech a
sdruženích. Stejně tak je důležité, abychom zajistili větší bezpečnost postavení žen
v zemědělství, abychom jim nabídli důvod, proč v odvětví zůstat. Hlasoval jsem pro tuto
zprávu, protože musíme zastavit pokles v zemědělství všemi prostředky, které máme
k dispozici.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro zprávu paní Jeggleové,
kterou vítám, protože jsem poslancem EP zvoleným v Rumunsku, zemi, kde žije velký
počet lidí zabývajících se zemědělskou činností. Rád bych však zdůraznil, že zpráva podle
mého názoru měla být důkladnější v otázce životních podmínek na venkově. Potřebujeme
dobře financovaný Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, abychom mohli
vyrovnat nesoulad mezi venkovskými a městskými oblastmi. Investice do modernizace
základní fyzické infrastruktury musí zůstat základním aspektem tohoto fondu. Užitečné
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by byly také další zmínky o stárnutí venkovského obyvatelstva a o významu programů
zaměřených na předčasný odchod zemědělců do důchodu a pomoc mladým zemědělcům.

Franz Obermayr (NI),    písemně. −  (DE) Ženy jsou v mnoha ohledech páteří našeho
zemědělského odvětví. Úloha žen je stále významnější, čím více se snažíme vytvořit správné
podmínky pro udržitelné, ekologicky odpovědné zemědělské odvětví založené na malých
podnicích. Proto je důležité, aby společnost více uznávala a respektovala práci žen
v zemědělském odvětví. Kromě toho bude třeba udělat více v budoucnu, abychom vyhověli
zvláštním potřebám žen v zemědělském odvětví, abychom do něj přilákali mladší generace.
Proto jsem hlasoval pro tuto zprávu.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    písemně. − (PL) Návrh usnesení Evropského
parlamentu o úloze žen v zemědělství a ve venkovských oblastech byl dnes přijat. Naše
zkušenost v posledních desetiletích ukázala, že stále větší zapojení žen a jejich znalostí,
zkušeností a odbornosti je klíčovým faktorem v rozvoji všech odvětví hospodářství.
Z tohoto i jiných důvodů se domnívám, že jedním ze základních cílů společné zemědělské
politiky by mělo být zatraktivnění venkovských oblastí a zvláštní zdůraznění potřeb a
úlohy žen. Měli bychom udělat vše pro to, abychom pomohli ženám v dosažení jejich cílů
a rovněž ve spojení jejich kariéry s rodinným životem. Abychom toho dosáhli, musíme
ve venkovských oblastech zaručit přístup ke službám v širším slova smyslu i k infrastruktuře
a rovněž k možnostem vzdělání a osobního rozvoje. Je třeba přijmout opatření pro podporu
podnikatelského ducha mezi ženami a pro boj se všemi projevy diskriminace na základě
pohlaví. Rovněž bychom se měli zaměřit na zajištění větší politické a finanční podpory,
např. prostřednictvím snadnějšího přístupu k investicím a půjčkám. Jsem si jist, že všechna
tato opatření zajistí lepší využití potenciálu žen pro rozvoj zemědělství a místních
společenství i celých regionů.

Rolandas Paksas (EFD),    písemně.  −  (LT) Hlasoval jsem pro toto usnesení zaměřené na
posílení úlohy žen v zemědělském odvětví a zlepšení jejich situace ve venkovských
oblastech, poskytnutí více sociálních záruk a napomáhání zaměstnanosti a podnikání.
Kromě toho musíme udělat vše pro to, abychom zajistili vytvoření účinně fungujícího
systému sociální ochrany, který by umožnil předčasný odchod do důchodu a pobírání
mateřských dávek. Abychom vytvořili příznivé prostředí podporující podnikání, musí být
všechny venkovské oblasti vybaveny nejmodernější IT infrastrukturou. Dostatečný
širokopásmový přístup je jedním z hlavních předpokladů růstu v činnosti malých a středních
podniků ve venkovských oblastech. Dále musíme za každou cenu zajistit zachování
venkovských společenství a vytvořit příležitosti pro dosažení souladu rodinného a
pracovního života. Proto musíme zajistit, aby lidé žijící ve venkovských oblastech měli
přístup k vysokému standardu lékařské péče, vzdělání, péče o děti a dalších služeb, které
by uspokojovaly každodenní potřeby a které by vytvořily příznivější životní podmínky a
omezily by sociální vyloučení.

Členské státy využívající peníze se strukturálních fondů musí vytvářet a uplatňovat pobídky,
které by podpořily účast žen na pracovním trhu, snížily sociální nerovnost a řešily otázky
související s dopravní infrastrukturou. Více pozornosti je třeba věnovat organizacím
zemědělců a měla by být vytvořena evropská síť žen ve venkovských oblastech, aby byly
důsledně realizovány rozvojové programy na venkově.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně.  −  (IT) Nová společná zemědělská politika (SZP) rovněž
zohledňuje sociální otázky, jako je úloha žen ve venkovských oblastech. Společným cílem
je zabránit situaci, kdy se budou rozvíjet výhradně populační centra, čímž by se zabránilo
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diskriminaci na základě pohlaví anebo zeměpisného původu občanů, kteří žijí na venkově.
Protože jsem s těmito zásadami souhlasil, hlasoval jsem pro tuto zprávu, jež zdůrazňuje
význam úlohy, kterou hrají ženy v zemědělském podnikání a ve venkovských prostředích,
a jež upozorňuje na význam této úlohy pro politiku územního rozvoje. Zpráva vyzdvihuje
oblasti, na kterých je třeba pracovat, abychom zajistili lepší integraci žen a co nejlepší
využití jejich odborného potenciálu, které povede k lepším životním vyhlídkám díky větší
ekologické a energetické efektivitě ve venkovských oblastech.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně.  −  (PT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu,
protože souhlasím s většinou návrhů, které předkládá, zejména s podporou multifunkčnosti
ve venkovských oblastech, jež jsou oblastmi pro život a podnikání, kde by měla společenství
zůstat a měla by být dynamická. Je třeba uznat, že venkovské oblasti jsou obzvláště
postiženy stárnutím obyvatelstva, nízkou hustotou osídlení a vysídlováním některých
oblastí, a proto by se společná zemědělská politika (SZP) měla orientovat na řešení těchto
výzev. Skutečností je, že historicky byla práce žen v zemědělství systematicky
podhodnocována a často neplacena nebo placena za nižší sazby než rovnocenná práce
odváděná muži. Proto je třeba tuto skutečnost vzít v úvahu jako součást tohoto tématu a
především vytvořit rovnocenné pracovní podmínky pro rovnocennou práci. V každém
případě se domnívám, že klíčovou věcí pro tuto otázku, má-li konečně ztratit význam, je
nastolení rovnosti pro ženy a muže v zemědělské činnosti.

Aldo Patriciello (PPE)  , písemně. −  (IT) Ženy jsou páteří zemědělského odvětví ve
venkovských oblastech. Je proto důležité, abychom se zaměřili na úlohu, kterou hrají
v zemědělském podnikání a ve venkovských oblastech. Proto musíme vzít v úvahu jejich
potřeby a využít jejich potenciál, protože otázky jako kvalita života a hospodářská
výkonnost závisejí, zejména ve venkovských oblastech, na přítomnosti žen a jejich práci
na mnoha frontách. Evropské podpůrné politiky se tedy musí více než kdy dříve snažit o
uspokojení jejich potřeb a podmínek, abychom zabránili odlivu žen všech generací
z venkova nebo v každém případě abychom je podpořili k návratu k venkovskému životu.
Za těchto okolností může pomoc EU přispět ke zlepšení kvality života ve venkovských
oblastech pro ženy, které řídí podniky nebo dodavatelské služby, i pro spotřebitele zboží
a služeb. Protože ženy hrají významnou úlohu z hlediska udržitelného rozvoje ve
venkovských oblastech, hlasuji pro, abych zaručil konkrétní podporu pro ženy v tomto
odvětví.

Rovana Plumb (S&D),    písemně.  − Ženy jsou velmi důležité pro zemědělské odvětví a
venkovský svět a jejich přítomnost v něm je stále zřetelnější. Je tedy třeba zdůraznit úlohu,
kterou ženy hrají v zemědělských podnicích a ve venkovských oblastech, a především vzít
v úvahu její multifunkční povahu. Chceme-li udržet ženy všech generací na venkově nebo
je podpořit, aby se tam přestěhovaly, musí podpůrné politiky odrážet jejich potřeby a
podmínky důsledněji, než tomu bylo v minulosti. Ve venkovských oblastech jako kdekoli
jinde ženy očekávají, že budou moci uskutečnit své vlastní životní plány, být ekonomicky
nezávislé a plnit rodinné výzvy.

Evropská komise by měla zvýšit rozpočtové příspěvky pro ESF, aby poskytla přiměřené
prostředky na opatření ke zdokonalení vzdělání a výcviku pro zlepšení přístupu na trh
práce a pro boj s nezaměstnaností a opatření a činnosti v rámci strategie sociálního
začleňování a vlajkové iniciativy EU 2020 pro boj s chudobou a sociálním vyloučením ve
prospěch znevýhodněných a zranitelných osob, zejména žen, včetně těch, které uzavřely
pochybné a nejisté smlouvy. Členské státy by měly přispět zejména k rozhodnému zlepšení
sociální situace žen v zemědělství v Evropě.
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Frédérique Ries (ALDE),    písemně. – (FR) Je možné, že zemědělkyně budou budoucností
společné zemědělské politiky? Je to poněkud kontroverzní tvrzení, ale z velké části je dobře
zdůvodněné, vezmeme-li v úvahu význam žen ve venkovském životě a v zemědělských
podnicích. Podle statistik představují zemědělkyně v Evropské unii 43 % zemědělských
pracovníků a 20 % zemědělských manažerů a tato čísla nezahrnují manželky zemědělců,
jejichž práce často není zohledněna.

V době, kdy se zemědělské podniky specializují, je tvořivá povaha žen nezpochybnitelnou
výhodou, která ve spojení s jejich větším zájmem o udržitelnost a kvalitu životního prostředí
zasluhuje uznání a podporu na evropské úrovni. To byla volba, pro niž se dnes Evropský
parlament rozhodl, když přijetím zprávy paní Jeggleové zdůraznil významnou úlohu,
kterou budou ženy hrát v budoucím rozvoji venkovských oblastí. Jak zpravodajka velmi
příhodně napsala ve svém vysvětlujícím prohlášení: „Zkušenost totiž ukazuje, že kvalita
života a hospodářská kapacita zejména ve venkovských regionech souvisí s přítomností
žen a jejich mnohostrannou činností.“ Je to jednoduchý a moderní způsob přehodnocení
pohledu na zemědělskou profesi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  − Ženy jsou osou odvětví zemědělství
a venkovských oblastí a jejich přítomnost stále nabývá na významu. Je proto důležité
zdůrazňovat úlohu, již ženy zaujímají v zemědělských podnicích a ve venkovských
oblastech, a to se zvláštním zřetelem na jejich multifunkční úlohu. Možnosti zde existují
v konkrétní podpoře žen v zemědělství. Je třeba výrazněji zohledňovat jejich mnohostranné
profesní dovednosti, zájmy a uplatnění, aby zemědělství zůstalo pro ženy atraktivním
pracovním místem. K tomu je třeba, aby se ženy plně podílely na zdrojích pro různé podoby
života a hospodaření v zemědělství. Ženy pracující v zemědělství se musí v souladu se svou
profesní spoluodpovědností podílet na právech a povinnostech. K tomu patří zastoupení
v zemědělských grémiích a podíl na podnikových příjmech.

Pro moderní a udržitelné zemědělství nelze opomenout ani odpovídající sociální
zabezpečení všech žen činných v zemědělství. Je třeba zohlednit dostupné zkušenosti
s agrárně-sociálními systémy zabezpečení evropských členských států, které by měly ve
střednědobém horizontu přispět k jednoznačnému zlepšení sociální situace žen
v evropském zemědělství.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně.  −  (IT) Udržitelný rozvoj ve venkovských oblastech byl
v Evropě vždy považován za prioritu, aby bylo možné zaručit co nejlepší životní podmínky
pro muže a ženy, kteří se rozhodnou pracovat v tomto odvětví.

V Evropské unii je v současnosti v zemědělském odvětví zaměstnáno 26,7 milionu lidí.
Čtyřicet dva procent z nich jsou ženy a nejméně jeden zemědělský podnik z pěti řídí žena.
Tato čísla jsou dokladem reálné pozice žen ve venkovských oblastech, která se zásadně liší
od předešlých desetiletí, v nichž byly ženy představitelkami změny a pocházely z velice
různých sociálních a hospodářských prostředí členských států.

Podporuji znění této zprávy, protože upozorňuje na potřebu plánovat evropské podpůrné
strategie pro venkovské oblasti, které jsou nastaveny podle potřeb žen, abychom ve
střednědobém horizontu zlepšili sociální a pracovní podmínky žen.

Oreste Rossi (EFD),    písemně.  −  (IT) Nemáme jinou možnost než hlasovat pro zprávu
o úloze žen v zemědělství a ve venkovských oblastech, protože stále věříme
v profesionálního zemědělce, který žije ze svého příjmu získaného z vlastního podniku.
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Ženy jsou v zemědělském kontextu bezpochyby znevýhodněny, protože se zpravidla
věnují mateřským povinnostem a své obvyklé úloze podpory ostatních členů rodiny.
Zemědělská praxe není určována pevně stanovenými hodinami, ale musí se přizpůsobit
sezónním požadavkům, vegetačním obdobím a případně potřebám chovaného dobytka.
Jsou období, kdy mají pracovní dny 12 až 13 hodin, sedm dnů v týdnu, a jiná, která jsou
klidnější. Je zřejmé, že zemědělkyně např. během těhotenství nemůže přestat pracovat na
své půdě, když to potřebuje, protože kdyby tak učinila, přišla by o příjem za celý rok.

Potřeby zemědělkyň jsou tedy jiné než ostatních pracovnic, a proto je důležité, aby měly
zaručenu dostatečnou a specializovanou podporu, která zohledňuje skutečnost, že
zemědělské podniky jsou téměř vždy umístěny daleko od veřejných služeb, jako je veřejná
doprava, služby či sociální podpora.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    písemně. – (EL) Hlasoval jsem pro tento návrh usnesení,
protože se domnívám, že ženy hrají zásadní úlohu a jsou velkým přínosem pro rozvoj
venkovských oblastí a zemědělského odvětví. Podpora žen a jejich podnikatelských plánů
na venkově pomůže celému venkovskému společenství k výraznému pokroku. Uprostřed
hospodářské krize a pokračující nezaměstnanosti musíme vytvořit pobídky, které udrží
ženy všech věkových skupin na venkově, abychom podpořili ženské podnikání a investovali
do jejich vzdělání, čímž zajistíme rozvoj a inovaci zemědělského odvětví.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    písemně. – (RO) Nejprve bych chtěla poděkovat paní
Jeggleové za tuto skvělou zprávu, která vyzdvihuje mimořádně důležitou úlohu žen
v zemědělství. Uvědomuji si, že mnozí z nás by chtěli udržet ženy všech věkových skupin
na venkově nebo si myslíme, že bychom je měli podpořit, aby se tam přestěhovaly a zajistily
budoucnost venkovských oblastí a zemědělství v Evropě. Chceme-li jim to však usnadnit,
musíme zlepšit přístup žen ke vzdělání a výcviku v zemědělském odvětví a umožnit jim
lepší přístup k přímým platbám. Na druhé straně musíme zajistit, že budou mít přístup ke
slušným důchodům a sociálnímu pojištění.

V Rumunsku např. nemají některé ženy žijící na venkově nárok na zemědělské důchody
a je pro ně velice obtížné začít podnikat v zemědělském odvětví. Proto je důležité, abychom
se více zaměřili na ženy pracující v rodinných nebo soběstačných zemědělských podnicích
a zaručili jim slušné živobytí i dostatečné důchody.

Joanna Senyszyn (S&D),    písemně. − (PL) Podpořila jsem zprávu o úloze žen v zemědělství
a ve venkovských oblastech. Zejména jsem pro řešení zaměřená na zvýšení úrovně
zaměstnanosti mezi ženami ve venkovských oblastech. V Polsku je více nezaměstnaných
žen než mužů, zejména ve venkovských oblastech. Velké procento lidí bez práce ve
venkovských oblastech jsou ženy ve věku pod 34 let. Ve většině případů to jsou vzdělané
ženy, které nemohou najít práci odpovídající jejich kvalifikaci. To je obzvlášť nebezpečný
trend, protože právě mladí lidé by měli dostávat větší příležitosti, aby se uchytili na trhu
práce. Z dlouhodobého hlediska tak dochází k feminizaci nezaměstnanosti ve venkovských
oblastech, a tedy k vysoké míře chudoby mezi mladými ženami. Mnohé z nich se rozhodnou
odejít do měst, aby si hledaly práci, což zase vede ke stárnutí venkovské populace, poklesu
míry přirozeného růstu a obecnému zhoršení životních podmínek pro obyvatele
venkovských oblastí.

Z těchto důvodů podporuji tento návrh, přičemž by součástí nového nařízení EZFRV mělo
být ustanovení pro speciální fond zaměřený na podporu žen v budoucím programovém
období 2014–2020. Může to mít pozitivní vliv na úroveň zaměstnanosti žen ve
venkovských oblastech. Rovněž podporuji poskytování dostatečných příspěvků pro ženy
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žijící ve venkovských oblastech v rámci systémů sociálního zabezpečení. Tyto příspěvky
musí zohledňovat skutečnost, že ženy mají omezenější možnosti výdělku a že to ovlivňuje
jejich nárok na důchod.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    písemně. − (PL) V důsledku sociálního a demografického
vývoje, změn hodnotových systémů a širší nabídky možností se mění struktura venkovských
oblastí. Mění se i úloha žen ve venkovských oblastech. Abychom zajistili, že ženy zůstanou
ve venkovských oblastech, nebo abychom je podpořili, aby si zvolily život na venkově,
musíme nyní více zohlednit jejich potřeby a zajistit, že se tyto potřeby odrazí v naší
podpůrné politice. Měli bychom zajistit, aby byly ženy ve venkovských oblastech více
vidět, zejména v hospodářských a finančních oborech, a měli bychom zpřístupnit nástroje
pro dosažení těchto úkolů.

Vzhledem k tomu, že se ženy stále starají o malé děti a nemocné a staré lidi, a musí se proto
vzdát své práce, měli bychom jim umožnit, aby dosáhly rovnováhy mezi rodinným a
profesionálním životem. Lze toho dosáhnout rozvojem infrastruktury, např. budováním
jeslí a rozvojem různých vzdělávacích a kulturních možností. Klíčem k dosažení těchto
cílů bude začlenění žen všech generací do rozhodovacího procesu.

Nesmírně důležité je také zlepšení přístupu žen k lékařským službám a programům
screeningu nádorových onemocnění. Také je třeba podporovat a rozvíjet agroturistiku
jako nízkorizikovou formu ekonomické činnosti, která podporuje tvorbu pracovních míst
a rovnováhu práce a života, a prosazovat elektronické formy podnikání, jako např.
e-commerce, které umožňují ekonomickou aktivitu bez ohledu na vzdálenost od městských
center.

Brian Simpson (S&D),    písemně.  − EPLP podporuje cíl zprávy Elisabeth Jeggleové „Úloha
žen v zemědělství a ve venkovských oblastech“ upozornit na specifické problémy odvětví,
kterým čelí ženy pracující v zemědělství, a mnohá z opatření navržených na posílení jejich
postavení. Zpráva se věnuje specifickým potřebám žen pracujících v zemědělství a navrhuje
řadu doporučení, která zohledňují jejich životní podmínky a jejich úlohu a přínos pro
rozvoj venkovského hospodářství. EPLP však nesouhlasí s odstavcem 4, který hovoří proti
dalšímu snižování podílu na celkovém rozpočtu určeného na zemědělské výdaje. Rádi
bychom dosáhli významné změny priorit ve víceletém finančním rámci, abychom plně
podpořili priority Evropa 2020, které mají největší vliv na zvýšení úrovně zaměstnanosti
a růstu.

Catherine Stihler (S&D),    písemně. − Podpořila jsem tuto zprávu, která zdůrazňuje
význam rovnosti žen a mužů v podpoře udržitelného hospodářského růstu a rozvoje
venkova. Domnívám se, že musíme podpořit zastoupení žen ve všech politických, sociálních
a hospodářských orgánech zemědělského odvětví, abychom ženám zajistili účast na
principu rovnosti.

Marc Tarabella (S&D),    písemně. – (FR) Těší mě, že zpráva paní Jeggleové, k níž jsem sám
přispěl, byla přijata. Společná zemědělská politika má skutečně sociální hodnotu, protože
uznává základní úlohu žen v zachování budoucích perspektiv venkovského života a
prosperity ve venkovských oblastech (vzhledem k tomu, že 41 % ze 14,6 milionu osob
zaměstnaných v zemědělství v EU jsou ženy).

Cílem je především podpora podnikatelského ducha a zemědělských schopností žen,
vybavení venkovských oblastí moderní infrastrukturou, která ženám umožní dosáhnout
rovnováhy v práci a životě (např. budováním denních jeslí), úsilí o větší zastoupení žen
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v politických, hospodářských a sociálních orgánech v zemědělském odvětví (přičemž cílem
bude absolutní rovnost) a zavedení dostatečného sociálního zabezpečení pro ženy pracující
v zemědělství i společného vlastnictví zemědělských podniků. Je-li opravdová rovnost
spravedlivá, má uznání úlohy žen v zemědělství skutečně význam.

Thomas Ulmer (PPE),    písemně. − (DE) Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Venkovské oblasti
mají trvalou potřebu aktivní podpůrné politiky zaměřené na lepší vyhlídky a lepší pracovní
příležitosti žen. Kvalifikované zemědělkyně potřebují široce založené vzdělání a musí být
schopny pracovat a přemýšlet podnikatelsky. To vyžaduje optimální infrastrukturu ve
venkovských oblastech, pokud jde o vzdělávání, další školení, školy a dětskou péči i
neomezený přístup k moderní informační technologii. Kromě toho je třeba rozšiřovat
ženské sítě a přístup podnikatelek k půjčkám a investicím.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro tuto zprávu,
která vyzývá ke zlepšení situace a uznání žen pracujících v zemědělství a k dalšímu
poskytování venkovské podpory.

Zpráva vyzdvihuje zásadní potřebu zajistit sociální zabezpečení pro manželky zemědělců,
kteří jsou výdělečně činní, a také pro dočasné a migrující pracovníky. To by měl být
samozřejmý krok, nejen pro zemědělskou práci, ale i v širším kontextu všech samostatně
výdělečně činných profesí, chceme-li dosáhnout skutečné rovnosti žen a mužů v těchto
oblastech se zvlášť špatným přístupem k ženám.

Proto říkám, ano, podpora rovnosti žen a mužů musí být začleněna do společné zemědělské
politiky a Unie musí své proklamované cíle a činy uvést v soulad. Nedělám si však iluze o
obecné shodě cílů Unie a využívání evropských fondů, zejména pokud jde o lidská práva,
jichž jsou práva žen nedílnou součástí.

Angelika Werthmann (NI),    písemně. −  (DE) Hlasovala jsem pro zprávu paní Jeggleové.
Zpráva poukazuje na obrovský přínos žen v posledních letech k udržitelnému rozvoji
venkovských oblastí a k diverzifikaci a přizpůsobení zemědělství změnám na trhu.
Chceme-li však ženám nabídnout reálné vyhlídky v zemědělském odvětví, musí společná
zemědělská politika zahrnovat aspekty více orientované na ženy, včetně (jak tato zpráva
objasňuje) zajištění zvláštních forem vzdělání a poradenství i infrastrukturní podpory.

Artur Zasada (PPE),    písemně. − (PL) Chtěl bych blahopřát paní Jeggleové k dokumentu,
který je významným příspěvkem k diskusi o podobě společné zemědělské politiky. Klíčovým
faktorem ovlivňujícím zvyšování hospodářského potenciálu venkovských oblastí je
začlenění žen – jak do politických orgánů, tak do zemědělských organizací i prostřednictvím
samostatné výdělečné činnosti. Klíčovou otázkou, pokud jde o tvorbu pracovních míst,
je podpora žen ve formách elektronického podnikání, jako např. e-commerce, což umožňuje
ekonomickou aktivitu i v nepřístupných oblastech. Také bychom měli lépe využívat
příležitostí k rozvoji života společenství ve venkovských oblastech navrhováním a
prováděním programů na podporu systémů vzdělání pro organizace žen.

Další věcí klíčového významu, pokud jde o rovné příležitosti, je podpora budování
dostatečné infrastruktury péče o děti ve venkovských oblastech, protože řádně fungující
dětská péče umožňuje ženám rychlejší návrat do práce a zvyšuje jejich
konkurenceschopnost na pracovním trhu. Ještě jednou bych chtěl poděkovat paní Jeggleové
za přijetí mých návrhů při práci na zprávě. Do dokumentu byly zařazeny věci, které
požadovaly ženy při veřejných konzultacích, jež jsem zorganizoval v regionu Ziemia
Lubuska.
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Zpráva: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro toto usnesení o
účinnosti financování EU v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových
členských státech. Je to velmi důležitý dokument pro Litvu, Bulharsko a Slovensko, protože
vyřazují jaderné elektrárny z provozu. Existuje obava, že v případě klíčových projektů
řízení infrastruktury pro nakládání s odpady došlo v Litvě k významným zpožděním a že
jí to zabrání včas a účinně využít fondy EU. Uvádí se, že je stále zapotřebí velkého množství
finančních prostředků pro vyřazení zařízení elektrárny z provozu a vnitrostátní prostředky
na pokrytí těchto nákladů nestačí – ve státním fondu pro vyřazení jaderné elektrárny
Ignalina z provozu se dosud nashromáždilo pouze něco přes 100 milionů EUR (přitom
jen technické náklady na vyřazení elektrárny z provozu se pohybují od 987 milionů EUR
do 1 300 milionů EUR). Evropský parlament proto vyzývá členské státy EU, aby v tomto
směru přijaly potřebná opatření. Vyřazování jaderných elektráren z provozu je velice
složitý proces. Země nemají dostatek zkušeností, aby byly schopny předvídat veškerou
související práci a účinně ji provádět. Evropský parlament přijímá toto usnesení v pravý
čas, a podporuje tak Litvu, Bulharsko, Slovensko a všechny členské státy EU, aby vyřazovaly
jaderné elektrárny z provozu co nejúčinněji. Je to velmi důležitá práce, kterou bude Evropský
parlament nadále pozorně sledovat.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně.  −  (LT) Hlasoval jsem pro tento důležitý dokument.
Když se Litva, Slovensko a Bulharsko připojily k Evropské unii, přijaly politicky a
hospodářsky komplexní závazky, že vyřadí z provozu jaderné elektrárny, a Evropská unie
se zavázala poskytnout finanční pomoc potřebnou pro vyřazení jaderných elektráren
z provozu, vybudování úložišť jaderného odpadu, uložení tohoto odpadu a rozvoj
energetických projektů. Domnívám se, že koncept solidarity Evropské unie může účinně
přispět ke zmírnění negativních hospodářských důsledků předčasného uzavření elektráren
v energetickém odvětví, ale mnohé důležité otázky zůstávají nevyřešeny. Otázka přidělování
není zcela jasná, protože je nyní známo, že současné finanční prostředky nebudou pro
včasné a řádné vyřazení jaderných elektráren z provozu stačit. Je nebezpečí, že vyřazování
jaderných elektráren z provozu bude zpožděno kvůli nedostatku finančních prostředků,
a to může znamenat ohrožení životního prostředí a lidského zdraví. Podrobné plány na
vyřazování jaderných elektráren z provozu je ještě třeba dokončit, a v důsledku toho
existuje nedostatek informací o harmonogramech, nákladech jednotlivých projektů a
zdrojích jejich financování. Souhlasím s tím, že Evropská komise musí více koordinovat
postup s těmito třemi členskými státy, aby bylo dosaženo dohody o předložení podrobných
plánů, dokončení prací na harmonogramu a objemu finančních prostředků. Komise musí
také nalézt způsoby jak měnit postupy EU pro financování operací vyřazování jaderných
elektráren z provozu s ohledem na strategie používané členskými státy a jejich
vnitrostátními administrativními strukturami a jak zjednodušit pravidla řízení fondů
takovým způsobem, aby neovlivnila bezpečnost operací vyřazování jaderných elektráren
z provozu.

Elena Băsescu (PPE),    písemně. – (RO) Hlasovala jsem pro zprávu pana Marinesca, protože
podle mého názoru nedostatek finančních prostředků na opatření pro vyřazování jaderných
elektráren z provozu zpozdí proces poskytnutí finanční pomoci třem dotyčným členským
státům: Litvě, Slovensku a Bulharsku. Zpoždění tohoto procesu by znamenalo ohrožení
životního prostředí a lidského zdraví. Při budoucím posuzování prováděném Evropskou
komisí a Účetním dvorem Evropské unie musí být vyjasněny tyto aspekty: poskytnutí a
využití finančních prostředků EU pro zajištění bezpečného vyřazení jaderných elektráren
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z provozu, bezpečného uložení jaderného odpadu a koordinace tří stávajících programů.
Za těchto okolností je třeba efektivně využít získaných zkušeností a použít model založený
na dříve připravených a financovaných projektech, abychom dosáhli snížení nákladů.

George Becali (NI),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro zprávu našeho kolegy o poskytnutí
finanční pomoci požadované Litvou, Slovenskem a Bulharskem pro uzavření jaderných
elektráren. Je naprosto zřejmé, že neposkytneme-li přiměřené prostředky, můžeme čelit
mimořádně vážným důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Poskytnuté zdroje
musí být samozřejmě spravovány řádným a průhledným způsobem. Vážným problémem
je, že nemáme samostatný tým EU tvořený koordinátory a odborníky pro všechny tři
projekty, který by dohlížel na návrh plánu a jasného harmonogramu i na řádné využívání
již poskytnutých finančních prostředků a rozhodoval o tom, co je třeba provést pro
bezpečné dokončení uzavření jaderných elektráren.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písemně. – (FR) Klíčovým slovem v této zprávě je
„odpovědnost“. Jaderný průmysl si musí uvědomit, že se již nemůže vyhýbat odpovědnosti
za vyřazování jaderných elektráren z provozu, jak často dělal v minulosti. Právě k vyřazování
jaderných elektráren z provozu, které mělo obecně nedostatečné bezpečnostní standardy,
se zavázal v době různých přístupových procesů EU. Poskytnuté částky bohužel nebyly
správně využity. Je tedy nejvyšší čas, abychom z toho vyvodili všechny nezbytné důsledky.
Tato poznámka může platit pro jaderné elektrárny v nových členských státech, ale stále
platí i pro všechny země EU, které se rozhodly pro tuto technologii.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    písemně. − (ES) Katastrofa v Japonsku nás všechny
přiměla přemýšlet o jaderné bezpečnosti. Pomoc při uzavření jaderných elektráren v Litvě,
na Slovensku a v Bulharsku, které používaly zastaralou technologii, přispívá k minimalizaci
důsledků mimořádných výdajů, které jejich uzavření do roku 2013 představuje. Pomoc
je směrována do zlepšení životního prostředí a modernizace nových elektrických systémů
a do zlepšení bezpečnosti dodávek. Hlasovala jsem pro tuto iniciativu, protože by také
měla představovat budoucnost ostatních evropských jaderných elektráren se zastaralou
technologií.

Mara Bizzotto (EFD),    písemně. −  (IT) Touto zprávou Parlament vyvíjí správný tlak na
Komisi, aby zaručil, že bude pokračovat v bedlivém sledování a kontrole způsobu, jak
Slovensko, Bulharsko a Litva vynakládají a budou vynakládat značné finanční částky, které
jim byly přiznány v rámci programu vyřazování jaderných elektráren ze sovětské éry
z provozu, aby byla zaručena jejich bezpečnost. Katastrofická nehoda v Japonsku před
několika týdny říká jasně těm, kteří si ještě neuvědomili, že s jadernou energií si nelze
zahrávat: při jakémkoli nakládání s atomovou energií je třeba uplatňovat bezpečnostní
kritéria s nejvyšší přísností, a Komise proto musí převzít odpovědnost za sledování postupu
programů vyřazování starých jaderných elektráren ve třech bývalých komunistických
zemích.

Vito Bonsignore (PPE),    písemně.  −  (IT) Hlasoval jsem pro zprávu pana Marinesca, která
upozorňuje na problém, který je v současnosti nanejvýš aktuální. Ve světle toho, k čemu
došlo v Japonsku, vyvstává nyní otázka bezpečnosti stávajících a fungujících jaderných
elektráren v Evropě.

Závazek přijatý Litvou, Bulharskem a Slovenskem během vyjednávání o přistoupení k EU,
že vyřadí z provozu staré jaderné reaktory, které nebylo možné přizpůsobit požadovaným
minimálním bezpečnostním normám, musí být trvalým a uceleným závazkem, pro který
Evropská unie nyní na nějakou dobu připravila a poskytla balíčky podpory a finančních
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prostředků. Doufám, že práce na vyřazování jaderných elektráren z provozu proběhnou
rychle a způsobem, který zaručí maximální bezpečnost občanů a životního prostředí.
Rovněž doufám, že bude možné vyrovnat narůstající zpoždění a dokončit práci v dohodnuté
lhůtě.

A konečně bych chtěl bez ohledu na konkrétní případy zdůraznit potřebu sledovat, jaké
kontroly se provádějí na ostatních reaktorech v Evropě, aby byly instituce odpovědné za
zajištění bezpečnosti nejen současných elektráren, ale i nových, které budou v budoucnu
případně vybudovány.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    písemně. – (RO) Dodržování norem jaderné bezpečnosti
a ochrana obyvatelstva proti jadernému riziku jsou obzvlášť důležitými aspekty, které
ospravedlňují finanční prostředky poskytnuté Evropskou unií třem členským státům na
vyřazení z provozu jejich jaderných elektráren, které již nebylo možné modernizovat, aby
splňovaly nejvyšší bezpečnostní normy. Nicméně plně podporuji stanovisko vyjádřené
v tomto usnesení, protože se domnívám, že potřebujeme sledovat, jak jsou tyto finanční
prostředky vynakládány, abychom zaručili, že jsou účinným příspěvkem k bezpečnosti
procesu vyřazení jaderných elektráren z provozu. Strategie bohužel nebyly příliš
srozumitelné, což mělo za následek, že nebyly stanoveny žádné stropy pro finanční
prostředky Evropské unie na vyřazení jaderných elektráren z provozu. V budoucnu bychom
se měli takové práce vyvarovat, protože potřebujeme vytvářet ucelené plány, které pokryjí
všechny činnosti, jež budou způsobilé pro financování. Měla by být zajištěna průhlednost
způsobu vynakládání peněz, abychom zaručili efektivitu financování a především zajistili,
že peníze evropských daňových poplatníků jsou vynakládány odpovědně.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně.  − (PT) Je bezpodmínečně nutné, aby jaderné
reaktory na Slovensku, v Bulharsku a Litvě byly vyřazeny z provozu, protože nemohou
splňovat požadované minimální bezpečnostní normy za ekonomicky přijatelné náklady.
Nebude to možné bez finanční pomoci EU, která by měla řešit důsledky jejich uzavření a
vyřazení z provozu, což samozřejmě zahrnuje opatření pro zlepšení životního prostředí
v souladu s acquis a opatření pro modernizaci konvenční výrobní kapacity, která nahradí
vyřazenou výrobní kapacitu atd. Finanční pomoc Evropské unie byla poskytována ve
formě příspěvků třem Mezinárodním fondům na podporu vyřazování elektráren z provozu,
které jsou spravovány Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písemně. – (RO) Evropská unie má obavy z možných
bezpečnostních důsledků při vyřazování z provozu starých jaderných elektráren v nových
členských státech a z možného nesprávného nakládání s radioaktivním odpadem, který
produkují. Příslušné operace jsou obecně velice rozsáhlé. Proto je třeba, aby finanční zdroje
poskytnuté EU byly spravovány řádně a co nejprůhledněji a byl poskytnut přiměřený vnější
dohled, který by zajistil spravedlivou hospodářskou soutěž na energetickém trhu. Současně
musí Unie neustále podporovat rozvoj alternativních energetických zdrojů, které mají
nízké emise a jsou konkurenceschopné, abychom napravili nepříznivé hospodářské a
sociální důsledky procesu vyřazování starých jaderných elektráren z provozu.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písemně. – (FR) Od roku 2007 jsou vyřazovány z provozu
tři jaderné elektrárny v Litvě, na Slovensku a v Bulharsku s výraznou finanční pomocí EU.
Vzhledem ke zpožděním a obecnému špatnému řízení Parlament vyzývá Komisi, aby
sestavila koordinační tým, který bude dohlížet na plánování, posoudí využívání dosud
poskytnutých finančních prostředků a rozhodne, zda bude ještě třeba další pomoci EU po
roce 2013. Parlament také požadoval, aby Evropský účetní dvůr do konce roku vypracoval
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zvláštní zprávu o těchto třech programech vyřazování elektráren z provozu, abychom
zjistili, zda vynaložené peníze skutečně pomohly zlepšit bezpečnost. Vzhledem
k rozpočtovým omezením, která se týkají všech zemí, bude Parlament souhlasit s navýšením
jeho pomoci, pokud finanční prostředky EU skutečně posloužily zlepšení bezpečnosti
energetického zásobování, modernizaci infrastruktury a rozvoji projektů udržitelné energie.
Po jaderné havárii v Japonsku si EU uvědomuje rozsah své odpovědnosti a skutečnost, že
si nemůže dovolit zanedbat bezpečnost svých jaderných zařízení.

Robert Dušek (S&D),    písemně. – (CS) Zpráva o účinnosti financování EU v oblasti
vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových členských státech předkládá souhrn
provedeného financování ze strany EU pro odpojení a demontáž jaderných elektráren
Ignalina v Litvě, Bohunice na Slovensku a Kozloduj v Bulharsku. Litva, Slovensko a
Bulharsko se v rámci jednání o přistoupení do EU zavázaly uzavřít a následně vyřadit
z provozu jmenované jaderné elektrárny, které dle jednání G7 nebylo možno v rámci
přijatelných finančních nákladů modernizovat a ve kterých nebylo možno zajistit minimální
normy bezpečnosti. EU se zavázala financovat toto uzavření a vyřazování z provozu a
finanční rámec plní. Vítám, že EU může podobné aktivity podporovat. Vyřazování starých
a málo bezpečných jaderných elektráren v Evropě je nezbytností pro udržitelný život a
zdraví evropských občanů.

Doufám, že budou podobně uzavřeny a vyřazeny z provozu také nejstarší jaderné elektrárny
ve Francii. Německo se k podobnému kroku po havárii v Japonsku ihned odhodlalo. Pro
přijetí zprávy budu hlasovat, neboť je nutné dokončit proces uzavření a vyřazení z provozu
jaderných elektráren Ignalina, Bohunice a Kozloduj za odpovídající finanční spoluúčasti
EU.

Edite Estrela (S&D),    písemně.  −  (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o financování EU
v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových členských státech. Domnívám
se, že EU by měla podporovat uzavírání těchto zařízení a investice do projektů alternativní
energie, aby zaručila bezpečnost a chránila zdraví evropské veřejnosti, snížila energetickou
závislost a minimalizovala potenciální sociální náklady.

Diogo Feio (PPE),    písemně.  −  (PT) Před přistoupením zemí střední a východní Evropy
k EU byla jejich pravidla týkající se jaderné energetiky a radioaktivního odpadu méně přísná
než pravidla platná v té době v EU. Některé z těchto zemí navíc nadále provozovaly staré
sovětské reaktory, které nebylo možné přizpůsobit minimálním požadovaným
bezpečnostním normám za ekonomicky přijatelné náklady. Z tohoto důvodu se Litva,
Slovensko a Bulharsko při přistoupení zavázaly, že vyřadí z provozu reaktory, které
nesplňují normy. Pro toto opatření bylo třeba zásahu a finanční pomoci EU, která má
pokračovat do roku 2013. Po tragických událostech v Japonsku se domnívám, že naléhavě
potřebujeme dokončit všechny programy uzavření a vyřazení jaderných elektráren ve
střední a východní Evropě, jejichž provoz nevyhovuje evropským bezpečnostním normám.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně.  −  (PT) Litva, Slovensko a Bulharsko splnily své
závazky týkající se včasného uzavření příslušných bloků ve třech jaderných elektrárnách.
Blok 1 jaderné elektrárny Ignalina byl odstaven dne 31. prosince 2004 a blok 2 dne
31. prosince 2009. Blok 1 jaderné elektrárny Bohunice V1 byl odstaven dne 31. prosince
2006 a blok 2 dne 31. prosince 2008. Bloky 1 a 2 jaderné elektrárny Kozloduj byly
odstaveny dne 31. prosince 2002 a bloky 3 a 4 dne 31. prosince 2006. Existuje právní
důvod pro poskytnutí finanční pomoci v částkách, které jsou každoročně stanoveny
rozhodnutím Komise na základě jednotlivých výročních kombinovaných programových
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dokumentů, což umožňuje zajistit kontrolu nad vývojem a financováním schválených
projektů. Cílem pomoci Společenství je podpořit tyto tři členské státy v tom, aby unesly
finanční a hospodářskou zátěž způsobenou pevně stanovenými daty předčasného uzavření
elektráren a pokrýt náklady na mnoho nezbytných činností spojených s jejich vyřazením
z provozu, investovat do energetických projektů s cílem omezit energetickou závislost a
napomoci ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s vyřazením těchto elektráren
z provozu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Víme, že průměrný věk reaktorů v provozu
v jaderných elektrárnách v téměř polovině členských států Evropské unie je relativně
vysoký, čímž vznikla potřeba vyřadit některé z těchto reaktorů z provozu z důvodů
bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví a životního prostředí.

V případě nových členských států, před nimiž stojí požadavek vyřazení řady bloků, je
zřejmě jen spravedlivé, že mohou očekávat pomoc EU pro řádné a bezpečné dokončení
postupu vyřazení z provozu.

Tyto postupy by měly zahrnovat potřebnou údržbu a dohled po uzavření, zpracování
odpadu, uskladnění odpadu a vyhořelého paliva a dekontaminaci, ekologičtější provoz
stávajících zařízení a pomoc pro nahrazení výrobní kapacity uzavřených elektráren se
zvláštním důrazem na udržitelnost životního prostředí a energetickou účinnost.

A konečně je třeba poznamenat, že je rovněž třeba vzít v úvahu sociální důsledky těchto
postupů, čímž bude zaručeno – kromě všech bezpečnostních podmínek před, během a
po vyřazení z provozu – že pracovní místa a ostatní práva budou zachována.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    písemně.  − Odstavec 7 Marinescovy zprávy říká, že vyřazení
z provozu některých jaderných elektráren v Litvě, na Slovensku a v Bulharsku „by měla
být přisouzena nejvyšší důležitost v zájmu bezpečnosti a zdraví všech lidí v Evropě“. S tímto
tvrzením zcela souhlasím, ale šel bych ještě dál: naprosté opuštění jaderné energie ve všech
členských státech by bylo v zájmu bezpečnosti a zdraví našich lidí.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně.  −  (LT) Jak víte, Litva, Slovensko a Bulharsko
provozovaly staré sovětské jaderné reaktory, které podle závěrů mezinárodního společenství
nebylo možné modernizovat, aby splňovaly minimální požadované bezpečnostní normy
za ekonomicky přijatelné náklady. Vzhledem k tomu, že předčasné uzavření představuje
mimořádnou finanční zátěž, a jako akt solidarity se Evropská unie zavázala poskytnout
přiměřenou dodatečnou finanční pomoc pro vyřazení těchto reaktorových bloků z provozu
do konce roku 2013. Existují však obavy, že v klíčových projektech řízení infrastruktury
pro nakládání s odpady (sklad vyhořelého paliva a projekt na uskladnění odpadu) došlo
k významným zpožděním. Časová rezerva v systému je téměř vyčerpána a zpoždění mohou
mít dopad na kritická místa celého plánu na vyřazení elektrárny z provozu, což by mělo
za následek odpovídající nárůst nákladů. Komise by měla podat zprávu o výsledcích
přehodnocení harmonogramu projektu. Významná část finančních prostředků byla
přidělena na energetické projekty, je však stále zapotřebí velkého množství finančních
prostředků pro vyřazení zařízení elektrárny z provozu a vnitrostátní prostředky na pokrytí
těchto nákladů nestačí: ve státním fondu pro vyřazení jaderné elektrárny Ignalina z provozu
není shromážděno dostatek finančních prostředků. Samotné technické náklady na vyřazení
elektrárny z provozu se pohybují od 987 milionů EUR do 1 300 milionů EUR. Členské
státy EU musí přijmout v tomto ohledu příslušná opatření. Navíc, pokud jde o jadernou
bezpečnost, musíme jednat o nových jaderných elektrárnách s jadernými reaktory, které
se plánují na hranicích EU v Rusku a Bělorusku. Ty mohou představovat novou výzvu pro
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EU, která může v budoucnu znamenat reálné ohrožení zdraví našich lidí a našeho životního
prostředí.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písemně. −  (DE) Jaderné reaktory v Litvě, na Slovensku a
v Bulharsku nemohou být modernizovány za ekonomicky přijatelné náklady tak, aby bylo
zaručeno, že splňují požadované minimální bezpečnostní normy. Tyto tři země se při
přístupových jednáních zavázaly uzavřít a vyřadit z provozu jaderné reaktory podle
dohodnutého harmonogramu. Abychom pokračovali v účinném uzavírání, potřebujeme
jasný finanční rámec a kontroly správného využívání poskytnutých finančních prostředků.
Podporuji zprávu pana Marinesca, protože bezpečnost občanů Evropy musí být naší
nejvyšší prioritou.

Giovanni La Via (PPE),    písemně.  −  (IT) Téma účinnosti financování EU v oblasti
vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových členských státech je nyní důležitější
než kdy jindy. Nedávné události v Japonsku způsobily, že bezpečnostní zájmy mají větší
váhu než kdy dříve. Zpráva pana Marinesca konkrétněji zkoumá poskytnutí přiměřených
finančních zdrojů pro zajištění vyřazení z provozu jaderných elektráren v Litvě, na
Slovensku a v Bulharsku. Při vstupu do evropské rodiny tyto státy přijaly odpovědnost za
vyřazení z provozu jaderných elektráren na svém území. EU se zavázala poskytnout
dostatečnou finanční pomoc pro splnění těchto závazků. Domnívám se, že Evropská unie
musí navrhnout rozhodný postup v některých věcech, které leží jejím občanům na srdci,
včetně bezpečnosti jaderných elektráren.

Agnès Le Brun (PPE),    písemně. – (FR) Když se Litva, Slovensko a Bulharsko připojily
k Evropské unii, byl pro řadu starých jaderných elektráren, které nesplňovaly evropské
normy, vypracován plán uzavření a vyřazení z provozu. Díky uvolnění velmi značných
prostředků, které do konce roku 2013 dosáhnou celkové částky 2 848 milionů EUR, bylo
v těchto členských státech možné uzavřít všechny tyto elektrárny a zajistit částečný přechod
k jiným zdrojům energie. Zdá se však, že řada přijatých závazků nebyla splněna, a někdo
by se mohl zajímat, jak jsou poskytnuté finanční prostředky využívány. Proto jsem hlasovala
pro toto usnesení Evropského parlamentu. Usnesení upozorňuje, že nedošlo k téměř
žádnému pokroku ve vyřazování elektráren z provozu, ačkoli to byl hlavní cíl programu,
a vyzývá Komisi, aby prováděla tuto pomoc účinněji, např. tím, že bude předkládat výroční
zprávu o činnosti. K tomuto účelu by Komise mohla využít auditu, který právě provádí
Evropský účetní dvůr. Měla by také sestavit skupinu koordinátorů a odborníků pro všechny
tři projekty, což – s podivem – dosud neudělala.

David Martin (S&D),    písemně.  − Hlasoval jsem pro tuto zprávu, která se zabývá třemi
zeměmi, Litvou, Slovenskem a Bulharskem, které provozovaly staré jaderné reaktory
sovětské konstrukce, v jejichž případě dospělo mezinárodní společenství v souladu
s mnohostranným akčním programem skupiny G7 přijatým na summitu v Mnichově
v roce 1992 k závěru, že není možné je za ekonomicky přijatelné náklady modernizovat
tak, aby splňovaly minimální normy bezpečnosti. V průběhu jednání o přistoupení do
Evropské unie se tyto tři země zavázaly, že tyto jaderné reaktory do stanoveného data
uzavřou a následně je vyřadí z provozu. Jelikož Evropská unie uznává, že předčasné uzavření
elektráren představuje výjimečný finanční náklad, ze solidarity se zavázala, že na vyřazení
těchto bloků reaktoru z provozu do konce roku 2013 poskytne přiměřenou dodatečnou
finanční pomoc.

Marisa Matias (GUE/NGL),    písemně.  −  (PT) Tato zpráva je o financování EU v oblasti
vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových členských státech. Tyto elektrárny
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ohrožují veřejné zdraví a ekosystém, nejen v zemi původu, ale i v celé Evropě a na celém
světě. Pokud jde o téma zprávy, hlasovala jsem pro přispívání na vyřazení těchto starých
elektráren. Domnívám se však, že jaderná politika EU by měla jít dále. Vzhledem k vážným
rizikům spojeným s jadernou energií, která jsou dlouho dobře známa, a k jaderné katastrofě,
k níž nedávno došlo v Japonsku, vyzývám k okamžitému vytvoření evropského plánu pro
opuštění tohoto druhu energie. Domnívám se také, že EU by měla okamžitě přerušit
financování a podporu nových jaderných elektráren.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Tato zpráva se zabývá vyřazením
z provozu jaderných elektráren, které jsou v havarijním stavu a představují bezprostřední
riziko pro zdraví všech občanů EU. Pouze částečně zpochybňuje tzv. „energetickou“ složku
finanční pomoci EU poskytnuté na tento program vyřazení z provozu.

Toto plénum musí jasně odsoudit toto financování nových jaderných elektráren. Zatím
tak nečiní a ani nepožaduje opuštění jaderné energie, ačkoli je to nutné. Vzhledem ke
katastrofě ve Fukushimě, k níž došlo pouze před několika málo dny, to je ostudně
krátkozraké. Vyzývám k okamžitému přijetí evropského plánu pro ukončení využívání
jaderné energie. Hlasoval jsem pro se zvláštním důrazem na financování vyřazení z provozu
jaderných elektráren, na něž se tato zpráva vztahuje.

Nuno Melo (PPE),    písemně.  −  (PT) Jaderná bezpečnost se dotýká všech v Evropě. Nedávné
neštěstí v Japonsku upozornilo na rizika jaderných elektráren. Východoevropské státy,
které se chtějí stát součástí EU, mají jaderné elektrárny používající sovětskou technologii,
která byla v provozu mnoho let a blíží se konci své životnosti. Vzhledem ke značným
nákladům na vyřazení těchto zařízení z provozu je jen přirozené, že EU podporuje tyto
země v jejich úsilí o toto vyřazení, aby na evropském území nedošlo k žádné jaderné havárii
s důsledky, které bohužel všichni dobře známe.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písemně. − (ES) Hlasoval jsem pro tuto zprávu o účinnosti
financování EU v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových členských
státech, protože uvádí, že vyřazení příslušných jaderných elektráren z provozu by měla
být udělena nejvyšší priorita v zájmu bezpečnosti a zdraví všech lidí v Evropě, a protože
vyjadřuje obavu, že nedostatek finančních zdrojů pro vyřazení elektráren z provozu zpozdí
vyřazení jaderných elektráren a ohrozí životní prostředí a lidské zdraví. Havárie ve
Fukushimě je důkazem, že jaderná energie je v případě katastrofy nekontrolovatelná a že
její řízení nemůže být v soukromých rukou. Proto naléhavě požadujeme moratorium na
stavbu dalších jaderných elektráren a musíme vytvořit harmonogram pro uzavření 143
elektráren, které v současnosti v Evropě existují. EU musí vykročit k budoucnosti bez
jaderných elektráren a založené na obnovitelných zdrojích energie.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně.  − Usnesení hodnotí plány na vyřazení zastaralých
jaderných elektráren z provozu ve třech zemích EU: Ignaliny v Litvě, Bohunic na Slovensku,
Kozloduj v Bulharsku. Usnesení rovněž odhaduje výdaje a zpoždění možného financování
energetických projektů, které nesouvisejí s vyřazením z provozu. „Možné financování“ je
řečeno dobře. Je třeba jasně a konkrétně definovat, jak přesně budou výkonné energetické
zdroje nahrazeny, kde a kdy budou vybudovány nové elektrárny z našich finančních
prostředků. Hlasoval jsem „pro“, protože chápu riziko jaderných elektráren, ale jaký má
smysl vyřadit z provozu Ignalinu, když v Evropské unii ještě nebyly vybudovány jiné
jaderné elektrárny? Možná by byla lepší rekonstrukce?

Andreas Mölzer (NI),    písemně.  −  (DE) Modernizace některých jaderných reaktorů
v Litvě, na Slovensku a v Bulharsku, která by zajistila, že budou splňovat požadované
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minimální bezpečnostní normy, je buď nemožná, nebo by si vyžádala ekonomicky
nepřijatelné náklady. Na základě podmínek z jednání o přistoupení k EU byly těmto zemím
střední a východní Evropy poskytnuty finanční prostředky na pomoc s vyřazením
zastaralých reaktorů z provozu. Do roku 2009 bylo Litvě (Ignalina), Slovensku (Bohunice
V1) a Bulharsku (Kozloduj) vyplaceno zhruba 1 300 milionů EUR. EU se zavázala k dalším
platbám do konce roku 2013. Během rusko-ukrajinské plynové krize Slovensko zvažovalo
oživení vyřazené jaderné elektrárny Bohunice, aby nahradilo energetický schodek
zapříčiněný nedostatkem dodávek plynu z Ruska. Japonsko nám ukázalo, jak snadno se
může jaderná elektrárna vymknout kontrole. To vše je tím důležitější, že zastaralé reaktory
by měly být uzavřeny a současně by měly být vybudovány alternativní zdroje energie, aby
se zabránilo oživení zadními dveřmi. Hlasoval jsem proto pro zprávu.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    písemně. – (RO) Není sporu o tom, že v zájmu bezpečnosti
a zdraví všech evropských občanů musí EU a členské státy považovat vyřazení z provozu
příslušných jaderných elektráren v nových členských státech za opatření s nejvyšší prioritou.
Stejnou pozornost je však třeba věnovat i eliminaci rizik v bezprostředním okolí Evropské
unie. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit naléhavou potřebu vyčlenit a mobilizovat
finanční prostředky potřebné pro vybudování nového sarkofágu na černobylském jaderném
reaktoru, který vybuchl v roce 1986.

Rolandas Paksas (EFD),    písemně. – (LT) Souhlasil jsem s tímto usnesením o účinnosti
financování EU v oblasti vyřazení z provozu jaderných elektráren v Litvě, na Slovensku a
v Bulharsku. Především se musíme snažit zajistit, aby se veškerá práce na vyřazování
prováděla včas při současném řádném uplatňování všech nezbytných bezpečnostních
opatření a eliminaci i minimálních rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Máme-li
závazek vyřadit Ignalinu a další jaderné elektrárny, musíme všechny finanční zdroje
poskytnuté na tento proces používat v souladu s plánem podle zásady průhlednosti a
účinnosti. Vnitrostátní orgány musí považovat dokončení podrobných plánů vyřazení
z provozu za naléhavou záležitost. Věřím, že výsledky auditu provedeného Evropským
účetním dvorem odhalí cíle využívání finančních prostředků a jejich účinnost. Musíme
udělat vše pro to, abychom zaručili, že práce na demontáži elektrárny i nakládání s odpady
z vyřazených reaktorů budou zahájeny do roku 2013. Domnívám se, že je žádoucí,
abychom požadovali, aby Komise předložila Evropskému parlamentu podrobný plán
financování a určila odpovědnost za využití pomoci Evropské unie. Vzhledem k tomu, že
státní finanční prostředky na vyřazení jaderných elektráren z provozu nedosáhly dostatečné
výše, bylo by vhodné zařadit do vypracovaných strategií a plánů nové akce a poskytnout
příslušné dodatečné finanční prostředky EU.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně.  −  (IT) Hlasoval jsem pro text o financování EU v oblasti
vyřazení z provozu jaderných elektráren v Litvě, na Slovensku a v Bulharsku, protože
vzhledem k nedávným událostem po zemětřesení a jaderné krizi v Japonsku se domnívám,
že je důležité a zásadní, aby Evropská unie přijala politiku bezpečnostních kontrol jaderných
reaktorů, které vyloučí jakékoli riziko. Na území těchto států byly činné staré jaderné
reaktory sovětské konstrukce a ukázalo se, že je nemožné je technicky modernizovat, aby
splňovaly požadované mezinárodní bezpečnostní normy. Finanční prostředky poskytnuté
EU odpovídají ekonomické zátěži těchto zemí v důsledku uzavření jaderných elektráren.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně.  −  (PT) Při jednáních o přistoupení k EU si
Litva, Slovensko a Bulharsko vyjednaly pomoc pro vyřazení z provozu starých jaderných
reaktorů sovětské konstrukce, které podle stanoviska mezinárodního společenství a
v souladu se summitem G7 v Mnichově v roce 1992 nebylo možné přizpůsobit minimálním
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požadovaným bezpečnostním normám za ekonomicky přijatelné náklady. V rámci
přístupových jednání se tyto tři země zavázaly ve stanovených lhůtách uzavřít a následně
vyřadit tyto reaktory z provozu. Jelikož Evropská unie uznává, že předčasné uzavření
elektráren představuje výjimečný finanční náklad, ze solidarity se zavázala, že na vyřazení
těchto reaktorů z provozu do konce roku 2013 poskytne přiměřenou dodatečnou finanční
pomoc. Program pomoci byl pravidelně auditován a hodnocen. Evropský účetní dvůr
v současnosti provádí audity výsledků všech tří programů a zpráva EÚD se očekává na
podzim 2011. Již nyní lze říci, že tyto tři projekty bylo možné koordinovat, aby bylo
opatření EU účinnější. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, v níž bych chtěla zdůraznit
doporučení Komise pro harmonizaci pravidel financování vyřazování jaderných reaktorů
z provozu.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. −  (IT) Návrh usnesení Evropského parlamentu o účinnosti
financování EU pro vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových členských státech,
který byl předložen 14. března 2011, chce zjistit, jaké fáze bylo dosaženo v demontáži
zastaralých jaderných elektráren v Litvě, Bulharsku a na Slovensku, které od roku 1999
využívaly finanční pomoc EU na tento projekt. Bezpečnost dodávek energie je jednou ze
základních priorit v energetické strategii EU. Podle nejnovějších předpovědí dosavadní
zpoždění programů nezabrání zahájení postupů demontáže a nakládání s jaderným
odpadem ani neovlivní práce, které mají pracovníci jaderných elektráren vykonat do roku
2013. Nicméně závažným požadavkem stále zůstává dokončení plánů vyřazení elektráren
z provozu a vynaložení úsilí na zlepšení řízení finančních zdrojů a koordinaci mezi
vnitrostátními orgány příslušných členských států. Z těchto důvodů hlasuji pro návrh
usnesení.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. − Tři země – Litva, Slovensko a Bulharsko
– provozovaly staré jaderné reaktory sovětské konstrukce, v jejichž případě dospělo
mezinárodní společenství v souladu s mnohostranným akčním programem skupiny G7
přijatým na summitu v Mnichově v roce 1992 k závěru, že není možné je za ekonomicky
přijatelné náklady modernizovat tak, aby splňovaly minimální normy bezpečnosti.
V průběhu jednání o přistoupení do Evropské unie se tyto tři země zavázaly, že tyto jaderné
reaktory do stanoveného data uzavřou a následně je vyřadí z provozu. Jelikož Evropská
unie uznává, že předčasné uzavření elektráren představuje výjimečný finanční náklad, ze
solidarity se zavázala, že na vyřazení těchto bloků reaktorů z provozu do konce roku 2013
poskytne přiměřenou dodatečnou finanční pomoc.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně.  −  (IT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože se
domnívám, že má pro nás prvořadý význam, abychom nadále podrobně sledovali průběh
vyřazení z provozu jaderných elektráren v Litvě, na Slovensku a v Bulharsku, kde byly
v okamžiku jejich vstupu do Evropské unie stále v provozu staré jaderné reaktory sovětské
konstrukce, u nichž se ukázalo, že je nelze za přijatelné náklady modernizovat podle
aktuálních bezpečnostních norem.

Po nedávné katastrofě v Japonsku již nelze v těchto postupech zaostávat kvůli bezpečnosti
všech občanů v Evropě i jinde a navíc mimořádnou finanční zátěž spojenou s procesem
vyřazení elektráren z provozu již nelze používat jako výmluvu pro potenciální zpoždění.
Z tohoto důvodu se Evropská unie zavázala poskytnout přiměřenou finanční pomoc na
vyřazení těchto reaktorů z provozu před koncem roku 2013. V zájmu celé Evropské unie
nelze tolerovat žádné další zpoždění a při všech vhodných příležitostech by mělo být
okamžitě odsouzeno.
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Oreste Rossi (EFD),    písemně.  −  (IT) Po jaderné katastrofě způsobené jadernou elektrárnou
v Japonsku, která rovněž souvisela s nepřizpůsobením současným bezpečnostním normám,
můžeme říci, že jsme se rozhodli správně, když jsme během přístupových jednání určili
data pro konečné uzavření tří starých jaderných elektráren sovětské konstrukce v Litvě,
na Slovensku a v Bulharsku.

Datum konečného uzavření a následné bezpečné údržby bylo stanoveno na rok 2013,
přičemž náklady Evropské unie na toto opatření dosahují téměř 3 miliard EUR. Po zpoždění
a zvýšení nákladů, které souvisejí se zabezpečením těchto tří elektráren, zpráva vyzývá
Komisi, aby prováděla intenzivnější dohled, zjistila aktuální stav procesu a předpokládaný
časový rámec pro dokončení různých fází procesu vyřazení z provozu podle původního
harmonogramu.

Bart Staes (Verts/ALE),    písemně. – (NL) Litva, Slovensko a Bulharsko měly staré jaderné
elektrárny ze sovětské éry, které podle rozhodnutí mezinárodního společenství nebylo
možné za ekonomicky přijatelné náklady modernizovat, aby splňovaly minimální
bezpečnostní požadavky. Během přístupových jednání bylo rozhodnuto uzavřít tyto tři
jaderné elektrárny do stanoveného termínu a následně je demontovat. Na toto období
1999-2013 bylo vyčleněno 2,7 miliardy EUR. Na konci roku 2009 bylo z této částky
poskytnuto již 1,8 miliardy EUR. Přesto došlo k výraznému zpoždění v provádění programů
demontáže. Evropský parlament se obává, že tato zpoždění povedou k ohrožení životního
prostředí a lidského zdraví. S touto zprávou jsem spokojen, v neposlední řadě proto, že
toto plénum podpořilo mé pozměňovací návrhy, které byly předloženy ve Výboru pro
rozpočtovou kontrolu a vyzývaly k absolutní průhlednosti řízení fondů a využívání jejich
zdrojů.

Evropský parlament rovněž přijal můj návrh, aby Komise každoročně předkládala
Parlamentu zprávu a informovala nás, zda se potvrdily její předpovědi, že vyčleněné zdroje
budou spotřebovány během příštích tří let. Tato zpráva je základem velice podrobného
sledování tohoto procesu a to je pozitivní věc z celé řady hledisek.

Catherine Stihler (S&D),    písemně. − Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože podporuji
postupné vyřazování jaderných elektráren z provozu.

Thomas Ulmer (PPE),    písemně. − (DE) Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Demontáž
elektráren Ignalina, Bohunice a Kozloduj trvá příliš dlouho a vnitrostátní provozovatelé
by měli prokázat větší nasazení. Je naléhavě nutné, aby všechny členské státy rovněž
prosazovaly společné normy pro demontáž elektráren. Je třeba definovat jasné oblasti
odpovědnosti. Při jednáních o přistoupení k EU tři země, totiž Litva, Slovensko a Bulharsko,
projevily ochotu odstavit tyto tři nebezpečné jaderné elektrárny ze sítě.

Viktor Uspaskich (ALDE),    písemně.  −  (LT) Tragické události, k nimž došlo minulý
měsíc v Japonsku, a obavy o bezpečnost elektrárny ve Fukushimě vedly k mnoha diskusím
o jaderných elektrárnách. Je velmi důležité, že tyto diskuse probíhají – mnozí Litevci si
příliš dobře pamatují černobylskou tragédii. Uzavření litevské jaderné elektrárny Ignalina
bylo jednou z podmínek členství v EU, ale bylo velmi bolestivé. EU poskytla Litvě finanční
pomoc ve výši 837 milionů EUR pro odstranění důsledků uzavření jaderné elektrárny
v období 2007-2013. Ale nestačí prostě přijmout finanční prostředky EU určené pro
uzavření reaktoru. Bezpečné vyřazení z provozu je dlouhým procesem a EU musí pomáhat
Litvě v každém kroku této cesty. Mělo by to znamenat ucelenou pomoc – nakládání
s radioaktivním a nebezpečným odpadem.
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Jak zpravodaj uvádí, ucelená pomoc EU je důležitá pro zmírnění nepříznivých
hospodářských a sociálních důsledků uzavření jaderné elektrárny Ignalina. Uzavření jaderné
elektrárny znamenalo pro mnoho Litevců ztrátu pracovního místa a poškodilo naše
hospodářství. EU musí poskytnout více pomoci pro projekty v energetickém odvětví, aby
zmírnila hospodářské důsledky uzavření jaderné elektrárny Ignalina. Může to znamenat
podporu oživení opatření pro zvýšení výroby energie a energetické účinnosti.

Angelika Werthmann (NI),    písemně. −  (DE) Hlasovala jsem pro zprávu o vyřazení
z provozu tří jaderných reaktorů v Litvě, na Slovensku a v Bulharsku. Protože tyto jaderné
reaktory nesplňují ani minimální bezpečnostní normy, byla jejich demontáž jednou
z podmínek, na nichž se dohodly tyto tři země během přístupových jednání, a Evropská
unie se zavázala uhradit část nákladů na demontáž. V této souvislosti je obzvlášť dobrou
zprávou, že uzavření elektrárny Ignalina v Litvě znamená, že jediná jaderná elektrárna
v zemi byla vyřazena z provozu.

Zpráva: Barbara Matera (A7-0060/2011)

Regina Bastos (PPE),    písemně. – (PT) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci
(EFG) byl vytvořen v roce 2006 za účelem poskytování dodatečné pomoci pracovníkům,
kteří byli zasaženi důsledky značných změn ve struktuře mezinárodního obchodu a za
účelem podpory při jejich opětovném začleňování do pracovního trhu. Od 1. května 2009
byla působnost EFG rozšířena tak, aby fond zahrnoval i podporu pro pracovníky, kteří
byli propuštěni v přímém důsledku hospodářské, finanční a sociální krize.

V této době, kdy se ocitáme v této vážné krizi, mezi jejíž hlavní důsledky patří nárůst
nezaměstnanosti, by měla EU využít všech dostupných prostředků k reakci, zejména pokud
jde o poskytování podpory lidem, kteří čelí každodenní realitě nezaměstnanosti. Z toho
důvodu jsem hlasovala pro tuto zprávu týkající se uvolnění prostředků z EFG ve prospěch
České republiky, která má za cíl podporu pracovníků propuštěných ze společnosti Unilever
ČR, spol. s r. o.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    písemně. − (ES) Tato pomoc zahrnuje 460 ze 664
pracovníků propuštěných ze společnosti Unilever ČR, kteří byli zaměstnáni
v maloobchodním odvětví: 52,4 % z nich tvoří ženy, 13 % je starších 54 let a 9,1 % mladších
24 let. Je třeba zdůraznit, že opatření na pomoc propuštěným pracovníkům s jejich
odbornou průpravou budou spolufinancována předmětnou společností, která se nevyhýbá
svým povinnostem, a budou uskutečněna smluvními partnery nebo společnostmi
jednajícími jejím jménem.

Jan Březina (PPE),    písemně. – (CS) Je úspěchem EP, že rozpočet na rok 2011 poprvé
vykazuje prostředky na platby ve výši 47 608 950 EUR v rozpočtové položce EGF. EGF
byl totiž vytvořen jako oddělený konkrétní nástroj s vlastními cíli a lhůtami, a zaslouží si
proto vlastní přidělené prostředky, čímž se zabrání převodům z jiných rozpočtových
položek, k nimž docházelo v minulosti a jež by mohly bránit dosahování různých
politických cílů. Domnívám se, že EGF prokázal svůj smysl, pouze mne mrzí, že dosud
není ve větší míře využíván novými členskými zeměmi. V konečném důsledku tak může
vznikat dojem, že účelem EGF je dostat do starých členských států EU prostředky z rozpočtu
EU, na které byly dříve zvyklé například v rámci politiky soudržnosti. Věřím, že historicky
první česká žádost o dotaci z EGF je onou pověstnou první vlaštovkou, po které budou
následovat další, protože i český průmysl byl postižen globalizací a světovou finanční krizí
a i čeští propuštění zaměstnanci si zaslouží evropskou pomoc při snaze o ztížené uplatnění
na trhu práce.
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Zuzana Brzobohatá (S&D),    písemně. – (CS) Evropský fond pro přizpůsobení se
globalizaci byl v roce 2006 zřízen jako flexibilní nástroj pro rychlé poskytnutí jednorázové,
časově omezené individuální podpory na pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v
důsledku globalizace či finanční a hospodářské krize. Po vypuknutí světové hospodářské
a finanční krize jde o první případ uvolnění prostředků z tohoto fondu pro Českou
republiku, a to konkrétně na zmírnění důsledků propuštění 634 zaměstnanců společnosti
Unilever, která zavřela továrnu v obci Nelahozeves. S ohledem na skutečnost, že 52,4 %
propuštěných jsou ženy a více než 13 % propuštěných pracovníků je starších 54 let, považuji
schvální uvolnění prostředků pro Českou republiku za velmi správné, a také proto jsem
zprávu podpořila při hlasování.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Z toho, jaká práce se dělá na základě
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), mám radost; konkrétně se to
týká podpory pracovníků, kterých se nepříznivě dotkly změny na světovém trhu. Zrovna
tak podporuji rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG pro Českou republiku ve prospěch
pracovníků společnosti Unilever, která musela v důsledku světové hospodářské a finanční
krize nečekaně propustit přes 500 zaměstnanců. Toto rozhodnutí je proto velmi důležité
nejen pro dotčené pracovníky a jejich rodiny, ale pro celý mělnický okres, kde se nacházejí
zařízení společnosti Unilever, a jehož hospodářství je do značné míry závislé na
potravinářském, chemickém a energetickém průmyslu.

Anne Delvaux (PPE),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro tuto zprávu a pro pozměňovací
návrh, který vyzývá k přezkumu Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG).
Důvodem je můj nesouhlas s tím, že EFG v současné době nevyžaduje průzkum finanční
situace, zkoumání možnosti daňových úniků nebo situace v oblasti poskytování státní
podpory nadnárodním společnostem, jejichž restrukturalizace ospravedlňuje zásah EFG.
Domnívám se, že tato záležitost by měla být projednána při nadcházející revizi nařízení
o EFG, aniž by byl zpochybněn přístup pracovníků ke zdrojům EFG.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE),    písemně.  −  (SV)
Opět jsme se při této příležitosti rozhodli pro uvolnění prostředků z Evropského fondu
pro přizpůsobení se globalizaci – tentokrát na pomoc celkem asi 1 200 lidí, kteří přišli o
práci v Polsku a v České republice –, protože Evropa ještě stále trpí dopady hospodářské
krize a tato mimořádná doba vyžaduje mimořádná opatření.

Domníváme se ale, že v budoucnu bychom místo toho měli využívat nástroje, které již
existují – zejména Evropský sociální fond –, abychom zvýšili zaměstnatelnost těch, kteří
jsou ve výpovědní lhůtě nebo byli propuštěni. V příštím rozpočtovém období
pravděpodobně nebude Fondu pro přizpůsobení se globalizaci třeba.

Diogo Feio (PPE),    písemně.  −  (PT) Požadavek se týká 634 pracovníků propuštěných
z firmy Unilever ČR, která působí v maloobchodním odvětví ve Středočeském kraji. Stejně
jako v případě prvního požadavku v tomto roce pro Podkarpatské vojvodství v Polsku
posoudil Výbor pro zaměstnanost a sociální věci splnění kritérií způsobilosti pro tento
proces pozitivně. Nemohu s lítostí pominout otázku masového propouštění v celé Unii,
které poukazuje na to, že je ještě třeba udělat velký kus práce, aby se obrátil krizový cyklus,
v němž jsme uvízli. Podporuji návrh Komise uvolnit prostředky z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG) a doufám, že propuštění pracovníci co možná nejdříve
najdou novou práci.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Tato zpráva pojednává o návrhu
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady uvolnit 323 820 EUR z Evropského fondu
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pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) na podporu reintegrace českých pracovníků, kteří
byli propuštěni v důsledku probíhající hospodářské a finanční krize. Tato žádost – druhá,
která má být schválena v rámci rozpočtu EU na rok 2011 – byla Komisi předložena
24. března 2010 a týká se 634 pracovníků společnosti Unilever ČR ze Středočeského kraje,
kteří pracovali v maloobchodním odvětví. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvláštní
rozpočtový nástroj a že požadovaná částka je právně přijatelná, a v souladu s ustanoveními
interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 uzavřené mezi Evropským
parlamentem, Radou a Evropskou komisí, konkrétně s bodem 28, hlasuji pro tento návrh
a doufám, že přispěje ke zmírnění hospodářských obtíží obyvatel tohoto kraje a k oživení
místního hospodářství.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Další uvolnění prostředků z Evropského fondu
pro přizpůsobení se globalizaci. Tentokrát na podporu propuštěných pracovníků
z nadnárodního závodu Unilever v České republice.

Jako v ostatních případech hlasujeme pro. Ale kromě výhrad, které v těchto situacích vždy
vyjadřujeme, existují v tomto postupu určité aspekty, jež je záhodno zdůraznit: Evropská
komise se omezila na tvrzení, že Unilever nedostal pro otevření závodu v České republice
žádnou podporu od státu nebo z fondů EU, a to ani před vstupem do EU, ani po něm.
S odůvodněním, že k tomu není v rámci EFG povinna, ale Komise neinformovala, jak měla
a jak bylo požadováno, o tom, co se děje v ostatních závodech této skupiny.

Krom toho, co se přihodilo v konkrétním případě jednotky v České republice, by bylo
zajímavé zjistit více o chování skupiny Unilever na Evropské úrovni a posoudit ho. Proto
litujeme nedostatku informací o veřejné podpoře poskytnuté této skupině i nadnárodním
společnostem vůbec, jejichž restrukturalizace je důvodem pro zásahy EFG.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Toto je další uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, které má v tomto případě za cíl
podpořit pracovníky propuštěné z českého závodu nadnárodní společnosti Unilever.
Stanovisko Evropské komise bylo v této oblasti velmi kontroverzní, neboť se omezilo na
tvrzení, že společnost Unilever nedostala na otevření závodu v České republice žádnou
podporu od státu nebo z fondů EU, a to ani před vstupem do EU, ani po něm. Komise ale
neposkytla informace, jak měla a jak bylo požadováno, o tom, co se děje v ostatních
závodech této skupiny, s odůvodněním, že k tomu není v rámci nařízení o EFG zavázána.

Proto jsem při rozpravě v rámci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci upozornila na
skutečnost, že nebyly k dispozici žádné informace o tom, co se děje se skupinou Unilever
na evropské úrovni a navrhla jsem, aby byla tato záležitost zohledněna při přezkumu
nařízení, aby bylo možno zjistit finanční situaci nadnárodních společností – včetně státní
podpory –, jejichž restrukturalizace je důvodem pro zásahy EFG, aniž by přitom byl
zpochybněn přístup pracovníků ke zdrojům tohoto fondu.

Proto jsme hlasovali pro tyto návrhy.

Estelle Grelier (S&D),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro tuto zprávu o uvolnění
prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ve prospěch
zaměstnanců v potravinářském průmyslu (UNILEVER) v České republice. Chtěla bych ale
zdůraznit, že je naléhavě třeba přezkoumat nařízení o tomto fondu, a to co možná nejdříve.
Za tímto účelem jsem se v průběhu hlasování podílela na přijetí pozměňovacího návrhu,
který stanoví, že toto nařízení poškozuje, pokud není vyžadováno šetření v otázkách
finanční situace, možných daňových úniků nebo situace v oblasti státní podpory pro
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nadnárodní společnosti, jež mají prospěch ze zásahů EFG. V dobách, kdy se Evropská unie
potýká s financováním svých cílů a kdy si musí vybrat mezi politikami se stejně vysokou
prioritou, si nemůže rozpočet EU dovolit financovat vstup na trh a strategie přemístění
velkých nadnárodních společností, jejichž jediným cílem je zvýšit vlastní zisky. To je třeba
vzít v úvahu v rámci příštího nařízení, aniž by byli poškozeni propuštění pracovníci tím,
že by byl ohrožen jejich přístup k prostředkům EFG.

Jiří Havel (S&D),    písemně.   –   (CS) Doporučuji hlasovat ve prospěch zprávy paní Barbary
Materové o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF),
v jehož rámci je tentokrát podána vůbec první žádost o podporu z České republiky. Považuji
za důležité zdůraznit význam tohoto fondu, u jehož kolébky stál právě český
sociálnědemokratický komisař Vladimír Špidla. Finanční a následující hospodářské
zemětřesení připravilo řadu lidí o zaměstnání v celé Evropě. Prostředky z EGF financují
jedině ta opatření, která pomohou najít nové uplatnění na pracovním trhu lidem, jež byli
propuštěni, přihlásili se do programů odborného vzdělávání a získali znalosti odpovídající
potřebám trhu práce nebo se stali osobami samostatně výdělečně činnými. Dle zprávy
paní Materové mohu shrnout, že všechna zmíněná kritéria společnost Unilever splnila. K
uzavření výrobního závodu v Nelahozevsi byla společnost Unilever ČR nucena přistoupit
pod vlivem ekonomické krize a propouštění postihlo většinu zaměstnanců.

Všem odcházejícím nabídl Unilever program komplexní podpory při hledání nového
zaměstnání a při vedení programu firma těsně spolupracovala s místním úřadem práce.
Proto mohu souhlasit s uvolněním prostředků dle údajů v této zprávě a s návrhem Komise
vyplatit České republice částku 323 820 EUR z rezervy EGF.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně.  −  (LT) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci
(EFG) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory pro pracovníky, kteří byli
propuštěni v důsledku velkých strukturálních změn ve světovém obchodě zapříčiněných
globalizací, a za účelem pomoci těmto pracovníkům s jejich opětovným začleněním do
pracovního trhu. Působnost EFG byla počínaje 1. květnem 2009 rozšířena na podporu
pracovníků, kteří byli propuštěni v přímém důsledku globální finanční a hospodářské
krize. Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků
EFG až do výše 500 milionů EUR ročně. 24. března 2010 předložila Česká republika žádost
o uvolnění prostředků EFG v souvislosti s 634 propuštěnými pracovníky (ve všech
případech na podporu) podniku Unilever ČR, spol. s r. o., který působí v maloobchodním
odvětví (potravinářské výrobky), a doplnila tuto žádost o dodatečné informace do 20. září
2010. Tato žádost splňuje požadavky na vyčlenění příslušných finančních příspěvků.
Komise proto navrhuje uvolnit částku 323 820 EUR. Z toho důvodu jsem souhlasil s
uvolněním prostředků EFG za účelem poskytnutí finančního příspěvku na základě žádosti,
již Česká republika podala. Rovněž se domnívám, že i ostatní členské státy EU by měly
více využívat příležitostí, jež fondy EU nabízejí.

Giovanni La Via (PPE),    písemně.  −  (IT) Hlasoval jsem pro uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ve prospěch České republiky,
protože považuji tento nástroj za cenný zdroj pro podporu pracovníků, kteří se setkávají
s obtížemi způsobenými hospodářskou krizí. Dnešní hlasování se týká požadavku
poskytnout podporu 634 pracovníkům podniku Unilever ČR, který působí
v maloobchodním odvětví ve středočeském regionu NUTS II, ve výši 323 820 EUR ze
zdrojů EFG. Závěrem bych chtěl vyzdvihnout význam EFG, který se ukázal jako užitečný
a účinný zdroj pro boj s nezaměstnaností zapříčiněnou globalizací a hospodářskou krizí.
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David Martin (S&D),    písemně.  − Vítám tuto zprávu, která uvolňuje finance z Evropského
fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům v České
republice. Žádost se týká 634 lidí propuštěných po uzavření výrobního závodu Unilever
v Nelahozevsi, ke kterému došlo v posledním čtvrtletí roku 2009. Na čtyři sta šedesát
propuštěných pracovníků bude těžit z individualizovaných opatření podporovaných
financemi EFG v celkové výši 0,32 milionu EUR.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Zdržuji se hlasování z ohledu na české
pracovníky, kteří byli obětováni na oltáři globalizace. Prekérní situace, do níž se dostali,
je jednoduše důsledkem neoliberálních politik EU, jež tento fond podporuje a schvaluje.
Hlasuji proti, protože almužna zaplacená obětem těchto politik je ubohá ve srovnání
s výdělky získávanými jinde.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) EU je místem solidarity a Evropský fond pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG) je jeho součástí. Tato podpora je zásadní pro pomoc
nezaměstnaným a obětem relokací společností, ke kterým dochází v globalizovaném světě.
Stále více společností se přemisťuje, aby využily levné pracovní síly v řadě zemí, zejména
v Číně a Indii, což poškozuje země, které dodržují práva pracovníků. EFG má za cíl pomáhat
pracovníkům, kteří se stali oběťmi relokací společností, a je zásadně důležitý pro usnadnění
přístupu k novému zaměstnání. EFG byl v minulosti využit i jinými zeměmi EU, a tak je
správné přiznat tuto pomoc i České republice, která požádala o pomoc v souvislosti s 634
propuštěnými – z nichž jsou všichni potenciálními příjemci této pomoci – ze společnosti
Unilever ČR, spol. s r. o., která působí v maloobchodním odvětví ve středočeském regionu
NUTS II.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písemně. – (ES) I když jsem hlasoval pro tento návrh na
poskytnutí podpory pracovníkům společnosti Unilever v České republice, domnívám se,
že se jedná o analgetické a paliativní opatření proti důsledkům kapitalistického modelu a
že nepředstavuje žádný reálný pokrok v boji proti základním příčinám krize. Souhlasím
s uvolněním prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ve
prospěch lidí propuštěných kvůli strukturálním změnám v obchodní struktuře nebo v
přímém důsledku současné hospodářské a finanční krize. Domnívám se, že EFG může
přispět ke konečnému cíli, kterým je usnadnění opětovného začlenění těchto pracovníků
do pracovního trhu. Hlasoval jsem pro také proto, že jsem přesvědčen, že tato pomoc
doplňuje podporu poskytovanou propuštěným lidem, která je zakotvena ve všech
vnitrostátních legislativách a kolektivních smlouvách. Z toho důvodu nemůže uvolnění
finančních prostředků z EFG za žádných okolností nahradit nebo anulovat zákonné
povinnosti vlád a firem vůči propuštěným zaměstnancům.

Andreas Mölzer (NI),    písemně.  −  (DE) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci
byl zřízen na ochranu pracovníků, kteří byli propuštěni v důsledku globální hospodářské
a finanční krize. Česká republika požádala o podporu pro 634 propuštěných pracovníků.
Je od nás jedině správné a vhodné poskytnout individuální podporu pracovníkům, kteří
byli propuštěni v důsledku globalizace a hospodářské krize, abychom jim pomohli opět
se začlenit do pracovního trhu. Z toho důvodu jsem hlasoval pro.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně.  −  (IT) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci
je unijním fondem, který poskytuje v rámci členských států hospodářskou pomoc některým
odvětvím, jež se dostala do obtíží, nebo těm odvětvím, jež se rozšiřují tak, aby dosáhly
průměrných standardů Unie. Z toho důvodu jsem hlasoval pro zprávu paní Materové.
Rozpočtová linie na platby z fondů tohoto druhu byla pro rok 2011 zvýšena o 50 milionů
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EUR, a proto je snazší poskytovat finance širší škále odvětví. Konkrétně tyto dva případy
jsou v roce 2011 prvními požadavky na uvolnění finančních prostředků z oblasti
strojírenství a výroby v České republice a v Polsku. Prostředky tohoto fondu (téměř milion
eur) půjdou na podporu pracovníků specializovaných na obchod a strojírenskou výrobu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Evropský fond pro přizpůsobení se
globalizaci (EFG) byl vytvořen za účelem poskytování dodatečné podpory pracovníkům,
které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodě. 15. února 2011
přijala Komise nový návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků EFG ve prospěch České
republiky s cílem podpořit opětovné začlenění do pracovního trhu těch pracovníků, kteří
byli propuštěni v důsledku světové hospodářské a finanční krize. Jedná se o druhou žádost,
která bude přezkoumána v rámci rozpočtu na rok 2011, a týká se uvolnění celkem 323 820
EUR. Celý postup se týká propuštění 634 pracovníků (z nichž všichni jsou potenciálními
příjemci této pomoci) podniku Unilever ČR, spol. s r. o., který působí v maloobchodním
odvětví ve Středočeském kraji, ke kterému došlo v průběhu čtyřměsíčního referenčního
období mezi 16. zářím 2009 a 16. lednem 2010. Komise zhodnotila, že v tomto případě
existuje spojitost mezi propouštěním a velkými strukturálními změnami světového
obchodu, případně s finanční a hospodářskou krizí, a že propouštění se nedalo přirozeně
předvídat. Žádost splňuje všechna kritéria způsobilosti stanovená nařízením o EFG, a proto
jsem hlasovala pro uvolnění prostředků z fondu.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Žádost České republiky o intervenci z prostředků
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) se týká 634 pracovníků, kteří
byli mezi 16. zářím 2009 a 16. lednem 2010 včetně propuštěni společností Unilever ČR,
spol. s r. o., která působí v maloobchodním odvětví ve středočeském regionu NUTS II, a
splňuje veškerá zákonem stanovená kritéria způsobilosti. Podle nařízení (ES) č. 546/2009
Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES)
č. 1927/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006, kterým se zřizuje
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, byl rozsah působnosti EFG dočasně rozšířen
tak, aby zahrnoval zásahy v podobných situacích jako je tato, kdy v důsledku světové
hospodářské a finanční krize dojde k „propuštění během období devíti měsíců nejméně
500 zaměstnanců, zejména z malých a středních podniků, v oddílu NACE 2 v jednom
regionu nebo ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II“. Proto jsem hlasoval pro
toto usnesení v naději, že uvolnění prostředků z EFG přispěje k efektivní reintegraci těchto
pracovníků do pracovního trhu.

Zuzana Roithová (PPE)   , písemně – (CS) Vážení kolegové, v případě zprávy o uvolnění
finančních prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve prospěch
České republiky, konkrétně bývalých zaměstnanců společnosti Unilever, jsem hlasovala
pro a jsem ráda, že zpráva byla přijata. Je mi líto, že britští konzervativci hlasovali proti a
že český předseda skupiny ECR nebyl schopen jejich rozhodnutí změnit, ačkoliv je to vůbec
poprvé, co Česká republika využívá prostředků z tohoto fondu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  − Jako obvykle v tomto druhu zpráv EP:

1. žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků
z EFG; v tomto směru oceňuje vylepšený postup zavedený Komisí v návaznosti na žádost
EP o rychlejší uvolňování grantů, jehož cílem je předkládat rozpočtovému orgánu
hodnocení Komise týkající se způsobilosti žádosti o prostředky z EGF spolu s návrhem na
uvolnění prostředků z fondu; doufá, že v rámci nadcházejících přezkumů fondu dojde
k dalšímu zkvalitnění postupů;
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2. připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí
o uvolnění prostředků z EGF, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově
omezenou individuální podporu na pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku
globalizace a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje úlohu, kterou může EGF hrát při
opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce; vyzývá však k vyhodnocení
dlouhodobé integrace těchto pracovníků na trhu práce, která je přímým důsledkem opatření
financovaných z EGF.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně.  −  (IT) 15. února 2011 Komise přijala návrh rozhodnutí
o uvolnění prostředků EFG ve prospěch České republiky, aby podpořila opětovné začlenění
do pracovního trhu těch pracovníků, kteří byli propuštěni v důsledku globální finanční a
hospodářské krize. Tento případ se týká 634 pracovníků propuštěných z podniku Unilever
(pomoc má být zaměřena na všechny z nich) působícího v maloobchodním odvětví ve
středočeském regionu NUTS II, a to během čtyřměsíčního referenčního období od 16. září
2009 do 16. ledna 2010. Můj hlas pro dnešní usnesení potvrzuje mé pozitivní mínění,
které jsem již vyjádřila na zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci.

Olga Sehnalová (S&D),    písemně. – (CS) Uvolnění prostředků z EGF podpoří opětovné
začlenění 460 pracovníků postižených uzavřením podniku UNILEVER v obci Nelahozeves
ve středních Čechách v České republice. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o významnou
pomoc při řešení sociálních dopadů v souvislosti s hromadným propouštěním v této malé
obci, hlasovala jsem pro přijetí zprávy.

Catherine Stihler (S&D),    písemně.  − Hlasovala jsem pro tuto zprávu, která poskytne
finance na individualizované prostředky pomoci pro propuštěné pracovníky v České
republice.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Evropský fond pro přizpůsobení
se globalizaci je kontroverzním mechanismem. Oficiálně tento fond umožňuje Evropské
unii financovat konkrétní akce na vyrovnání důsledků krize. Ale ve skutečnosti je to asi
tak užitečné jako mrtvému zimník.

Tento mechanismus je nicméně využíván ad hoc a jen v některých případech. Ve skutečnosti
je využíván pro financování plánů na propouštění.

Dnes Evropský parlament tuto přetvářku přijal v ještě větší míře, když přiznal podíl z tohoto
fondu společnosti Unilever, která právě uzavřela své výrobní závody v České republice a
propustila přes 600 lidí, zatímco se její čisté zisky zvýšily o 26 % na 4,6 miliard EUR.

Z toho důvodu jsem hlasovala proti této zprávě, která se týká daleko obecnějších záležitostí,
než je případ společnosti Unilever. Jak mohou vnitrostátní a evropské subjekty vzhledem
ke krizi v oblasti zaměstnanosti, jíž čelíme, nadále využívat veřejných finančních prostředků
na subvencování nadnárodních společností, které propouštějí zaměstnance, i když jsou
v zisku, a které tak kladou zájmy svých podílníků nad zájmy svých zaměstnanců?

Angelika Werthmann (NI),    písemně. −  (DE) Nemohu než podpořit změnu, kterou
předložila skupina Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu,
jež požaduje, aby byly společnosti při rozhodování o finančních prostředcích z Evropského
fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) posuzovány jako celek. Mnohokrát jsem
k tomu vyzývala v Rozpočtovém výboru. Přesto pro tuto zprávu jako celek nemohu
hlasovat. Česká společnost Unilever ČR, spol. s r. o., která působí v maloobchodním odvětví,
propustila 634 zaměstnanců a požaduje podpůrná opatření pro všechny, kteří přišli o
práci (individualizovaná opatření jsou obvykle třeba pro některé propuštěné pracovníky
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na pomoc k jejich opětovnému začlenění do pracovního trhu). Jak se zdůrazňuje ve všech
zprávách, v nichž Evropský parlament schvaluje financování z EFG, nároky na strukturální
fondy by neměly být uplatňovány jako náhrada za opatření, za něž v souladu s kolektivními
smlouvami zodpovídají samy podniky.

Zpráva: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně.  −  (LT) Hlasovala jsem pro toto usnesení o
zboží a technologiích dvojího užití, tedy o zboží, které může být využito pro civilní i
vojenské účely. Kontrola vývozu zboží a technologií dvojího užití je klíčem k nešíření
zbraní včetně zbraní hromadného ničení. Je proto velmi důležité zajistit, aby se režim EU
pro vývoz zboží dvojího užití stal demokratičtější a transparentnější a aby byl zároveň
dostatečně striktní. V současné době se uplatňované požadavky pro vývoz zboží a
technologií dvojího použití co do přísnosti liší. Domnívám se, že EU by měla směřovat
k uplatňování těch nejpřísnějších vývozních režimů u všech druhů zboží a že by se měly
vztahovat na všechny členské státy. Komise musí v této oblasti stanovit účinný systém,
který usnadní shromažďování důvěryhodných údajů o koncovém použití zboží dvojího
užití, které se vyváží z EU.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně.  −  (LT) Kontrola vývozu zboží dvojího užití (pro
civilní a vojenské účely) je klíčem k nešíření zbraní včetně zbraní hromadného ničení. Už
15 let EU zpřísňuje kontrolu vývozu zboží dvojího užití, spoléhá se zde na preventivní
opatření, například na zavedení požadavků v oblasti vývozních licencí a celních
registračních postupů. Ale vzhledem k neustálým technologickým změnám a novým
hrozbám je důležité pravidelně aktualizovat seznamy kontrolovaného zboží dvojího užití
a zohlednit obdobné seznamy hlavních mezinárodních režimů pro kontrolu vývozu.
Hlavním úkolem těchto mezinárodních systémů kontroly vývozu je aktualizace seznamů
zboží, které mají kontrole podléhat. Dosud byly tyto seznamy jakoby automaticky
prováděny do právních předpisů EU bez jakékoliv účasti Evropského parlamentu, ale po
vstupu v platnost Lisabonské smlouvy je nyní vyžadováno schválení Evropského
parlamentu. Vyjádřil jsem souhlas s touto zprávou a s návrhy Evropského parlamentu,
které chtějí zavést demokratičtější a transparentní režimy EU pro kontrolu zboží dvojího
užití a posílit úlohu Komise v rámci hodnocení provádění tohoto nařízení v jednotlivých
členských státech.

George Becali (NI),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, neboť kontrola
vývozu zboží dvojího užití je klíčový faktor pro nešíření zbraní, včetně zbraní hromadného
ničení. Vzhledem ke značnému objemu přeshraničního obchodu v Evropské unii je zavádění
kontrol vývozu zboží dvojího užití z EU založeno na preventivních opatřeních, například
zavedení požadavků v oblasti vývozních licencí a postupů celní registrace. Vývozní kontroly
mají značný dopad na obchodní politiku EU, neboť se mohou týkat až 10 % veškerého
vývozu EU.

Sergio Berlato (PPE),    písemně. −  (IT) Kontrola vývozu zboží dvojího užití, totiž zboží
využitelného pro civilní i vojenské účely, je předmětem opatření na úrovni EU už asi 15
let.

Tato kontrola má značný dopad na evropskou obchodní politiku, protože se týká více než
10 % veškerého vývozu EU. Vstup v platnost Lisabonské smlouvy a související ujasnění
kompetencí EU v oblasti mezinárodního obchodu podle mého názoru poskytuje
neocenitelnou příležitost k potvrzení role Unie a povinností Evropského parlamentu
v rámci institucionálního rámce EU pro přijímání rozhodnutí.
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Hlavním nástrojem kontroly vývozu je nařízení (ES) č. 428/2009, které zavedlo řadu
významných změn v rozsahu provádění kontrol vývozu zboží dvojího užití v Evropské
unii. Domnívám se, že zvláště režim EU pro kontrolu zboží dvojího užití by měl být
transparentnější.

Proto souhlasím s názorem zpravodaje, že je zásadně důležité plné zapojení Evropského
parlamentu prostřednictvím uplatnění povinností daných Lisabonskou smlouvou a
prostřednictvím její společné interpretace ze strany Parlamentu a Komise v rámci nové
rámcové smlouvy.

Mara Bizzotto (EFD),    písemně. −  (IT) Zpráva pana Leichtfrieda se pozitivním způsobem
zabývá důležitou otázkou kontroly vývozu zboží dvojího užití z EU, tedy zboží, jež lze
využít pro civilní i vojenské účely. Kontrola tohoto vývozu, která se týká více než 10 %
veškerého vývozu EU, se ukázala být mimořádně důležitou pro nešíření zbraní. Hlasuji
pro tuto zprávu, neboť se zaměřuje na zavedení transparentnějších kontrolních postupů
u výše zmíněných vývozů.

George Sabin Cutaş (S&D),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro tento návrh na změnu
nařízení, neboť se domnívám, že nově zavedené body vyústí ve větší transparentnost a
demokratizaci režimu EU pro zboží dvojího užití. Tím pádem se bude Evropský parlament
moci zapojit do aktualizace seznamů zboží podléhajícímu kontrole v rámci mezinárodních
režimů. Tyto seznamy se v současné době téměř automaticky provádějí do právních
předpisů EU, aniž by k tomu mohl Parlament říci své. Dále je povinností Koordinační
skupiny pro zboží dvojího užití předkládat Parlamentu výroční zprávu, aby byl plně
informován o vývoji v oblasti kontroly výrobků, jež mohou mít jak civilní, tak vojenské
využití.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písemně. – (FR) Zboží dvojího užití jsou výrobky, jež mají
civilní i vojenské využití, například chemikálie a konstrukční technický materiál nebo
software a další nové technologie. Je často obtížné předpovědět skutečný účel, k němuž
budou vyvezené výrobky použity. Proto musejí vývozci znát své povinnosti a musejí být
povinni ověřovat skutečné využití různých výrobků, jež prodávají do zahraničí. Ačkoliv
už existuje několik kontrolních a informačních mechanismů, vyzýváme ke zvýšení
bezpečnosti v této oblasti. Z toho důvodu jsme hlasovali pro změny, které požadují předem
podané oznámení vývozu, přísnější kontroly a větší transparentnost. To poskytne další
záruku proti zneužívání a šíření zbraní hromadného ničení.

Diogo Feio (PPE),    písemně. − (PT) Výrobky, a to i software a technologie, jež mohou být
využity jak pro civilní, tak pro vojenské účely, se považují za technologické výrobky dvojího
užití. Toto dvojí užití znamená, že je třeba věnovat zvláštní pozornost při jejich vývozu,
aby se zabránilo šíření zbraní, a to především zbraní hromadného ničení. Každému
analytikovi je jasné, že pro mezinárodní bezpečnost je kontrola těchto produktů zásadně
důležitá a že je v závislosti na technologickém vývoji třeba soustavně aktualizovat nařízení,
která stanoví příslušné kontrolní mechanismy. Je rovněž jasné, že v právních státech musejí
být tyto kontroly transparentní a demokratické, což je ostatně záměrem Komise.

Závěrem chci vyjádřit přesvědčení, že Komise musí přistupovat citlivě k tomu, že některé
členské státy mají v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího užití restriktivnější a přísnější
pravidla, jak se ostatně píše ve stanovisku Výboru pro zahraniční věci. Je to přirozené a
podle mého názoru by to mělo zůstat zachováno.
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José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. − (PT) Tato zpráva pojednává o nutnosti kontrol
vývozu a pohybu takzvaného zboží dvojího užití, tedy zboží, jež nemá jen civilní, ale i
vojenské využití. V posledních několika letech přijala Evropská unie řadu opatření, aby se
předešlo využívání těchto materiálů pro výrobu zbraní, zejména zbraní hromadného
ničení. Hlavním kontrolním nástrojem EU je nařízení (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května,
které zahrnuje prodej a převoz těchto materiálů, ale které je třeba pozměnit, aby se předešlo
existenci různých přístupů v různých členských státech. Proto souhlasím s návrhy
obsaženými v této zprávě, neboť mají za cíl obnovit jistotu evropské veřejnosti ohledně
výroby a pohybu zboží dvojího užití a učinit stávající opatření transparentnější
a demokratičtější.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. − (PT) Kontrola vývozu výrobků dvojího užití je
předmětem opatření na úrovni EU. Hlavním nástrojem pro kontrolu vývozu je nařízení
(ES) č. 428/2009 z roku 2009. Působnost tohoto nařízení se rozšířila na kontrolu prodeje
a přepravy. Ačkoliv se v této zprávě objevují pokusy o zavedení větší demokratické kontroly
a transparentnosti, existují zde některé klíčové záležitosti, jež nám brání hlasovat pro.

Zodpovědnost za „seznam vývozců, zprostředkovatelů a zúčastněných stran, s nimiž
konzultovala“ má po svém zřízení Koordinační skupina pro zboží dvojího užití, které
předsedá zástupce Komise. Právě tato skupina bude rozhodovat o tom, se kterými zeměmi
bude možno obchodovat, čímž odejme tuto pravomoc jednotlivým členským státům, a
tím zpochybní jejich svrchovanost.

Dalším aspektem je zahrnutí Izraele do seznamu cílových zemí pro zboží dvojího užití.
Vzpomeňme si například na společné výzkumné projekty financované ze sedmého
rámcového programu pro výzkum, zvláště na programy s účastí společnosti Israel
Aerospace Industries Ltd., výrobce bezpilotního letounu používaného při útocích v pásmu
Gazy v letech 2008/2009, jež způsobily smrt desítek lidí.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. − (PT) Na základě legislativního návrhu se změnami,
které předložil Parlament, jsme hlasovali pro navrácení této zprávy do příslušného
parlamentního výboru, aby bylo možno pokračovat v jednáních s Radou.

Víme, že využití civilních výrobků a technologií pro vojenské účely potřebuje přístup,
který se neomezuje jen na kontrolu vývozu toho, co je známo jako zboží dvojího užití, a
souvisejících služeb.

Ačkoliv je tato kontrola vývozu důležitá a je třeba ji provádět uváženě, aniž by byl
nepříznivě ovlivněn přístup rozvojových zemí ke zboží a technologiím potřebným pro
jejich rozvoj, je třeba zvýšit transparentnost příslušných postupů a otevřít je demokratické
kontrole.

Chceme zdůraznit, že v této oblasti rovněž musí být soulad mezi ostatními politikami EU
a cíly tohoto nařízení. Společné výzkumné projekty financované ze sedmého rámcového
programu ES pro výzkum, zejména programy s účastí společnosti Israel Aerospace
Industries Ltd., výrobce bezpilotních letounů použitých při útoku na pásmo Gazy v roce
2008/2009, které způsobily smrt desítek lidí, jsou obecně známé.

Lorenzo Fontana (EFD),    písemně.  −  (IT) Nové pravomoci EU v oblasti mezinárodního
obchodu dané v Lisabonské smlouvě jsou dobrou příležitostí ke zvýšení transparentnosti
trhu se zbožím dvojího užití. Změny tohoto nařízení, které se týkají zboží, jež může být
využito pro vojenské i civilní účely, umožní podrobnější dohled nad tímto zbožím. To je
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zásadně důležité pro zamezení šíření zbraní. Navíc při zohlednění postupu ve Výboru
potvrzuji svou podporu svému kolegovi poslanci.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně.  −  (LT) Chemické a radioaktivní materiály, související
technické vybavení, software a komponenty se nevyužívají jen pro civilní, ale i pro vojenské
účely. Pokud toto zboží padne do nesprávných rukou, mohou se z něj stát nástroje pro
týrání lidí nebo zbraně hromadného ničení. Hlasoval jsem pro tento dokument, protože
navrhuje zlepšení režimu kontrol vývozu zboží a technologií dvojího užití, jinak řečeno
zintenzivnění vývozních kontrol tohoto zboží. Tímto dokumentem se rovněž rozšiřuje
seznam zboží, na něž je třeba dostat licenci a jehož vývozní pohyb musí být hlášen.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písemně. −  (DE) Zboží a technologie s civilním a potenciálně
i vojenským využitím by mělo podléhat stejným konkurenčním podmínkám ve všech
členských státech. Znamená to nalézt společné a především spolehlivé rámcové podmínky,
jež zaručí bezpečné využití těchto produktů. To by mělo zabránit umělému snižování
prodejních cen evropských vývozů, což jednoznačně posílí evropské malé a střední podniky.
Hlasovala jsem pro navrženou změnu nařízení, protože transparentnost a bezpečnost
musejí být v otázce tohoto zboží a technologií nejvyšší prioritou.

David Martin (S&D),    písemně. − Vítám tuto zprávu. Vývozní kontroly zboží dvojího
užití, tedy zboží, které může být využito k civilním i vojenským účelům, je předmětem
kroků na úrovni EU už asi 15 let. Kontrola vývozu zboží dvojího je klíčem k nešíření zbraní,
včetně zbraní hromadného ničení. Vzhledem k velkému objemu přeshraničního obchodu
Evropské unie se prosazování vývozních kontrol EU vztahujících se na zboží dvojího užití
spoléhá na preventivní opatření, jako je stanovení požadavků pro vývozní licence a celních
registračních postupů.

Kontroly vývozu mají velký dopad na obchodní politiku EU, protože se mohou týkat více
než 10 % veškerého vývozu EU. Hlavním nástrojem EU pro kontrolu vývozu je nařízení
(ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009 o zboží dvojího užití, které vstoupilo v platnost
dne 27. srpna 2009. Toto nové nařízení zavedlo mnoho významných změn v rozsahu
vývozních kontrol zboží dvojího užití prováděných v Evropské unii. Patří k nim zavedení
kontrol zprostředkovatelských činností a kontrol tranzitu tohoto zboží. Nařízení o zboží
dvojího užití zahrnuje pravidelně aktualizované seznamy zboží dvojího užití, jež podléhá
kontrole, které reflektují seznamy hlavních mezinárodních režimů vývozní kontroly.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    písemně. – (CS) Kontrola obchodování se zbožím dvojího
užití je významnou oblastí s bezpečnostními i obchodními aspekty, která by bez
provázaného toku výměny informací či samotné pružné mezinárodní spolupráce nebyla
dostatečně účinná a uskutečnitelná. V této souvislosti bych chtěl zároveň zdůraznit úlohu
příslušných kontrolních orgánů, např. celních, které nesou značnou odpovědnost při
přímé kontrole vývozu nebo tranzitu zboží dvojího užití. Domnívám se, že by se také
nemělo zapomínat na pomoc těmto orgánům, např. v oblasti přístupů k využití moderních
kontrolních technologií, získávání nových poznatků z provedených kontrolních postupů
nebo v neposlední řadě prostřednictvím podpory odborných školení a výměnných stáží.
Kvalitní nastavení režimu vývozu zboží dvojího užití s uplatněním všech mezinárodních
závazků by mělo být vždy spojeno s propracovanou bezpečnostní politikou.

Nuno Melo (PPE),    písemně. − (PT) Vstup v platnost Lisabonské smlouvy a související
ujasnění kompetencí EU na poli mezinárodního obchodu dává dobrou příležitost pro
utvrzení role EU v této oblasti a role, pravomocí a povinností Evropského parlamentu
v rozhodování v institucionálním rámci EU. Režim EU pro zboží dvojího užití by měl být
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veden transparentněji a demokratičtěji. Pro dosažení tohoto cíle je zásadně důležité plné
zapojení Evropského parlamentu díky uplatnění závazků Lisabonské smlouvy a její společné
interpretaci, na které se v nové rámcové smlouvě shodl Evropský parlament a Evropská
komise.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně.  − Zboží dvojího užití jsou výrobky, jež mohou být
využity jak pro mírové, tak pro vojenské účely. Dohled nad vývozem zboží dvojího užití
je klíčovým prvkem pro nešíření zbraní. S ohledem na velký objem obchodu EU s ostatními
zeměmi je provádění dohledu EU nad vývozem zboží dvojího užití založeno na
preventivních opatřeních. Kontrola vývozu má veliký dopad na obchodní politiku EU.
Bylo by hezké, kdyby se nástroje kontroly nestávaly prostředky v boji proti konkurentům
v rámci podnikatelských struktur. Proto je nezbytné vytvořit obsáhlý seznam zboží dvojího
užití. To je ovšem téma pro další zprávu. Hlasoval jsem pro.

Andreas Mölzer (NI),    písemně.  −  (DE) Vývoz zboží a technologií dvojího užití je v rámci
EU velmi pečlivě regulován. Tento pojem se vztahuje zejména na zboží a technologie, jež
lze využít i pro vojenské účely. Pro předcházení nekalých praktik v odvětví vývozu existují
čtyři druhy vývozních povolení: všeobecná vývozní povolení Společenství, národní
všeobecná vývozní povolení, souhrnná vývozní povolení a individuální vývozní povolení.
Všechny tyto druhy povolení platí v rámci EU.

Navíc existují i mezinárodní režimy kontroly vývozu, k nimž je EU zavázána a skrze něž
se Komise snaží posílit pozici EU. Těmito režimy jsou: Australská skupina, jejímž je Komise
plným členem a která zahrnuje všech 27 členských států a USA, Kanadu, Japonsko, Jižní
Koreu a Austrálii; Skupina jaderných dodavatelů, v níž má Komise status pozorovatele a
která zahrnuje EU 27, USA a Rusko; Wassenaarské ujednání, v němž nemá Komise žádný
status, ale které zahrnuje všechny členské státy EU kromě Kypru coby plnoprávné členy;
a Režim kontroly raketových technologií, v němž Komise rovněž nemá přiznán žádný
status a jehož plnoprávnými členy je jen 19 členských států.

Hlasoval jsem pro, abych neporušil zásadu subsidiarity.

Paul Murphy (GUE/NGL),    písemně.  − Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože do určité
míry činí krok směrem k vyřešení současné absence transparentnosti ve vztahu k vývozním
úvěrům a k vyřešení problému ohromné propasti zející mezi vytčenými cíly EU a tím, jak
se ve skutečnosti vývozní úvěry v EU používají. EU se ráda prezentuje jako síla působící
ve prospěch lidských práv a ochrany životního prostředí. Úloha evropských vývozních
úvěrových agentur ale ukazuje prázdnotu tohoto nároku. Tyto úvěry se běžně používají
pro zpětné projekty a obchody, které poškozují životní prostředí a práva pracujících. Za
účelem nastolení skutečné spravedlnosti v této oblasti musejí být tyto agentury, které
podporují asi 10 % světového obchodu, převedeny do demokratického veřejného vlastnictví.
Je třeba otevřít účetnictví, aby pracovníci a ti, kterých se tyto záznamy týkají, konečně
viděli, kam jdou peníze. Je rovněž třeba provádět kontrolu těchto agentur za účasti
pracovníků, aby byly veliké zdroje agentur využity ve prospěch pracujících, drobných
zemědělců a životního prostředí.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. − (PT) Vstup v platnost Lisabonské smlouvy
a související ujasnění kompetencí EU na poli mezinárodního obchodu dává dobrou
příležitost k utvrzení role EU v této oblasti a role, pravomocí a povinností Evropského
parlamentu v rozhodování v institucionálním rámci EU. Režim EU pro zboží dvojího užití
by měl být veden transparentněji a demokratičtěji. Pro dosažení tohoto cíle je zásadně
důležité plné zapojení Evropského parlamentu díky uplatnění závazků Lisabonské smlouvy
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a její společné interpretaci, na které se v nové rámcové smlouvě shodl Evropský parlament
a Evropská komise. Jedná se o přepracování nařízení (ES) č. 1334/2000 ve světle současného
mezinárodního rámce. Rozšíření oblasti působnosti kontrol vývozu zboží dvojího užití
má skutečně zásadní důležitost, pokud mají tyto kontroly pokrýt tranzit a
zprostředkovávání a uvalení sankcí za nedovolené prostředkování zboží dvojího užití,
které souvisí například s programem pro zbraně hromadného ničení.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. −  (IT) Návrh na nařízení Rady měnící nařízení (ES)
č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolní mechanismus vývozu
zboží a technologií dvojího užití, jak byl předložen 7. února 2011, má za cíl poskytnout
Unii účinný režim preventivních opatření vytvořený v zájmu předcházení šíření zbraní,
včetně zbraní hromadného ničení. Nařízení, které v současné době v této oblasti platí ((ES)
č. 428/2009), zavádí systém kontrol, který Unii umožňuje zcela splňovat závazky, které
na sebe vzala v souvislosti se čtyřmi mezinárodními režimy pro kontrolu vývozu, v nichž
je EU zapojena. Ujasnění kompetencí EU v oblasti mezinárodního obchodu, které je
formulováno v Lisabonské smlouvě, v každém případě poskytuje dobrou příležitost
zhodnotit postavení a zlepšit obraz Unie na mezinárodním poli a roli, pravomoci a
povinnosti Evropského parlamentu v rozhodování v institucionálním rámci EU v oblasti
mezinárodního obchodu. Toto jsou důvody, proč považuji za vhodné provést nezbytné
změny tohoto nařízení, abychom dosáhli těchto cílů, a proto hlasuji pro tento návrh.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  − Ve Výboru pro zahraniční věci /
podvýboru pro bezpečnost a obranu (AFET/SEDE) jsme byli s poslancem za zelené jako
zpravodajem velmi úspěšní. AFET/SEDE ve svém stanovisku navrhl zrušit všeobecné
vývozní povolení Společenství na zásilky nízké hodnoty, protože jsme dostali dobré údaje
dokazující, že neexistuje žádná korelace mezi nízkou cenou a nízkým bezpečnostním
rizikem, což je předpoklad, na něž celý systém všeobecných vývozních povolení
Společenství spočívá. Určité velmi levné zboží dvojího užití může naopak představovat
veliké riziko, pokud se dostane do nesprávných rukou. Také jsme mohli vymazat část o
„bezpečnosti informací“ z EU007, protože mezi možnými destinacemi se objevily některé
nedemokratické země. Také se nám v AFET/SEDE podařilo získat širokou podporu pro
silné vyjádření nutnosti dodržování lidských práv v případě vývozu telekomunikačního
vybavení, protože odposlouchávací technologie, zařízení s digitálním přenosem dat pro
monitorování mobilních telefonů atd. spadají pod toto všeobecné vývozní povolení
Společenství.

Co se týče možných destinací jednotlivých všeobecných vývozních povolení Společenství,
podařilo se nám vyloučit Izrael i Indii pro jejich neochotu stát se smluvní stranou Smlouvy
o nešíření jaderných zbraní. Ale nejkontroverznější a nejdůležitější záležitostí byla otázka,
zda je dostačující provádět kontrolu, oznámení a registraci po uskutečnění vývozu, nebo
před ním.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně.  −  (IT) Kontrola vývozu zboží dvojího užití, tedy zboží,
jež lze využít k civilním i vojenským účelům, je předmětem opatření na úrovni EU už asi
15 let. Tento druh kontroly je zásadně důležitý v boji proti šíření zbraní včetně zbraní
hromadného ničení. Vzhledem k velkému objemu obchodu se státy mimo Evropskou unii
se musí prosazování dohledu nad vývozem zboží dvojího užití z EU spoléhat na preventivní
opatření, například zavedení požadavků v oblasti vývozních licencí a celních registračních
postupů.
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Schválení tohoto usnesení představuje další krok tímto směrem. Hlasovala jsem pro tuto
zprávu, protože vstup v platnost Lisabonské smlouvy je dobrou příležitostí pro utvrzení
role EU v této oblasti a role, pravomocí a povinností Evropského parlamentu v
institucionálním rámci EU pro rozhodování tohoto druhu. Tento režim musí být
reorganizován tak, aby byl transparentnější díky uplatňování závazků Smlouvy a její
společné interpretaci, na které se v nové rámcové smlouvě shodl Evropský parlament a
Evropská komise.

Bart Staes (Verts/ALE),    písemně. – (NL) Kontrola vývozu zboží dvojího užití – jinak
řečeno zboží, které lze použít pro civilní i vojenské účely – je velmi důležitá pro nešíření
zbraní. Postoj Evropského parlamentu přenáší úspěchy Lisabonské smlouvy do právních
předpisů EU, což je dobře. Parlament také posiluje demokratickou kontrolu a
transparentnost a zlepšuje pozici EU ve vztahu k mezinárodním režimům kontroly vývozu.
Je rovněž pozitivní, že je Komise povinna předkládat zprávy o fungování nařízení a také
souhrnné posouzení dopadu.

Ale nejproblematičtějším sporným bodem mezi Radou, Parlamentem a Komisí přitom
všem zůstává otázka, kdy se má provádět kontrola, oznámení a registrace: zda před, nebo
po uskutečnění vývozu. Podle mě je zásadně důležité, aby tato kontrola proběhla před
uskutečněním vývozu. To proto, že ex post kontrola bude vždy v praxi znamenat, že
budeme muset fakta složitě shánět až poté, co předmětná událost proběhne. Parlament se
právě rozhodl pro kontroly prováděné ex post. Proto nakonec hlasuji proti konečné verzi
této zprávy.

Zpráva: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně.  −  (LT) Hlasovala jsem pro toto usnesení o
státem podporovaných vývozních úvěrech. Vývozní úvěry představují významný nástroj
na podporu podniků v EU. Souhlasím s názorem, že podpora pro střednědobé a dlouhodobé
vývozní úvěry je silným nástrojem, který dosud není ve všech členských státech plně
využíván, a je třeba jej podporovat. Vývozní úvěry mohou pomoci vytvořit pracovní
příležitosti tím, že zajistí finance pro projekty, které by jinak měly díky své neobchodní
povaze omezenější přístup ke kapitálovým prostředkům. Je nicméně třeba si povšimnout,
že v současné době je zde nedostatečná transparentnost u zjištění toho, co vývozní úvěrové
agentury financují nebo v minulosti financovaly. Nedostatek transparentnosti vede
k vysokým nákladům a nedodržování termínů a rovněž to usnadňuje úplatkářství a korupci.
Proto souhlasím s návrhem pana zpravodaje zavést požadavek, aby členské státy EU
podávaly každoročně hlášení o činnosti svých vývozních úvěrových agentur, pokud jde
o výpočty rizik a stanovit poskytování informací o podrozvahových operacích a aby měly
povinnost informovat o výpočtech sociálních a environmentálních rizik.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně.  −  (LT) Průmyslově nejrozvinutější země včetně
členských států EU mají každá nejméně jednu státem podporovanou vývozní úvěrovou
agenturu, které společně tvoří celosvětově největší zdroj státem podporovaného financování
projektů soukromého sektoru. Celková výše záruk na vývozní úvěry poskytované
exportními úvěrovými agenturami v členských státech EU v období 2004–2009 představuje
přibližně 468 miliard EUR. Exportní úvěrové agentury usnadňují zákonný obchod v případě,
že soukromý kapitálový trh selže. Mají mnohem vyšší schopnost zvládat rizika než
soukromé subjekty, protože nemusí platit daně a vytvářet zisk a mají proto v případě
úročeného úvěru v porovnání se soukromými bankami mnohem větší manévrovací prostor,
který jim umožní předejít ztrátám. Ze stejného důvodu však tyto agentury zároveň mohou
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znamenat velké narušení obchodu, pokud se jejich finanční operace neřídí společnými
pravidly. I když jsou exportní úvěrové agentury důležitým nástrojem pro podporu obchodu
a investic evropských společností, je nezbytné zajistit, aby byly jejich operace finančně
zabezpečené a aby se nemusely obracet na daňové poplatníky v otázkách refinancování
svých operací. Souhlasím s touto zprávou a s požadavkem předkládat výroční zprávy
Evropské komisi a Evropskému parlamentu, protože v současnosti existuje příliš málo
údajů o tom, co vývozní úvěrové agentury financují nebo v minulosti financovaly, a některé
národní vývozní úvěrové agentury dokonce ani pravidelně nevykazují celkovou bilanci
svých ročních operací, což porušuje zásady transparentnosti.

Mara Bizzotto (EFD),    písemně. −  (IT) Cílem návrhu Evropské komise je zavést „ujednání
o státem podporovaných vývozních úvěrech“, jak bylo vyjednáno Organizací pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), do evropských právních předpisů, aby byly
zajištěny společné standardy a transparentnost v oblasti operací národních exportních
úvěrových agentur. Toto opatření – které je samo o sobě pozitivním krokem, neboť řeší
korupci a nedostatek transparentnosti, která má za následek příliš vysoké náklady a
nedodržování termínů – je dále vylepšeno zprávou pana Jadota, která usiluje o další zvýšení
transparentnosti a spravedlnosti zavedením výše zmíněného ujednání, které bylo schváleno
v rámci OECD, do právních předpisů EU.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. − (PT) Exportní úvěrové agentury představují celosvětově
největší zdroj státem podporovaného financování projektů soukromého sektoru. Jedná
se o vládní agentury nebo kvazi státní finanční instituce, které poskytují exportní úvěry,
půjčky, pojištění a investiční záruky společnostem působícím v zahraničních oblastech
s vysokým rizikem, včetně mnoha rozvojových zemí.

Je třeba zmínit, že financování těchto velkých projektů v rozvojových zemích občas
znamená kombinované roční financování všech mezinárodních rozvojových bank. Exportní
úvěrové agentury tedy představují nástroje, které se dobře hodí pro podporu
zahraničněpolitických cílů EU, zejména zmírnění chudoby a změny klimatu. Považuji
zlepšení předmětné smlouvy za pozitivní, zejména s ohledem na větší transparentnost.
Považuji ho za zásadně důležité také v tom, že explicitně prohlašuje, že exportní úvěrové
agentury by měly vzít v úvahu a dodržovat politiky a cíle EU a hodnoty spojené
s upevňováním demokracie, dodržováním lidských práv a v souladu s rozvojovou politikou.
Zatímco na jedné straně exportní úvěrové agentury usnadňují obchod, mohly by na straně
druhé způsobit jeho narušení, pokud by chyběla jasná a transparentní pravidla a kritéria.

Lara Comi (PPE)  , písemně.  −  (IT) Zahraniční obchod je jedním z nejsilnějších politických
nástrojů, jež máme v jednání se třetími zeměmi k dispozici. Minimálně do doby, než bude
nutné rozhodnout se jinak, rozhodla se EU, že nebude mít armádu a že jejím hlavním
vyjednávacím nástrojem v rámci mezinárodních vztahů bude obchodní politika. V tomto
ohledu není EU bez úspěchu. Přímé zahraniční investice do našich podniků navíc představují
rozvojové zdroje pro třetí země, kam přináší práci, a je jistě smysluplné stimulovat je
prostřednictvím exportních úvěrových agentur. To, co na mezinárodním trhu s jednotným
celním systémem nesmíme dovolit je, aby mohly být investice řízeny jednotlivými členskými
státy.

To neodpovídá směru, který si EU vytyčila a který se snaží prezentovat i zbytku světa.
Převedení všech pravomocí týkajících se mezinárodního obchodu z úrovně jednotlivých
států na úroveň Unie je dalším krokem směrem k zavedení jednotné průmyslové politiky
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s výhledem na společnou hospodářskou politiku a s výhledem na horizont dalších synergií
mezi našimi státy.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písemně. – (FR) Na činnost exportních úvěrových agentur
bude třeba na evropské úrovni lépe dohlížet a vést je transparentnějším způsobem. Tyto
agentury budou muset vydávat výroční zprávy o činnosti, aby se dalo ověřit, zda
podporované projekty splňují environmentální, sociální a rozvojové cíle Evropské unie.
Poslanci Evropského parlamentu vyzvali k postupnému zrušení dotací na fosilní paliva
v souladu s evropskými závazky pro boj se změnou klimatu, aby se podpořil přechod na
ekologičtější formy. Tímto hlasováním Parlament potvrzuje své přání, aby byla otázka
systematického zavádění opatření pro finanční transparentnost a opatření zohledňující
změnu klimatu zavedena do všech politik EU, včetně politik týkajících se obchodu a investic
evropských podniků.

Edite Estrela (S&D),    písemně. − (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o státem podporovaných
vývozních úvěrech, protože se domnívám, že státem podporované vývozní agentury
musejí být transparentnější a musejí podávat hlášení o své činnosti. Je rovněž důležité
zajistit úplný soulad s cíli stanovenými v článku 208 Smlouvy, který stanoví snížení a
vymýcení chudoby jako hlavní cíle politiky rozvojové spolupráce EU.

Diogo Feio (PPE),    písemně. − (PT) Komise a Rada v současné době přezkoumávají
legislativní rámec nazvaný „ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech“, aby
jej bylo možno provést do právních předpisů EU. Účelem je poskytnout vývozním
úvěrovým agenturám členských států další právní jistotu. Vývozní úvěry jsou účinným
nástrojem pro podporu podniků EU, neboť mohou pomoci s vytvářením pracovních
příležitostí a s prováděním projektů, jež by bylo jinak obtížné financovat. Skutečnost, že
se počet přijatých žádostí neustále zvyšuje, naznačuje, že členské státy musejí rychle zavést
úmluvu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Souhlasím se stanoviskem Hospodářského a měnového výboru, protože se domnívám,
že „dohled nad vývozními úvěry na evropské úrovni by měl být zaveden pouze výjimečně,
dojde-li k narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Musí být dodržena zásada
subsidiarity.“

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. − (PT) Tématem této zprávy je návrh rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady o uplatňování některých pravidel pro získání vývozních
úvěrů od státem podporovaných společností. Skutečnost je taková, že většina členských
států má vývozní úvěrové agentury, které hrají zásadně důležitou úlohu v podpoře
evropského obchodu a podnikových investic. Za období 2004–2009 představuje činnost
těchto agentur celkový objem ve výši 468 miliard EUR. Tato podpora spadá pod Dohodu
o subvencích a vyrovnávacích opatřeních (ASCM), zvanou též jednoduše Dohoda, která
byla vyjednána v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Patří mezi veřejné finanční nástroje, do nichž je zapojena Evropská unie. Tyto agentury
zásadně podporují průmyslovou činnost škodlivou pro životní prostředí – v neposlední
řadě díky emisím oxidu uhličitého – a podle Světové banky mají jen zanedbatelný vliv na
snižování chudoby. Proto souhlasím s postojem zpravodaje, že by vývozní úvěrové agentury
měly přispívat k politikám a cílům EU, což znamená, že by nebyl nutný přezkum Dohody
OECD.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. − (PT) Domníváme se, že je třeba většího dohledu
a kontroly vývozních úvěrových agentur, a to jak v otázkách vývozu, tak investic a financí,
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protože nedostatek transparentnosti způsobuje veliké škody tím, že podporuje úplatkářství
a korupci.

Vývozní úvěrové agentury jsou veřejnými nástroji, které jsou ze strany EU velmi využívány,
aby přispívaly k financování jejích mezinárodních cílů a hospodářských a geostrategických
zájmů, jež nelze oddělit od cílů dominujících a ovládajících regionů a zemí, což vede
k vytváření skutečně neokoloniálních vztahů. Investice financované vývozními úvěrovými
agenturami často konkrétním zemím a tamním předpokládaným příjemcům nepřinášejí
žádný užitek.

Znění pokynů pro vývozní úvěry má za cíl obcházení vytyčeného cíle přímé pomoci
v rámci dohod Světové obchodní organizace, které vyvíjí nátlak na rozvojové země, aby
přijaly výsledky jednání z Dohá. Hlavním cílem přímé pomoci nebo úvěru je i nadále
ovládání trhů a přírodních zdrojů, vykořisťování pracujících a využívání produktů nebo
investic k omezení svrchovanosti cílových zemí, což umožňuje financování vývozních
úvěrových agentur.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. − (PT) Je třeba většího dohledu a větší kontroly
vývozních úvěrových agentur, a to jak v otázkách vývozu, tak investic a financí, protože
nedostatek transparentnosti způsobuje veliké škody tím, že podporuje úplatkářství a
korupci.

Vývozní úvěrové agentury jsou veřejnými nástroji, které jsou ze strany EU ve velké míře
využívány k tomu, aby přispívaly k financování jejích mezinárodních cílů, zejména v oblasti
změny klimatu a zmírnění chudoby. Někdy se využívají jako prostředek pro financování
skutečného neokolonialismu v takzvaných rozvojových zemích.

Znění pokynů pro vývozní úvěry má za cíl obcházení vyhlášeného cíle přímé pomoci
v rámci dohod Světové obchodní organizace, které byly vynuceny na rozvojových zemích,
a vyvíjí na ně nátlak, aby přijaly výsledky jednání z Dohá.

Hlavním cílem přímé pomoci nebo úvěru je i nadále ovládání trhů a přírodních zdrojů,
vykořisťování pracujících a využívání produktů nebo investic k omezení svrchovanosti
cílových zemí, což umožňuje financování vývozních úvěrových agentur.

Bruno Gollnisch (NI),    písemně. – (FR) Byla by chyba, pokud by státem podporované
vývozní úvěry nerespektovaly jisté zásady, zejména určitou sociální etiku, a kdyby
nesplňovaly pokyny týkající se zahraniční a rozvojové politiky. Transparentnost je tedy,
co se týče použití těchto finančních prostředků, nutností. Ale jako reference zde slouží
zahraniční politika, kterou dělá Evropská unie. A o ní lze přinejmenším říci, nechceme-li
použít horší slova, že zvláště v posledních měsících zcela chyběla, že byla nekonsistentní
a roztříštěná. Samotná EU nedodržuje zásady, které vytváří: kdy jsme naposledy mohli
vidět, že by Komise skutečně uplatňovala sociální, lidskoprávní a environmentální
ustanovení, jimiž se ohání ve všech svých obchodních smlouvách?

Kdy podala námitku proti mimoevropským finančním projektům Evropské investiční
banky, které vytvářejí nespravedlivou hospodářskou soutěž pro evropské podniky, nebo
které jsou pochybné z hlediska sociálního nebo environmentálního? Cílem této zprávy je
navíc provést do evropských právních předpisů dohodu vyjednanou s globalistickou a
ultraliberální organizací OECD. Tato dohoda de facto umožňuje, aby byly evropské podniky
znevýhodněny vůči svým konkurentům, zejména vůči konkurentům z Číny. Když jsme
se měli rozhodnout, zda volit pro, či proti, zdrželi jsme se hlasování.
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Juozas Imbrasas (EFD),    písemně.  −  (LT) Jak známo, nelze zjistit, co vývozní úvěrové
agentury v minulosti financovaly. Některé národní vývozní úvěrové agentury dokonce ani
pravidelně nehlásí celkovou bilanci svých ročních operací. Mnoho dalších nehlásí podrobné
údaje o svých sektorálních půjčkách nebo geografickém rozložení. To i navzdory
požadavkům transparentnosti obsaženým v dohodě Organizaci pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 2005, ke které se připojily všechny členské státy EU a
která by měla být nyní provedena do právního řádu EU. Dohoda OECD neobsahuje
požadavky nutné pro zabezpečení spravedlivého stanovení pojistného, protože neukládá
žádné podmínky pro transparentnost a minimální standardy pro odhady sociálních a
environmentálních rizik. Jsou zde návrhy na zpřehlednění požadavků transparentnosti
ohledně odhadů rizik, otevření mimobilančních nástrojů, ustanovení povinnosti nahlašovat
odhady sociálních a environmentálních rizik, a zavedení požadavku, aby členské státy EU
v těchto záležitostech podávaly výroční hlášení o činnosti svých vývozních úvěrových
agentur. Hlasoval jsem pro tento dokument, protože zajistí více transparentnosti a standardy
v otázce uplatnění odhadů sociálních a environmentálních rizik.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    písemně. – (LV) Podpořil jsem usnesení o nařízení
Evropského parlamentu a Rady o uplatňování některých pravidel v oblasti státem
podporovaných vývozních úvěrů, protože se domnívám, že je třeba mít jasná pravidla pro
všechny členské státy Evropské unie v otázkách způsobu podpory vyvážejících podniků.
Záruky na vývozní úvěry jsou důležitým prostředkem pro pomoc podnikům dostat se na
nové trhy a vytvořit nové pracovní příležitosti. Nepodpořil jsem ale pozměňovací návrh
22, který klade na podnikatele další zátěž a snižuje konkurenceschopnost evropských
podniků ve srovnání s ostatními členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD). V období krize musí jít Evropský parlament příkladem, a ne hledat nové
důvody pro uložení další zátěže pro podniky.

David Martin (S&D),    písemně.  − Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Spatřuji ve vývozních
úvěrech důležitý nástroj pro podporu podniků v EU. Vzhledem ke zvýšené poptávce po
státem podporovaných vývozních úvěrech je nanejvýš důležité, aby byla nejnovější směrnice
OECD k tomuto nástroji co možná nejdříve zavedena v jednotlivých členských státech.
Podpora střednědobých a dlouhodobých vývozních úvěrů je mocným nástrojem, který
dosud není ve všech členských státech plně využíván a který je třeba podporovat. Vývozní
úvěry mohou pomoci vytvořit pracovní příležitosti, tím že zajišťují financování projektů,
které by jinak měly díky své netržní povaze mnohem více omezený přístup ke kapitálu.
Souhlasím s panem zpravodajem, když poznamenává, že veškeré nové právní předpisy
přijaté v této oblasti nesmějí přinášet další nárůst byrokracie, která by zvýšila již existující
náklady. Dohled nad vývozem na evropské úrovni by měl být zaveden jen jako výjimka
pro případ porušení hospodářské soutěže v rámci vnitřního trhu. Musí být dodržena zásada
subsidiarity.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Tato zpráva vyzývá k poskytování
státem podporovaných úvěrů a zaručuje, že vývozy z oblasti soukromého sektoru budou
doplněny o „posouzení sociálního a environmentálního dopadu“. Vyzývá také k tomu,
aby cíle pro snížení emisí skleníkových plynů zůstaly těmito projekty nedotčeny. To je
minimum.

Budu ale hlasovat proti této zprávě, abych vyjádřil svou hořkost nad tím, že Výbor pro
mezinárodní obchod neusiluje o získání prostředků k dosažení sociálních
a environmentálních cílů hodných tohoto názvu. Volná hospodářská soutěž, boj proti
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protekcionismu a odsuzování zemědělských vývozních dotací – to jsou některé z mnoha
absurdit, jež tento text prosazuje.

Nuno Melo (PPE),    písemně. − (PT) Vývozní úvěrové agentury hrají v podpoře investic
všeho druhu stále významnější úlohu a vytvářením pracovních příležitostí a podporou
obchodních a investičních společností, které by jinak v soukromém sektoru úvěr nezískaly,
přispívají ke zmírnění dopadů současné hospodářské a finanční krize. Vývozní úvěrové
agentury se staly hlavním zdrojem veřejných financí pro rozvojové země. Značná část
finanční pomoci vývozních agentur v rozvojových zemích se soustřeďuje na odvětví jako
je doprava, ropný, plynárenský a těžařský průmysl a také na velké infrastrukturní projekty,
například na velké přehrady. Je ale důležité na činnost vývozních úvěrových agentur pečlivě
dohlížet, aby se do budoucna předešlo problémům.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně.  − EU je smluvní stranou Ujednání o pravidlech pro
státem podporované vývozní úvěry uzavřeného v rámci OECD. Bude správné, pokud
Evropský parlament přijme pozměňovací návrhy k návrhu Komise, které mají za cíl uplatnit
další opatření podporující transparentnost a zodpovědnost zpráv v Evropské unii.

Andreas Mölzer (NI),    písemně.  − (DE) Veřejné a státem podporované vývozní úvěrové
agentury představují významnou podporu soukromým obchodním projektům
v rozvojových zemích. V těchto dobách napjatých vnitrostátních rozpočtů nabývají na
důležitosti coby zdroje investic pro evropské podniky tím, že je není třeba refinancovat
z peněz daňových poplatníků. Jelikož pro veřejné vývozní úvěrové agentury platí dosti
odlišná kritéria pro posouzení rizik, než je tomu v případě, kdy půjčka pochází ze soukromé
banky, může docházet k narušení hospodářské soutěže na mezinárodním trhu, jak ukazuje
příklad Číny. Proto existuje celá řada nařízení, jako jsou dohody OECD a WTO, jež stanovují
termíny pro splacení a minimální pojistné sazby. Pro účely vyhodnocení a v zájmu
předcházení zneužití peněz daňových poplatníků a zamezení refinancování z peněz
daňových poplatníků jsou v zájmu větší transparentnosti vyžadováno výkaznictví, například
prostřednictvím celounijní povinnosti vydávat výroční zprávy atd. Zda navrhovaná opatření
přinesou větší transparentnost, zůstává otázkou. Proto jsem se zdržel hlasování.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu,
protože souhlasím s panem zpravodajem v tom, že vývozní úvěry jsou silným nástrojem
pro podporu firem v EU. Vzhledem k rostoucímu počtu žádostí o vývozní úvěry se státní
podporou je stále důležitější, aby byla poslední dohoda Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD) týkající se tohoto nástroje v členských státech co možná
nejdříve zavedena. Střednědobé a dlouhodobé vývozní úvěry jsou hodnotným nástrojem,
který dosud není ve všech členských zemích plně využíván a který je třeba podporovat, a
to zvláště v hospodářsky oslabených zemích, jako je Portugalsko. Vývozní úvěry jistě
působí jako motor pro vytváření pracovních příležitostí, protože zajišťuje financování
projektů, jež by jinak měly více omezený přístup ke kapitálovým prostředkům. Všechny
právní předpisy v této oblasti musejí zabránit vytvoření jakékoliv nové byrokratické zátěže,
která by mohla dále zvýšit stávající náklady. Dohled nad vývozními úvěry na evropské
úrovni by měl být zaveden pouze výjimečně, dojde-li k narušení hospodářské soutěže na
vnitřním trhu. V této oblasti musí být úzkostlivě dodržována zásada subsidiarity.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. −  (IT) Vývozní úvěrové agentury představují celosvětově
největší zdroj státem podporovaných finančních prostředků na projekty soukromého
sektoru. Pokud se ale nebudou jejich finanční operace řídit společnými pravidly, mohou
způsobit masivní narušení obchodu. Proto bychom měli zahájit revizi dohody Organizace
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pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) (Ujednání o pravidlech pro státem
podporované vývozní úvěry), abychom mohli pečlivěji monitorovat fungování evropských
vývozních úvěrových agentur. Tam by bylo lze zajistit, aby byla jejich rozhodnutí v souladu
s politikami a cíli EU. Rovněž je třeba vyjasnit závazek transparentnosti v otázkách odhadu
rizik a otázky spojené se zveřejněním mimobilančních nástrojů. Je zkrátka životně důležité
zavést pro členské státy EU požadavek podávat v tomto ohledu každoročně Komisi hlášení
o činnosti jejich vývozních úvěrových agentur. Ve světle předchozích zjištění a vzhledem
k tomu, že vývozní úvěrové agentury mohou představovat užitečný nástroj přispívající
k dosažení vnějších cílů EU (zvláště v oblasti změny klimatu a zmírnění chudoby), hlasuji
pro toto usnesení. Domnívám se totiž, že vývozní úvěry jsou důležitým nástrojem pro
podporu obchodu a investic evropských firem.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – (FR) Jak řekl pan zpravodaj Jadot, dnešní
hlasování posiluje postoj Evropského parlamentu k této záležitosti a vysílá silný signál až
příliš nesmělé Evropské radě. Vývozní úvěrové agentury jsou pro Evropskou unii
významným nástrojem co do podpory obchodu a investic evropských podniků.

Bylo ale naléhavě třeba řešit nedostatek transparentnosti a dohledu EU – zvláště Parlamentu
– kolem činnosti těchto agentur. Hlavně proto, že jimi každoročně proteče několik set
milionů eur a ve vnitrostátních rozpočtech se tvrdě šetří.

I já mám radost, že poslanci Evropského parlamentu zase jednou vyjádřili svou podporu
pro postupné ukončení subvencí pro fosilní paliva, čímž v souladu s evropskými i národními
závazky v oblasti změny klimatu podporují přechod k ekologičtějším formám.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně.  −  (IT) Většina průmyslově rozvinutých zemí má nějakou
vývozní úvěrovou agenturu. Tyto agentury dohromady představují celosvětově největší
zdroj státem podporovaného financování pro projekty soukromého sektoru. Finanční
podpora velkých průmyslových a infrastrukturních projektů v rozvojových zemích ze
strany vývozních úvěrových agentur je mnohem vyšší než finance poskytované každoročně
všemi mezinárodními rozvojovými bankami dohromady. Exportní úvěrové agentury
usnadňují zákonný obchod v případě, že soukromý kapitálový trh selže. Mají daleko vyšší
kapacitu přijímání rizik než soukromé subjekty, neboť nemusejí platit daně a vytvářet zisk,
čímž mají ve srovnání se soukromými bankami širší možnosti pokrýt náklady větších
úvěrů.

Ze stejného důvodu ale mohou tyto agentury, pokud nebudou jejich finanční operace
podléhat společným pravidlům, představovat značné narušení obchodu. Hlasovala jsem
pro tuto zprávu, protože by vývozní úvěry měly podléhat požadavkům ohledně splacení
ve stanovené lhůtě a protože by se měla vybírat minimální pojistná sazba na pokrytí rizik
nesplácení.

Zpráva: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro toto důležité usnesení
o novém rámci politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách. Násilí páchané na
ženách je mezinárodním i evropským problémem. Navzdory tomu, že se o násilí páchaném
na ženách hovoří již několik desetiletí, světovému společenství se tuto mimořádně
destruktivní formu trestné činnosti stále nepodařilo zastavit. Je proto velmi důležité
vynaložit na úrovni EU veškeré úsilí vedoucí k co možná největšímu omezení násilí
páchaného na ženách a vytvořit podmínky pro předcházení tomuto fenoménu, stíhat
pachatele a chránit oběti. Pro dosažení těchto cílů je nezbytné harmonizovat trestní právo
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na úrovni EU a zavést právní rámec, který by umožnil účinnější trestání pachatelů a ochranu
obětí. To je také velmi důležité pro boj proti obchodování s lidmi. Další formou násilí na
základě pohlaví je nucený sňatek, který představuje vážné porušení práva jednotlivce na
svobodu a sebeurčení. Je důležité, aby byly mladé ženy před takovýmito vynucenými
vztahy chráněny. V zájmu zastavení všech forem násilí páchaného na ženách je nezbytné
šířit informace o rovnosti pohlaví a aktivně informovat společnost, zvláště ty její vrstvy,
v nichž jsou vztahy mezi muži a ženami založeny na tradicích a rituálech.

Roberta Angelilli (PPE),    písemně.  −  (IT) Jedna ze čtyř žen se v Evropě za svůj život stane
obětí alespoň některé formy násilí. Roční náklady spojené s tímto násilím se v tomto
regionu odhadují na 33 miliard EUR, což je hodnota, již nelze podceňovat.

Ve srovnání se širokou škálou forem porušování lidských práv dotýkajících se žen, jež
vedou k újmám na jejich tělesném i duševním zdraví, právech a postavení ve společnosti,
je dodržování zásady rovnosti pohlaví soustavně opomíjenou hodnotou. Nemnohé údaje,
které máme v současné době k dispozici, neposkytují ucelený pohled na tento fenomén.
Ale k tomu, abychom poznali, že jsme dosud nedokázali ženy před násilím ochránit, se
stačí podívat na rodinné a pracovní poměry.

Oceňuji závazek Komise, že v období 2011–2012 předloží „sdělení o strategii boje proti
násilí na ženách, domácímu násilí a mrzačení ženských pohlavních orgánů“, ze kterého
bude vycházet akční plán EU, ale doufám také, že se dočkáme přijetí komplexního
politického přístupu, který bude zahrnovat právní, justiční a exekutivní kroky, jakož i
kroky v oblasti zdraví, které účinně omezí tento druh násilí a jeho následky, jež si s sebou
bohužel nese 26 % dětí a mládeže, kteří uvedli, že v dětství zažili fyzické násilí.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písemně. – (RO) Oficiální údaje o násilí páchaném na
ženách jsou ve srovnání se smutnou realitou v jednotlivých členských státech nižší. V
období 2004–2009 bylo zaznamenáno asi 60 000 případů domácího násilí, z nichž téměř
800 vedlo k úmrtí oběti. Z celkového počtu zneužívaných a týraných žen jich snáší násilné
jednání v tichosti na 70 % a pouze 30 % se rozhodne podat oznámení na policii.

V této souvislosti podporuji poskytování bezplatné právní pomoci a snadný přístup k ní
pro ty ženy, které se staly obětí násilí. Domnívám se, že vyhlášení Evropského roku boje
proti násilí na ženách má potenciál zvýšit mezi evropskými občany povědomí o tomto
problému, který je přítomen v každodenním životě nezanedbatelného množství žen
v Evropské unii. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, neboť podporuji názor, že Evropská
listina stanovící minimální úroveň asistenčních služeb, jež mají být poskytnuty obětem
násilí na ženách, je pro omezení tohoto fenoménu ve všech členských státech velmi důležitá.

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Tato zpráva z vlastního podnětu byla sepsána
v rámci různých návrhů týkajících se boje proti násilí páchanému na ženách, jež Evropská
komise oznámí v roce 2011 a 2012. Je to pro mne mimořádně důležité téma, stejně jako
pro sdružení Femmes au centre (Ženy v centru pozornosti), které o tomto tématu v Paříži
před několika týdny pořádalo konferenci. Tato zpráva navrhuje nový komplexní politický
přístup proti násilí na základě pohlaví, který zahrnuje především vyhlášení Evropské listiny
stanovící minimální úroveň asistenčních služeb, jež mají být poskytnuty obětem násilí na
ženách a celoevropský trestněprávní nástroj. Hlasovala jsem pro tuto zprávu.

Liam Aylward (ALDE),    písemně. – (GA) Mezinárodní společenství musí zavést v boji
proti násilí páchanému na ženách přeshraniční přístup. Není pochyb o tom, že násilí
páchané na ženách porušuje jejich základní práva a svobody, zvláště pak právo na
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bezpečnost a lidskou důstojnost. Členské státy musejí zavést Úmluvu OSN o odstranění
všech forem diskriminace žen (CEDAW), která má za cíl zajistit ženám jejich práva a
svobody. Podle Lisabonské smlouvy může EU zavést trestněprávní opatření. Smlouva se
zvláště věnuje obchodování s lidmi a sexuálnímu vykořisťování dětí a žen. Hlasoval jsem
pro tuto zprávu, protože se domnívám, že nastal čas, aby se EU této záležitosti postavila
a aby šla svými právními předpisy a potřebnou podporou pro zastavení násilí páchaného
na ženách dobrým příkladem. V zájmu zajištění účinnosti přijatých politických, sociálních
a právních opatření je třeba zaujmout mnohostranný přístup.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně.  −  (LT) Násilí na ženách páchané v různých formách
zůstává velkým mezinárodním i evropským problémem. Je důležité, aby byla v rámci EU
zákonem ustanovená komplexní a konsistentní ochrana soukromí žen. Některé země
dosud nemají právní předpisy trestně postihující domácí násilí na ženách. S domácím
násilím se nesmí nakládat jako se soukromou záležitostí. Členské státy musejí zajistit, aby
příslušné orgány učinily stíhání přečinů domácího násilí prioritou a aby byli pachatelé
takovýchto přečinů postaveni před soud.

Dominique Baudis (PPE),    písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, která vyjadřuje
jasné stanovisko Evropského parlamentu. Nabádáme Komisi, aby bojovala s násilím na
ženách. Ve všech členských státech pochopitelně existují preventivní i represivní právní
mechanismy. Evropa je ovšem rovněž povinna zabývat se touto problematikou, jež spadá
do její pravomoci. Je nepřijatelné, aby byly ženy každodenně předmětem ponižování a
fyzického či psychického násilí.

George Becali (NI),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože násilí páchané
na ženách je celosvětový i evropský problém. Tato zpráva představuje balík naprosto
nezbytných opatření pro zajištění důstojného života evropských žen. Je zásadně důležité,
aby byla integrita žen komplexně a konsistentně chráněna zákonem. Je naprosto nezbytné,
aby právní předpisy na úrovni EU zohledňovaly mimořádnou zranitelnost žen a dětí, jež
jsou vystaveny násilí uvnitř domácnosti. Ale nestačí jen zavést či schválit množství právních
předpisů na ochranu žen; je třeba zefektivnit trestní stíhání.

Klíčovou oblastí, v níž by se mohly navýšit zdroje, je příprava policejních orgánů v Evropě.
Policie je prvním subjektem prosazujícím právo, se kterým ženy, jež se staly oběťmi násilí,
přicházejí do styku. Jedním z praktických opatření, jež by mohlo být v členských státech
zavedeno, je zřízení krizové linky pro případy násilí na základě pohlaví. Ženy, které se
staly terčem násilí, by na tuto linku mohly zavolat a získat okamžitou pomoc.

Sergio Berlato (PPE),    písemně.  −  (IT) Rovnost mezi pohlavími je jednou ze základních
zásad Evropské unie. Navzdory tomu, že se o násilí páchaném na ženách mluví již několik
desetiletí, světovému společenství se tuto mimořádně destruktivní formu trestné činnosti
stále nepodařilo zastavit. Násilí na základě pohlaví vede k vážným újmám na tělesném i
duševním zdraví člověka, z čehož pro společnost vyplývají vysoké náklady v podobě
sociálních problémů a náklady na soudnictví a zdravotní péči. Odhaduje se, že celkové
náklady ve všech členských státech EU související s násilím na základě pohlaví, které
společnost nese v podobě útrat za zdravotní péči, právní systém a sociální služby, činí 2
miliony EUR za hodinu.

Důležitou oblastí, kde je třeba silné právní ochrany fyzické a duševní integrity žen, je podle
mého názoru oblast související s mrzačením ženských pohlavních orgánů. Jsem přesvědčen,
že činy vedoucí k vážnému poškození ženského zdraví nelze ospravedlnit kulturními
důvody.
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Dále jsou zásadně důležité hlubší znalosti v oblasti násilí na základě pohlaví, aby bylo
možno zvýšit povědomí veřejnosti o tomto problému. Z toho důvodu jsem pro podniknutí
kroků, které podnítí členské státy sestavit vnitrostátní akční plány pro boj s násilím na
základě pohlaví.

Slavi Binev (NI),    písemně. – (BG) Tato zpráva o prioritách a nástinu nového politického
rámce EU pro boj proti násilí páchanému na ženách předkládá mnoho zajímavých návrhů.
A proto jsem ji podpořil. Podle mého názoru ale v žádném případě nesmí být přijata
směrnice, již by byly všechny členské státy povinny zavést do svých vlastních právních
předpisů. Mechanismy usnadňující přístup k právní pomoci, které umožňují obětem
prosazovat svá práva kdekoliv v Evropské unii, nesmějí a nemohou být poskytovány
zdarma. Jsem pro stanovení právního rámce, který dává přistěhovalkyním právo mít
cestovní pas a povolení k pobytu a který umožňuje učinit osobu, která tyto dokumenty
držitelce odebere, trestně odpovědnou.

Mara Bizzotto (EFD),    písemně. −  (IT) V dnešní době bych očekávala, že zpráva o násilí
páchaném na ženách zdůrazní kritický stav, který představuje rostoucí násilí na ženách
v muslimských komunitách v Evropě. Evropské organizace zabývající se právy žen a
problematikou násilí na základě pohlaví uvádějí, že je tento fenomén neustále na vzestupu.
Děje se to před očima nás všech, ale jako by zde byla neochota pojmenovat problém pravým
jménem. Tato zpráva zmiňuje například nucené sňatky a mrzačení ženských pohlavních
orgánů, ale s těmito fenomény, které se v našich městech exponenciálně šíří, se nakládá
jako s problémy vycházejícími z kulturního základu. Pravda je taková, že tyto problémy
souvisejí s masivní přítomností přistěhovalců, kteří do Evropy přivážejí fundamentalistické
pojetí náboženství, islámu, a zatímco dnes za to platí ženy z těchto komunit, zítra to mohou
být naše ženy a samotná podstata západní společnosti. EU by měla okamžitě zavést
přiměřené politiky cílené právě tímto směrem – ne na násilí spojené s „kulturním“ zázemím,
což je naprosto nic neříkající pojem –, abychom mohli s tímto silně se šířícím fenoménem
bojovat ještě dnes, neboť zítra na to bude při současném tempu pozdě.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože je
nezbytně a naléhavě nutné zastavit násilí na ženách. Chtěla bych upozornit na skutečnost,
že každá desátá žena v Evropě zažila násilí a že se jedná o jednu z nejčastějších příčin násilné
smrti žen. Přestože je násilí páchané na ženách tématem diskusí už několik desetiletí,
s bolestí shledávám, že stále nejsme schopní ženy před násilím ochránit. Je proto velmi
důležité, aby Evropská komise navrhla jednotné nařízení týkající se všech forem násilí
páchaného na ženách – ať už fyzického, sexuálního nebo psychologického – a aby proti
tomuto násilí bojovala. Násilí na základě pohlaví zahrnuje sexuální zneužívání, obchodování
s lidmi, nucené sňatky, mrzačení ženských pohlavních orgánů a další formy ubližování.
Tyto násilné trestné činy mají velký dopad na tělesné i duševní zdraví žen a způsobují
nevratné újmy na něm. Proto by měly členské státy zabezpečit lepší zdravotní péči pro
oběti násilí. Dále naléhavě žádám paní komisařku pro vnitřní věci paní Cecilii
Malmströmovou, aby nesnižovala finanční pomoc vyčleněnou pro nevládní organizace
bojující proti násilí páchanému na ženách. V průběhu hospodářské a finanční krize dochází
k ještě většímu počtu násilných činů, proto za žádných okolností nemůžeme omezovat
finanční prostředky pro tuto oblast.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písemně. – (RO) Evropský parlament v minulosti přijal
usnesení o násilí páchaném na ženách, které zdůrazňuje potřebu komplexního právního
předpisu pro boj proti všem formám násilí na ženách. Komise učinila několik důležitých
rozhodnutí, jež v zásadě směřují k dosažení tohoto cíle, zvláště tím, že vypracovala nový
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akční plán pro rovnost pohlaví, který zdůrazňuje, že násilí na základě pohlaví je jedním
z klíčových problémů, jež je třeba řešit. Komise také oznámila, že v roce 2011 předloží
návrh na strategický plán pro boj proti násilí na základě pohlaví. Násilí na základě pohlaví
vede k vážným újmám na tělesném i duševním zdraví člověka. Z toho pro společnost
plynou velké náklady v podobě sociálních problémů a náklady na právní a zdravotní
systémy.

Náklady plynoucí z násilí na základě pohlaví, jež společnost nese, se odhadují z útrat za
zdravotní péči, právní systém a sociální služby. Násilí na základě pohlaví je také vážný
problém pro demokracii. Samotný fakt, že jsou ženy terčem násilí, omezuje jejich příležitosti
účastnit se na společenském a pracovním životě.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    písemně. – (RO) Jako liberální poslanec Evropského
parlamentu nemohu než podpořit tuto zprávu, protože členské státy potřebují novou
strategii pro boj proti násilí na ženách, jež představuje vážné narušení fyzické i psychické
integrity žen, kterážto patří mezi základní práva. Násilí páchané na ženách má nepříznivý
dopad jak na oběti, tak na děti, jež vyrůstají v takovémto prostředí, nevhodném pro jejich
osobnostní rozvoj. Rovnost pohlaví je jednou ze základních hodnot EU, která má pro
liberály obzvláštní důležitost. Moderní společnost založená na rovných právech a rovnosti
před zákonem nemůže tyto fenomény tolerovat, a to ani pokud jsou motivovány kulturními
či náboženskými důvody.

Mám za to, že EU a členské státy musejí využít veškerých dostupných nástrojů pro boj
proti rodově podmíněnému násilí. Podporuji návrh směrnice, která stanoví trestní sankce
pro pachatele násilí na ženách. Domnívám se, že je to třeba spojit s vytvořením dostatečného
počtu středisek pro pomoc obětem a vhodnou přípravou lidí, kteří s nimi pracují, jako
jsou policisté, soudci, lékaři atd.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. − (PT) Jsem potěšena, že je na úrovni EU
věnována taková péče problematice násilí páchanému na ženách. Domnívám se, že je to
rozhodující pro úspěch v boji proti tomuto evropskému a mezinárodnímu problému, za
který členské státy přijímají zodpovědnost, což přirozeně znamená přijetí nezbytných
právních předpisů. Hlasuji pro nový rámec politiky EU pro boj proti násilí páchanému na
ženách, neboť se domnívám, že přináší pokrok v boji s porušováním základních práv a
svobod, jako je právo na bezpečnost a lidskou důstojnost.

Nessa Childers (S&D),    písemně.  − Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože situace
v Irsku odráží problém, který zakouší celá Evropa. Irský Národní úřad pro kriminalitu
(National Crime Council) shledal, že každá sedmá žena v Irsku zažila ve svém životě od
partnera kruté a ponižující zacházení fyzické, sexuální nebo citové povahy. Dopady
domácího fyzického a/anebo sexuálního násilí by neměly být podceňovány, neboť vedou
k vážným újmám na tělesném i duševním zdraví člověka, což zvyšuje výskyt těžkých
depresí, a dokonce sebevražd. V parlamentní zprávě se ale také říká, že finanční náklady
vyplývající pro společnost z násilí na základě pohlaví – v podobě útrat za zdravotní péči,
soudnictví a sociální služby – činí ve všech členských státech EU 2 miliony EUR každou
hodinu. V roce 2009 jsem měl tu čest být prvním vyslancem organizace Rape Crisis North
East se sídlem v Dundalku. Tato podpůrná a konzultační služba je jednou z mnoha na
východě Irska. Tyto nevládní organizace poskytují životně důležitou pomoc obětem
sexuálního a domácího násilí a nyní se musejí potýkat s velmi složitými okolnostmi ohledně
financování. Doufám, že tato zpráva pomůže bojovat proti domácímu násilí v Evropě.
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Carlos Coelho (PPE),    písemně. − (PT) Důrazně odsuzuji veškeré formy násilí páchaného
na mužích, ženách nebo dětech a podporuji každou iniciativu, která umožní předcházet
této hrůze, bojovat s ní a chránit oběti tohoto násilí. Údaje, které vyšly najevo v některých
studiích zabývajících se násilím v Evropě, jsou nepřijatelné: 26 % dětí a mládeže bylo terčem
fyzického násilí; pětina až čtvrtina ženské populace se v dospělosti nejméně jednou stala
obětí aktů fyzického násilí; a více než jedna desetina z nich byla obětí sexuálního útoku za
použití násilí.

Počet žen, jež se staly oběťmi, je skutečně alarmující a ohromné rozdíly mezi politikami a
právními předpisy jednotlivých členských států k tomu přispívají, protože ženy se v rámci
Evropy netěší stejné míře ochrany. Je zásadně důležité, aby evropské právní předpisy
zabezpečily komplexní a konsistentní ochranu všech žen. Toho lze docílit přijetím
komplexní právní normy, která umožní bojovat proti všem formám násilí páchaného na
ženách, která bude doplněna sadou opatření v řadě politických, sociálních a právních
oblastí.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner a Gunnar Hökmark (PPE),    písemně.
−  (SV) My, švédští konzervativci, souhlasíme s tím, jakým způsobem tato zpráva daný
problém pojednává. Boj proti násilí na ženách je prioritou Stockholmského programu,
jehož jsme byli významnou hnací silou. V rámci akčního plánu, kterým se Stockholmský
program provádí, se Komise zavázala navrhnout strategii pro boj proti násilí páchanému
na ženách, domácímu násilí a mrzačení ženských pohlavních orgánů a předložit příslušný
návrh v období 2011–2012. Článek 8 Smlouvy o fungování Evropská unie navíc stanoví,
že EU vyvine úsilí pro boj proti všem druhům domácího násilí a že členské státy podniknou
veškerá nezbytná opatření pro řádné potrestání těchto trestných činů a na ochranu jejich
obětí. Jelikož trestní právo spadá do kompetencí jednotlivých členských států, hlasovali
jsme proti odstavci týkajícímu se zavedení směrnice na úrovni EU. Hlasovali jsme pro tuto
zprávu, neboť se domníváme, že členské státy musejí podniknout opatření pro zajištění
bezpečnosti žen.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písemně. – (RO) Domnívám se, že by měly členské státy
vyvinout další úsilí pro vypracování komplexnějších mezinárodních statistik, jež budou
ve větším rozsahu mapovat násilí páchané na ženách, bez ohledu na podobu, ve které se
odehrává – znásilnění, obchodování s lidmi za sexuálními účely, nucené sňatky, smrt,
nucená prostituce, jakož i násilí v domácnosti nebo násilí ze strany bývalých partnerů.
Cílem je ale i zlepšení sběru souvisejících údajů, aby bylo možno nalézt ta nejvhodnější
řešení v otázce trestání pachatelů.

Mário David (PPE),    písemně. − (PT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože se domnívám,
že je důležitá pro společnost, která chce být vyváženější a spravedlivější. Tento fenomén
se objevuje ve všech společnostech v různých formách v soukromé, veřejné nebo
poloveřejné sféře a příslušné statistické údaje a informace o konkrétních podobách zůstávají
často neznámé. Proto se v souhlasu s touto zprávou domnívám, že je třeba provést
důkladnou analýzu a vytvořit lepší vyšetřovací postupy, aby bylo možno proti tomuto
fenoménu lépe bojovat na mezinárodní úrovni. Tato zpráva navrhuje nový přístup k násilí
podmíněnému příslušností k určitému pohlaví a posílení opatření mezi členskými státy
v oblasti trestních postihů pachatelů a pomoci obětem. Také klade správné otázky ohledně
dopadu fyzického, psychického a sexuálního násilí na ženách v různých sférách společnosti.
Domnívám se, že pro vytvoření opatření pro boj s tímto fenoménem, který má následky
pro mnoho lidí a generací, je zásadně důležitá aktivní role Komise, Parlamentu a členských
států.
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Proinsias De Rossa (S&D),    písemně.  − Násilí mužů proti ženám představuje porušení
lidských práv žen, což odráží i posiluje nerovnost mezi muži a ženami. Studie o násilí na
základě pohlaví odhadují, že 20–25 % všech žen v Evropě minimálně jednou v dospělosti
zažilo násilné jednání. Násilí páchané na ženách nezná geografické hranice, věkové omezení
ani rasové nebo kulturní odlišnosti, ale je stále neviditelné a oběti jsou umlčovány. Podporuji
tuto zprávu, která navrhuje, aby se boj proti násilí na základě pohlaví zakládal na novém
komplexním politickém přístupu, jehož součástí bude: trestněprávní nástroj v podobě
směrnice proti násilí na základě pohlaví; odborná příprava úředníků, kteří pravděpodobně
přijdou do kontaktu s případy násilí na ženách; požadavek, aby členské státy projevovaly
náležitou péči a zachycovaly a vyšetřovaly všechny formy trestných činů násilí na základě
pohlaví; žádá finanční podporu pro nevládní organizace, které pomáhají obětem násilí.
Usiluje také o plány pro vývoj metodologických pokynů a pro nový sběr údajů o násilí na
základě pohlaví, aby bylo možné stanovit rozsah tohoto problému a poskytnout základ
pro změnu v činnosti v této oblasti.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písemně. – (FR) Každá čtvrtá žena v Evropě zažije v průběhu
svého života fyzické násilí a více než jedna desetina žen se stane obětí sexuálního útoku
za použití násilí. Vzhledem k těmto číslům je naléhavě třeba jednat. Komise musí vytyčit
nový rámec politiky EU pro boj s násilím na ženách. Všechny formy násilí páchaného na
ženách – znásilnění, prostituce, sexuální násilí atd. – musejí podléhat trestněprávním
řízením ve všech zemích Evropské unie. Každý členský stát má povinnost poskytovat
těmto ženám-obětem přístup k bezplatné právní pomoci a do azylových zařízení, jež jim
umožní vybudovat si nový a lepší život pro sebe i pro své děti. Uznání násilí páchaného
na ženách jakožto trestného činu na úrovni EU je naprosto zásadně důležité.

Karima Delli (Verts/ALE),    písemně. – (FR) Evropský parlament přijal toto úterý, 5. dubna
2011, zprávu o boji proti násilí na ženách. Tento text zdůrazňuje zvláštní povahu násilí
páchaného muži na ženách a dívkách: jedná se o jednu z nejběžnějších a nejškodlivějších
překážek pro rovnost pohlaví. Dnešní zpráva umožní zavést trestněprávní nástroj v podobě
směrnice Evropské unie zaměřené na boj proti násilí na základě pohlaví. Ustavuje Evropskou
listinu stanovící minimální úroveň asistenčních služeb a právo na bezplatnou právní pomoc
a pohotovostní služby psychologické pomoci. Poslanci Evropského parlamentu dále
vyzývají Komisi, aby zřídila evropskou observatoř pro záležitosti násilí páchaného na
ženách. Díky pozměňovacímu návrhu skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance také
přijatý text vyzývá členské státy, aby uznaly znásilnění a sexuální násilí v manželství nebo
jiném intimním vztahu jako trestný čin.

Anne Delvaux (PPE),    písemně. – (FR) Násilí páchané na ženách je jak celosvětový, tak
evropský problém. Domácí násilí, prostituce, obchodování s lidmi – to vše je
politováníhodným důkazem toho, že v naší společnosti stále nejsme s to ochránit ženy
před násilím. Toto násilí na základě pohlaví představuje porušení základních práv a svobod
i práva na bezpečnost a lidskou důstojnost. Do této problematiky patří i zachování soukromí
obětí a starost o základní zájmy celé společnosti, jako je svoboda a demokracie. Evropská
unie se musí ujmout svých povinností a zavést právní předpis, který tomuto násilí učiní
přítrž.

Proto jsem hlasovala pro zavedení opatření, mezi něž patří mechanismus pro usnadnění
přístupu k bezplatné právní pomoci, zajištění finanční pomoci zacílené na podporu
nezávislosti obětí a usnadnění jejich návratu do normálního života a do světa práce.
Dodržování lidských práv je základní hodnotou obsaženou ve Smlouvě o Evropské unii.
Respektujme tedy také práva žen.
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Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE),    písemně.  −  (SV)
Evropský parlament se v hlasování vyslovil pro rámec politiky EU pro boj proti násilí
páchanému na ženách. Vítáme toto rozhodnutí a hlasovali jsme pro tento návrh jako celek.
Toto rozhodnutí bylo obzvláště důležité, protože zpráva vyzývá Komisi, aby splnila své
předchozí sliby a předložila zvláštní legislativní návrh s ohledem na boj proti násilí na
ženách.

Předmětný návrh ale obsahuje některé formulace týkající se náhradní rodinné péče, jež
považujeme za příliš zjednodušující co do jejich negativního postoje vůči tomuto fenoménu
a mezinárodním adopcím. Nejsme naivní, pokud jde o problémy kolem náhradní rodinné
péče, ale nechceme kvůli těmto problémům smést se stolu něco, co může v určitých
případech představovat pozitivní zkušenost pro všechny zúčastněné strany. Z toho důvodu
jsme hlasovali proti těmto konkrétním formulacím, což je stanovisko, které naše skupina,
skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, také zaujala při původním hlasování
ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví.

Diogo Feio (PPE),    písemně. − (PT) Násilí páchané na ženách zahrnuje celou řadu případů
porušení základních práv, jako je sexuální zneužívání, útoky na fyzickou integritu
jednotlivce a domácí násilí, psychické násilí, obtěžování nebo nátlak a obchodování se
ženami a jejich vykořisťování za účelem prostituce, a je drahně dalších forem agrese, proti
nimž musejí členské státy rozhodně bojovat. Odsuzuji veškeré násilí, ale zvláště násilí
páchané na osobách, které jsou fyzicky, společensky, ekonomicky nebo citově zranitelnější,
jako jsou děti a ženy. A právě proto musejí členské státy usilovat o potření všech forem
násilí páchaného na ženách, zejména obchodování se ženami za účelem sexuálního
vykořisťování, porušování jejich práva na sexuální sebeurčení a útoků na jejich fyzickou
integritu.

Respekt k lidskému životu a důstojnosti, na jehož základě stavíme pevné politiky zaměřené
na předcházení násilí a na trestání agresorů, se neslučuje s těmito zločiny, jejichž oběťmi
se v Evropě stává mnoho žen.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. − (PT) Mezinárodní společenství už o situaci
kolem násilí páchaného na ženách diskutuje řadu let. Zůstává ale zřejmé, že se ženy stávají
oběťmi násilí i nadále: pětina evropských žen nejméně jednou zažila násilný útok. Je proto
důležité, aby Evropská unie přijala právní předpis, který by této hrůze učinil přítrž. Ačkoliv
Evropská komise přišla s několika iniciativami za účelem ukončení tohoto zlořádu
postihujícího miliony žen po celém světě (zejména sestavení nového akčního plánu pro
rovnost pohlaví na období 2010–2015), skutečnost je taková, že EU nemůže nečinně
přihlížet tomu, že akty porušování základních práv žen zůstávají nepotrestány, a to zvláště
v oblastech sexuálního zneužívání, mrzačení ženských pohlavních orgánů a nucených
sňatků, obchodu s lidmi a prostituce, nedostatečné právní ochrany atd. Souhlasím s tím,
že je v této oblasti třeba provést další výzkumy, abychom měli k dispozici co nejpodrobnější
vědecké údaje. Ale nemůžeme zůstat nečinní. Proto vítám návrhy paní zpravodajky,
zejména zřízení azylových zařízení pro oběti, krizovou telefonní linku a vyhlášení
Evropského roku boje proti násilí na ženách.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. − (PT) Násilí páchané na ženách v různých podobách
– domácí násilí, sexuální násilí, obchodování se ženami, sexuální obtěžování, psychický
nátlak a násilí na ženách na pracovišti – představuje závažné porušení lidských práv a
svobod na individuální i kolektivní úrovni, které má velmi negativní společenské důsledky.
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Předcházení a vymýcení násilí na ženách vyžaduje stanovení základních strategických cílů,
jejichž sledování nelze oddělit od pokroku, o který se naše civilizace snaží.

V některých studiích o násilí na základě pohlaví se odhaduje, že pětina až čtvrtina evropské
ženské populace se alespoň jednou ve své dospělosti stala obětí fyzického násilí a asi jedna
desetina z nich se stala terčem sexuálního násilí. Odhaduje se rovněž, že 26 % dětí a mládeže
se v dětství nebo v období dospívání stalo oběťmi fyzického násilí, což je obzvláště
alarmující, vezmeme-li v úvahu předpoklady vycházející ze sociálních zkušeností, že dnešní
oběť se může zítra stát útočníkem.

Nyní je důležité, abychom splnili pokyny obsažené v této zprávě.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. − (PT) Vítáme přijetí této zprávy poslankyně naší
skupiny paní Svenssonové, která je také předsedkyní parlamentního Výboru pro práva
žen a rovnost pohlaví.

Víme, že násilí páchané na ženách představuje vážné porušení lidských práv a svobod na
individuální i kolektivní úrovni, které s sebou nese enormní sociální následky vzhledem
k tomu, že násilí na ženách zahrnuje širokou škálu forem porušení lidských práv včetně
domácího násilí, sexuálního násilí, prostituce, obchodování se ženami, sexuálního
obtěžování a psychologického nátlaku a násilí na ženách na pracovišti.

Prevence a vymýcení násilí páchaného na ženách je základním strategickým cílem důležitým
pro pokrok, o který naše civilizace usiluje.

V některých studiích o násilí na základě pohlaví se odhaduje, že pětina až čtvrtina evropské
ženské populace se alespoň jednou ve své dospělosti stala obětí fyzického násilí a asi jedna
desetina z nich se stala terčem sexuálního násilí. Odhaduje se rovněž, že asi 26 % dětí a
mládeže se v dětství nebo v období dospívání stalo oběťmi fyzického násilí, což je obzvláště
alarmující vezmeme-li v úvahu předpoklady vycházející ze sociálních zkušeností …

(Vysvětlení hlasování bylo v souladu s článkem 170 jednacího řádu zkráceno.)

Lorenzo Fontana (EFD),    písemně.  −  (IT) Násilí páchané na ženách představuje v naší
společnosti zlo, s nímž je třeba za každou cenu bojovat. Nemohu ale podpořit toto usnesení
vzhledem k příliš velké pozornosti, která se zde podle mého názoru věnuje
přistěhovalkyním. Tato pozornost by měla být ze strany EU a jejích vlád zvláště v tomto
období skutečně viditelná a neměla by se omezovat na krásná slova o podpoře v evropských
projektech.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    písemně. – (FR) Má skupina je v této otázce rozdělená. Já
jsem hlasovala pro pozměňovací návrh 19 a odůvodnění J týkající se „prostituce“, protože
jsem toho názoru, že prostituce skutečně představuje násilí na ženách.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    písemně. – (FR) Násilí páchané na ženách je až příliš často
opomíjená realita: předpokládá se, že 20–25 % evropských žen se ve své dospělosti stalo
terčem fyzického násilí. Minulý týden Parlament přijal zprávu o této záležitosti a o nutnosti
stanovit v této oblasti politický rámec, což sám za sebe vítám. Naše zpráva chce pobídnout
členské státy EU, aby na násilí páchané na ženách pohlížely jako na zločin, a ustavit k tomu
trestněprávní nástroj pro boj s tímto násilím. Dále a zejména jsem hlasovala pro zavedení
mechanismu pro usnadnění přístupu k bezplatné právní pomoci a pro to, aby byla obětem
poskytována pohotovostní psychologická péče. Rovněž jsem podpořila pozměňovací
návrhy, které pojmenovávají „vážný problém prostituce“ a které říkají, že prostituci provází
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„násilí páchané na ženách“. Konečně, hlasovala jsem pro to, aby bylo znásilnění a sexuální
násilí považováno za trestný čin, a to i v rámci manželského svazku a v rámci ostatních
druhů intimních svazků.

Roberto Gualtieri (S&D),    písemně. – (IT) Evropský předpisový rámec pro boj s násilím
páchaným na ženách představuje zásadní krok vpřed v rámci komplexní strategie. Jedině
kombinace právních, sociálních, hospodářských a preventivních kroků může pomoci
vyřešit tento problém, který je blízko našich domovů. Vždyť více než čtvrtina žen v Evropské
unii zažila ve svém životě násilí. Násilí páchané na ženách nečiní rozdílu ve věku nebo
etnickém a kulturním zázemí a zůstává neviditelným problémem, který s sebou nicméně
nese vysokou lidskou cenu a sociální a hospodářské náklady.

Evropská unie musí potvrdit svou aktivní úlohu v boji proti diskriminaci žen a z toho
důvodu zpráva paní Svenssonové vyjadřuje podporu Evropské komisi v jejím úsilí vytvořit
v souvislosti se Stockholmským programem jasný a homogenní předpisový rámec.

Vítám proto požadavek zavedení trestněprávního nástroje, který by prostřednictvím
vypracování směrnice proti násilí na základě pohlaví definoval násilí páchané na ženách
jako skutečný trestný čin, a který by byl v souladu s množstvím iniciativ pro odbornou
přípravu, prevenci a osvětu, aby bylo možno bojovat se všemi formami špatného zacházení
se ženami.

Sylvie Guillaume (S&D),    písemně. – (FR) Dala jsem této zprávě svůj hlas, protože je
zásadně důležité, abychom v 21. století považovali znásilnění za trestný čin po celé Evropě
a aby byli pachatelé těchto zločinů trestně stíháni a soudně trestáni. Podle toho, ve které
zemi žijí, se v současné době ne všechny oběti těchto odporných zločinů těší stejné
příležitosti dovolat se spravedlnosti a náhrady za násilí, které na nich bylo spácháno, což
je nepřijatelné. Míč je nyní na straně hřiště Rady a Komise, kteréžto orgány jistě nezabrání
tomuto zásadně důležitému kroku, který ženám, jež se staly oběťmi takovéhoto násilí,
pomůže domoci se náhrady za jejich utrpení.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně.  −  (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože je naší
povinností zastavit veškeré porušování práv žen a násilí páchané na ženách. Mám za to,
že v souladu s akčním plánem zavádějícím minulý rok přijatý Stockholmský program by
měla Komise co nejdříve navrhnout strategii pro boj s násilím páchaným na ženách.
Zároveň musejí členské státy zajistit, aby poskytovatelé zdravotní péče, sociální pracovníci,
policie, soudy a další instituce prováděli zlepšení, která jim umožní včasně a profesionálně
reagovat na všechny případy násilí na ženách.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písemně. − (PL) Je bez diskusí, že lidská důstojnost a právo
na bezpečnost jsou základními hodnotami života, jež musejí být chráněny. Samo slovo
„násilí“ je natolik prodchnuto negativními emocemi, že když přijde řeč na násilí na základě
pohlaví, mnoho lidí uhýbá od tématu. Je ale naší povinností čelit obtížným záležitostem
a zasahovat tam, kde společnost potřebuje v právních a politických otázkách ukázat správný
směr. Nezapomínejme, že násilí páchané na ženách, které zahrnuje útok na lidskou
důstojnost, sexuální zneužívání, nucené sňatky a mrzačení, není jen problémem ženské
části lidstva. Je to problém celé společnosti, který přispívá k jejímu celkovému rozkladu.
Celková cena, kterou v tomto ohledu platíme, je podhodnocována.

Neneseme snad všichni náklady na zdravotní péči, psychologickou léčbu, soudní řízení a
sociální péči, které plynou z tohoto násilí? Oběti často nejsou schopné udržet si práci.
Členské státy by měly zvážit sestavení plánu pro boj proti násilí na základě pohlaví.
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Giovanni La Via (PPE),    písemně.  −  (IT) Evropský parlament schválil návrh usnesení o
stanovení nového rámce politiky EU ve věci boje proti násilí páchanému na ženách. Silně
a se zápalem jsem toto usnesení podpořil, protože se domnívám, že na tento společenský
zlořád musí EU reagovat na jednotném celounijním základě tím, že bude podněcovat
podniknutí společné a účinné akce. Násilí páchané na ženách – ať už fyzické, psychické
nebo sexuální – je výrazem necivilizovanosti, kterou musí Evropa jednoznačně zavrhnout.
Tento nešvar vede k traumatům, jež mají nedozírné následky na životy mnoha žen.
Statistiky, které máme v současné době k dispozici, předestírají smutnou a skličující realitu.
Jedna ze čtyř evropských žen se stala minimálně jednou za život obětí násilí. Domnívám
se proto, že pro činnost EU by mělo být prioritou stanovení právních nástrojů na úrovni
EU, umožnění využít bezplatné pomoci, vytvoření azylových zařízení schopných
poskytnout psychologickou a morální pomoc a vytvoření jednotné krizové linky pro celou
Evropu.

David Martin (S&D),    písemně.  − Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Násilí na základě pohlaví
je vždy především trestněprávní záležitost. Společnost proto musí reagovat pomocí trestů
přiměřených závažnosti trestného činu. Při stanovování priorit v otázkách rozdělování
zdrojů společnosti je důležité mít jasnou vizi, jak pracovat s oběťmi, protože právě tato
skupina lidí v současné době potřebuje zvláštní ochranná opatření. To nevylučuje věnování
prostředků na jednotlivé pachatele, například na konverzační terapii a další metody vedoucí
k potlačení násilného chování. Tyto formy alternativní léčby mužů, kteří se dopustili
závažných útoků na ženy, by ale nikdy neměly nahradit tresty uložené na základě trestního
práva. Konverzační terapie a další formy léčby mohou toliko doplnit jiné formy trestů,
například trest odnětí svobody.

Násilí je do značné míry důsledkem nerovného rozdělení síly mezi muže a ženy a je výrazem
vztahu dominance/subordinace mezi pachatelem a obětí. Konverzační terapii, na níž se
účastní oběť i útočník, je proto třeba považovat v tomto případě za vyloučenou, protože
se jedná o zločin takové povahy, že oba dotčení nikdy nemohou být rovnocennými a
vyrovnanými jednajícími stranami.

Marisa Matias (GUE/NGL),    písemně. − (PT) Hlasovala jsem pro toto usnesení, protože
násilí páchané na ženách je pro Evropu a celý svět stále velkým problémem, a to i navzdory
kampaním, které mezinárodní společenství v posledních desetiletích vedlo. Tento fenomén
postihuje v první linii přímé oběti, ale dotýká se také svobody a demokracie jako takové.
Hlasovala jsem pro tuto zprávu i proto, že definuje řadu bezprostředních opatření, která
jsou třeba pro zajištění spořádaného života žen, a také proto, že je zřejmé, že je zapotřebí
dlouhodobých politických, sociálních a zákonných opatření na odstranění násilí na základě
pohlaví.

Nuno Melo (PPE),    písemně. − (PT) Násilí vůbec je třeba odsoudit, ale násilí proti těm,
kteří mají sníženou schopnost se bránit – zvláště proti dětem, starým lidem a ženám – je
třeba odsoudit ještě více. V tomto konkrétním případě je na Parlamentu, aby spojil
dohromady infrastrukturní, zákonné, soudní, výkonné, vzdělávací, zdravotní a další kroky,
které významně omezí násilí páchané na ženách a jeho následky.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písemně. − (ES) Hlasoval jsem pro zprávu paní Svenssonové
o novém rámci politiky EU pro boj s násilím páchaným na ženách, protože chovám ohledně
tohoto druhu násilí velké obavy. Odhaduje se, že 20–25 % evropských žen ve své dospělosti
minimálně jednou utrpělo fyzické násilí a přes 10 % žen bylo sexuálně zneužito. Proto se
domnívám, že nastal čas, abychom učinili přítrž mužskému násilí, a to bude možné jen
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tehdy, když vybudujeme skutečnou rovnost mezi muži a ženami. Dále jsem přesvědčen,
že znásilnění by mělo být uznáno jako trestný čin v celé Evropské unii a že je třeba postavit
pachatele těchto trestných činů před soud. Tato zpráva také navrhuje novou vizi pro boj
s touto zhoubou společnosti, a to nejen v trestním řízení, ale také prostřednictvím ochrany
před pochybným zaměstnáním a jeho předcházením, bojem proti nezaměstnanosti a
chudobě. Díky tomu se totiž ženy často dostávají do stavu závislosti, což jim znemožňuje
svobodnou volbu pro jejich budoucnost. Evropská směrnice namířená proti násilí
podmíněnému příslušností k určitému pohlaví se tak stává zásadně důležitou. Členské
státy za tímto účelem musejí při nejbližší příležitosti přijmout příslušná opatření.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně.  − Násilí páchané muži na ženách představuje zásadní
porušení lidských práv žen. Počítaje všechny formy násilí, které muži na ženách páchají,
se 45 % všech žen v Evropě někdy stalo terčem a obětí násilí ze strany muže. Odhadované
celkové náklady spojené s domácím násilím ve všech 27 členských státech činí 16 miliard
EUR. Ale násilí páchané muži na ženách nezná zeměpisné hranice, věkové omezení, třídní,
rasové či kulturní odlišnosti a zůstává stále neviditelné a oběti jsou umlčovány. V roce
2008 jsem předložil pozměňovací návrhy k trestnímu právu Lotyšské republiky týkající
se domácího násilí. Tyto byly bohužel v lotyšském parlamentu odmítnuty. Hlasoval jsem
pro.

Andreas Mölzer (NI),    písemně.  −  (DE) Navzdory skutečnosti, že jsme v posledních
desetiletích zaznamenali v boji proti násilí páchanému na ženách a dětech pokrok, stále
před námi zůstává mnoho práce. Apatie a pseudomorálka v naší společnosti stojí za
zamyšlení. Prvotní stádia toho, co se později stává skutečným násilím, například dotěrnost,
obscénní poznámky a každodenní obtěžování ze strany mnohých přistěhovalců vůči
ženám ze Západu je stále častěji považováno za normální. Lhostejnost k ženám dosáhla
svého vrcholu, když se německá soudkyně odvolala na právo manžela na tělesné trestání
zakotvené v Koránu jako na rozhodující faktor rozsudku ve věci rozvodu muslimů.

Umožněním migrace importovala EU problémy všeho myslitelného druhu, včetně vražd
ze cti, nucených sňatků a domácího násilí v patriarchálně uspořádaných rodinách. Kultura,
náboženství ani tradice by neměly být ospravedlněním pro násilné činy. Navrhovaná
iniciativa obsahuje mnoho dobrých nápadů, ale klouže jen po povrchu, a proto jsem se
rozhodl zdržet se hlasování.

Franz Obermayr (NI),    písemně. −  (DE) Tato zpráva upozorňuje na řadu vážných případů
násilí páchaného na ženách. Mám na mysli sexuální zneužívání, fyzické násilí v domácnosti,
nucenou prostituci, nucené sňatky a ženskou obřízku. Všechny tyto hrůzné věci se mohou
bohužel dít i v naší společnosti tady v EU. Předmětná zpráva také na tuto skutečnost
poukazuje, ale bohužel nejde ke kořeni problému, který často spočívá v paralelních
společnostech, v archaických islámských strukturách nebo v organizovaných ganzích
překupníků. Musíme na této záležitosti ještě pracovat. Proto jsem se zdržel hlasování.

Georgios Papanikolaou (PPE),    písemně. – (EL) Hlasoval jsem pro zprávu o násilí
páchaném na ženách, což je iniciativa, která pomůže ženám v Evropě žít důstojným
životem. Podle statistik se obětí násilí stala asi pětina žen žijících v Evropě a 20 % žen zažilo
násilí od blízkých osob. Opatření v této zprávě, zaměřená na boj proti násilí páchanému
na ženách, jsou důležitá, neboť zpráva: vyzývá členské státy, aby trestaly pachatele podle
závažnosti spáchaného trestného činu (sexuální zneužívání, obchodování s lidmi, nucené
sňatky, ženská obřízka); zajišťuje zdroje potřebné na pomoc obětem násilí, například
právní pomoc, a na vytvoření azylových domů pro oběti; poskytuje právní pomoc obětem
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a požaduje, aby byly všechny formy násilí na základě pohlaví veřejně stíhány;
prostřednictvím vhodného vzdělávání zajišťuje větší informovanost mladých žen o rizicích,
jimž jsou vystaveny. Hlasoval jsem ale proti návrhu na zvýšení počtu soudů s pravomocí
projednávat případy násilí na základě pohlaví, protože jakýkoliv podobný návrh zavádí
nepřijatelnou diskriminaci a rozpor se zásadou rovnosti pohlaví.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. − (PT) Je zásadně důležité prolomit mlčení
okolo všech forem zločinu, v tomto případě zločinu založeného na pohlaví. Přečiny
v podobě domácího násilí, sexuálního zneužívání, obchodování s lidmi, mrzačení
pohlavních orgánů a další formy narušení lidské integrity, jež postihují zejména ženy a
dívky, musejí vejít v obecnou známost, aby s nimi bylo možno účinně bojovat. Větší znalost
problematiky násilí na základě pohlaví by jistě umožnila zvýšit citlivost společnosti vůči
tomuto problému. Tato zpráva Evropského parlamentu z vlastního podnětu chce dát
dohromady množství opatření, jichž je třeba pro zajištění důstojného života evropských
žen. Navzdory tomu, že se o násilí páchaném na ženách hovoří již několik desetiletí,
světovému společenství se tuto velmi destruktivní formu trestné činnosti stále nepodařilo
zastavit. Domnívám se tedy, že Evropská unie musí přijmout nezbytné právní předpisy,
aby toto násilí zastavila, a členské státy musejí vytvořit národní akční plány pro boj s násilím
na základě pohlaví. Z těchto důvodů jsem hlasovala pro tuto zprávu.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. −  (IT) Násilí páchané na ženách je problémem na
mezinárodní i evropské úrovni. Násilí na základě pohlaví se týká porušování práv ve formě
domácího násilí, sexuálního zneužívání, obchodování s lidmi, nucených sňatků a mrzačení
ženských pohlavních orgánů, ale i dalších forem porušování lidské integrity, které ohrožují
zejména ženy a mladé dívky. Proto nutně musíme přijmout řadu politických, sociálních
a právních politik, abychom byli s to evropským ženám zaručit důstojný život. V této
zprávě z vlastní iniciativy Evropský parlament zdůrazňuje, že tento druh násilí lze zastavit
především prostřednictvím zavedení komplexní a koherentní právní ochrany soukromí
žen. Je rovněž nezbytné zaznamenávat rozsah tohoto druhu kriminality, obeznámit soudy
s tím, co vše sexuální napadení zahrnuje, odhalovat tento druh násilí díky proaktivním a
preventivním opatřením již v počátečních stadiích, zabezpečit právní jistotu v průběhu
vyšetřování a soudních řízení, zřídit nové azylové domy a krizovou telefonní linku pro
oběti a financovat v této oblasti výzkum. Na základě výše zmíněných připomínek hlasuji
pro konkrétní uzákonění všech potřebných opatření pro boj s tímto druhem násilí a pro
vytvoření účinných akčních plánů pro boj proti tomu, aby k němu docházelo.

Rovana Plumb (S&D),    písemně.  − Navzdory tomu, že se o násilí páchaném na ženách
hovoří již několik desetiletí, světovému společenství se tuto velmi destruktivní formu
trestné činnosti stále nepodařilo zastavit. Jedná se o složitý problém, který se týká ochrany
soukromí jednotlivých obětí trestných činů, ale rovněž ochrany důležitých sociálních
zájmů, jako je svoboda či demokracie.

Je třeba poskytovat ženám na národní úrovni azylová zařízení, aby mohly ženy a děti žít
svůj život podle sebe, bez násilí a chudoby. Tato azylová zařízení by měla nabízet
specializované služby, lékařskou péči, právní pomoc, psychologické a terapeutické
poradenství, právní podporu v průběhu soudního řízení, pomoc dětem stiženým násilím
a tak dále. Členské státy by měly zajistit dostatečné finanční prostředky, aby azylové domy
pro ženy splňovaly mezinárodní standardy pro práci se ženami, které zažily násilí, a s jejich
dětmi.
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Členské státy by měly ženským organizacím a nevládním organizacím přiznat potřebné
prostředky, aby mohly tyto chránit ženy a jejich děti před násilím a chudobou a předcházet
těmto fenoménům. Dále musejí členské státy ženám zaručit sociální a ekonomická práva,
aby tyto nemusely být finančně závislé na svém partnerovi či manželovi, a podporovat a
rozvíjet začleňování žen do pracovního trhu.

Miguel Portas (GUE/NGL),    písemně. − (PT) Hlasoval jsem pro toto usnesení, protože
násilí páchané na ženách i nadále představuje metlu, která sužuje Evropu a celý svět, a to
navzdory kampaním, jež mezinárodní společenství už po několik desetiletí vede. V první
řadě se tento fenomén dotýká přímých obětí, ale dotýká se i samotné svobody a demokracie.
Pro tuto zprávu jsem hlasoval také proto, že předkládá řadu bezprostředních opatření,
jichž je třeba v zájmu zabezpečení důstojného života žen. Je rovněž jasné, že pro odstranění
násilí na základě pohlaví je třeba dlouhodobých politických, sociálních a právních opatření.

Robert Rochefort (ALDE),    písemně. – (FR) Každá čtvrtá žena v Evropě zažila vůči své
osobě v dospělosti akt fyzického násilí a jedna desetina žen se stala obětí sexuálního
napadení za použití násilí. Ve světle těchto čísel musíme naléhavě jednat a bojovat proti
násilí na ženách v Evropské unii. Proto podporuji zprávu paní Svenssonové. Znásilnění,
které dosud není v některých členských státech považováno za trestný čin, a další formy
sexuálního násilí na ženách musejí být uznány jako trestné činy ve všech zemích Unie a
pachatelé těchto činů musejí být automaticky stíháni. V zájmu ochrany migrujících žen a
žadatelů o azyl jsem také vyzval k ustanovení právního rámce, který přizná
přistěhovalkyním právo držet vlastní cestovní pas a povolení k pobytu a který umožní
zavedení „trestní odpovědnosti“ pro ty, kteří tyto dokumenty ženě svévolně odeberou.
Dále jsem vyzval k snazšímu přístupu k právní pomoci, aby bylo obětem umožněno
prosazovat svá práva. Domnívám se, že je zásadně důležité, aby byla tato pomoc
poskytována bezplatně a byl bych rád, kdyby byl tento bod ve zprávě jasně zmíněn.

Zuzana Roithová (PPE)   , písemně – (CS) Vážení kolegové, je důležité bojovat proti násilí
páchanému na ženách, které má mnoho podob a forem a zanechává následky na těle i
duši, přičemž v některých případech dovede oběti násilí až k sebevraždě. Jsem ráda, že
vytváříme nový rámec boje EU proti tomuto nepřípustnému jevu, a proto jsem zprávu
ráda podpořila. Nemohla jsem však hlasovat pro některé části zprávy vedoucí k podpoře
umělého ukončení těhotenství, s nímž nesouhlasím, protože i dosud nenarozená lidská
bytost má právo na život.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  − Násilí páchané na ženách je problémem
na mezinárodní i evropské úrovni. Navzdory tomu, že se o násilí páchaném na ženách
hovoří již několik desetiletí, světovému společenství se tuto velmi destruktivní formu
trestné činnosti stále nepodařilo zastavit. Je bolestivé sledovat, jak se nám stále nedaří
ochránit ženy před násilím. Jedná se o složitou problematiku, která se týká ochrany
soukromí jednotlivých obětí zločinu, ale i ochrany důležitých společných zájmů celé
společnosti, jako je svoboda a demokracie.

Evropská unie proto musí přijmout svou odpovědnost a zavést právní předpisy, které jsou
pro zastavení násilí nezbytné. Oceňuji toto shrnutí celé řady naprosto nezbytných opatření
pro zabezpečení důstojného života žen v Evropě, které v této strategicky významné zprávě
paní zpravodajka vypracovala. Ale vzhledem k tomu, že bod odůvodnění J stanoví, že
prostituce jako taková představuje porušení lidských práv a vzhledem k úsilí, jež
vynakládáme na regulaci těchto praktik, zdrželi se někteří členové naší skupiny nakonec
hlasování.
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Oreste Rossi (EFD),    písemně.  −  (IT) Byl bych rád hlasoval pro tuto zprávu o boji proti
násilí páchanému na ženách, protože je jejím cílem zavést komplexní opatření na ochranu
žen, které se staly oběťmi násilí. Jasným způsobem řeší problematiku sexuálního zneužívání,
prostituce, mrzačení ženských pohlavních orgánů, nebezpečného pronásledování,
obchodování s lidmi a domácího násilí, zkrátka problematiku celé řady porušení práv žen.

Jak tomu často v Evropském parlamentu bývá, problémem je, že se každý text dobře hodí
k tomu, aby do něj byly zahrnuty záležitosti, které by se ale měly řešit odděleně
v samostatných textech. V tomto případě se řeší práva migrantek a uprchlic, čímž se
v podstatě zavádí kategorie žen, které mají větší práva než ostatní evropské občanky.
Z tohoto prostého důvodu se zdržuji hlasování, protože nemohu tolerovat tuto politickou
manipulaci, i když s cíli dokumentu souhlasím.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    písemně. – (EL) Hlasoval jsem pro toto usnesení, protože
zavádí rámec nové evropské politiky pro boj s násilím páchaným na ženách. Navrhuje
řadu jasně formulovaných politických opatření pro boj s násilím na základě pohlaví včetně
opatření pro potírání obchodování s lidmi, což považuji vzhledem k znepokojujícímu
nárůstu obchodování s lidmi v EU – zejména se ženami a s dětmi – za zvláště důležité. Tyto
gangy by bylo možné potírat díky mezistátní spolupráci mezi EU, která je cílovou oblastí,
a zeměmi, jež pro tyto gangy představují východiště. Vyzývám Komisi, aby v tomto směru
jednala.

Brian Simpson (S&D),    písemně.  − Podpořím zprávu paní Svenssonové, protože
upozorňuje na existující problém násilí páchaného na ženách. Není to nic nového, ale je
to záležitost, která byla opomíjena, zametána pod koberec, držena pod pokličkou jen
v rámci domácnosti. Nyní je třeba učinit této praxi přítrž a udělat vše, co je v našich silách,
tedy nejen na tento problém poukazovat, ale také zavádět příslušná opatření, řešit jej a
zajistit ženám před násilím ochranu, na niž mají právo.

Souhlasím, že musíme zajistit, aby měly ženy zakoušející násilí přístup k právní pomoci.
Pokud ale budou členské státy pokračovat v krácení rozpočtů na právní pomoc, pak
k tomuto zpřístupnění nedojde. Souhlasím, že je třeba připravovat soudce pro obzvláště
komplikované případy, které vyvstávají v souvislosti s násilím páchaným na ženách. Ale
jak toho dosáhnout, když se tak drasticky osekávají rozpočty?

Je třeba, aby členské státy z této záležitosti učinily politickou prioritu a stanovily minimální
požadavky a závazky, jež by mohly oběti špatného zacházení očekávat. Tato zpráva nám
dává jistý rámec a zaslouží naši plnou podporu, ale spolu s tímto rámcem je třeba také
v této důležité oblasti jednat, což znamená podniknutí příslušných kroků ze strany
členských států.

Laurence J.A.J. Stassen (NI),    písemně. – (NL) Násilí páchané na ženách je trestuhodné a
je třeba se s ním tvrdě vypořádat. Holandská Strana pro svobodu (PVV) v této souvislosti
s předmětnou zprávou naprosto souhlasí. Tato zpráva se ale vůbec nezmiňuje o úloze
islámu. Zmiňuje se o „tradičních či náboženských praktikách“ pouze jednou a velmi obecně
v článku 3, ačkoliv je velmi dobře známo, že právě v rámci islámu je násilí na ženách na
denním pořádku. Útlak žen je ostatně pevnou součástí islámu.

PVV chce, aby byl problém násilí páchaného na ženách řešen, ale hlasuje proti této zprávě,
protože v ní nejsou zmíněny motivy a zázemí pachatelů těchto činů. Tím, že tato zpráva
neuvádí výslovně islám jako příčinu násilí, promarňujeme velkou příležitost vypořádat se
s touto specifickou formou násilí páchaného na ženách.
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Catherine Stihler (S&D),    písemně.  − Podpořila jsem tuto zprávu, která přednáší návrhy
na řešení problému násilí páchaného na ženách v Evropě a vyzývá všechny členské státy,
aby tuto záležitost upřednostňovaly.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně.  −  (PT) Problém násilí obecně a násilí na ženách konkrétně,
je globální záležitostí dotýkající se všech zemí světa. Jelikož neexistuje mezinárodní definice
násilí páchaného na ženách, jsou dostupné údaje dosti nesourodé a nevyjadřují reálný
rozsah daného problému. Některé studie odhadují, že pětina až čtvrtina ženské populace
v Evropě se stala ve své dospělosti nejméně jednou obětí fyzického násilí. Forem a metod
páchání násilí na ženách je mnoho. Historický a strukturní rozměr násilí na ženách
znamená, že opatření je třeba přijmout na Evropské a mezinárodní úrovni. V zájmu zvýšení
informovanosti a povědomí je proto třeba zasáhnout ve všech oblastech veřejného života
pomocí těchto pěti pilířů: politiky, prevence, ochrany, trestního stíhání, zabezpečení a
partnerství. Hlasoval jsem pro tuto zprávu z vlastního podnětu, neboť se domnívám, že
jakýkoliv druh násilí musí zakládat na společenské a právní sankce.

Evropský právní předpis v podobě směrnice založený na vzdělávání, účinné ochraně obětí,
spolupráci s nevládními organizacemi a vyhlášení Evropského roku boje proti násilí na
ženách je příkladem opatření pro boj s touto společenskou metlou, jež má škodlivé následky
pro evropskou společnost.

Derek Vaughan (S&D),    písemně.  − Plně podporuji výzvu, aby bylo sexuální a domácí
násilí páchané na ženách trestným činem ve všech členských státech EU. Naléhavě žádám
Komisi, aby předložila návrhy na zavedení silných opatření pro potírání násilí na základě
pohlaví a ochranu obětí v celé EU. Je třeba řešit stávající nesoulad mezi jednotlivými
členskými státy zavedením koherentních zákonů na vnitrostátní úrovni. Doufám, že toto
usnesení bude krokem směrem k evropské směrnici pro boj s násilím na základě pohlaví.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro toto usnesení
vypracované paní Svenssonovou, švédskou poslankyní ze skupiny konfederace Evropské
sjednocené levice a Severské zelené levice a předsedkyně Výboru pro práva žen a rovnost
pohlaví. Znásilnění a další formy sexuálního násilí je třeba považovat za trestný čin ve
všech zemích EU a jejich pachatelé musejí být automaticky stíháni.

Souhlasím se svou přítelkyní a kolegyní paní Svenssonovou když tvrdí, že ženy jsou oběťmi
násilí na základě pohlaví; ale nesmíme na ženy, včetně těch, jež se staly oběťmi tohoto
druhu násilí, pohlížet prostě jen jako na oběti. Úlohou orgánů je pomoci ženám obnovit
jejich sebevědomí a vybudovat nový a lepší život pro sebe i pro své děti. Také bychom se
měli zaměřovat na příčiny tohoto druhu násilí počínaje zkoumáním genderových
stereotypů, jejichž oběťmi jsou ženy i muži, a to již od velmi raného věku.

Toto usnesení rovněž umožňuje zavedení právního rámce, který poskytne přistěhovalkyním
právo mít vlastní cestovní pas a povolení k pobytu a který umožní pohlížet na osobu, která
tyto dokumenty odebere, jako na trestně odpovědnou.

Proto nyní od Komise očekáváme návrhy strategie a akčního plánu: očekáváme akci.

Angelika Werthmann (NI),    písemně. −  (DE) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, poněvadž
násilí páchané na ženách představuje celosvětově rozšířený problém, který dosud světové
společenství nebylo s to vyřešit. Násilí páchané na ženách se vyskytuje na všech
společenských úrovních a je neodvislé od určité kultury, úrovně vzdělání, věku nebo příjmů.
Ženy jsou nejvíce ohroženy ve svých vlastních domovech – domácí násilí je nejčastější
příčinou újmy na zdraví žen, častější než dopravní nehody a rakovina dohromady. Oběti
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trpí mimořádně negativním dopadem na zdraví, sebevědomí a bezpečnost a nemohou
pak mít podíl na veřejném životě a pracovním trhu do té míry, jak by si přály. Pachatelé
takového násilí působí těmto ženám a jejich dětem doživotní utrpení a celé společnosti
sociální problémy, protože následné náklady v oblasti zdravotní péče a justice se počítají
v miliardách eur. Proto je třeba, aby byli pachatelé za své činy odpovědní a aby byli veřejně
stíháni. Je třeba se násilím páchaným na ženách konečně otevřeně zabývat a zastavit ho.

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

Předsedající. −   Tím je vysvětlení hlasování uzavřeno.

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

PŘEDSEDAJÍCÍ: JERZY BUZEK
Předseda

7. Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis

8. Předložení dokumentů: viz zápis

9. Doba vyhrazená pro otázky předsedovi Komise

Předseda.   − Dalším bodem je doba vyhrazená pro otázky předsedovi Komise.

Martin Schulz,    jménem skupiny S&D. – (DE) Pane předsedo, vidím, že naši kolegové
poslanci ze skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) jsou stále na obědě.
Pane předsedo, jsem rád, že se na mne usmíváte – předtím jste se na mou adresu vyjadřoval
až moc ostře, ale evidentně jste se během přestávky na oběd trochu uklidnil.

Komisař Oettinger, kterého, myslím, dobře znáte, řekl, že budou zátěžové testy – aha, tady
je – nevšiml jsem si ho. Pane Oettingere, rád vás vidím. Pan Oettinger, dobře vyškolený
následovník paní Merkelové, je nyní také proti jaderné energii. Byl zastánce jaderné energie,
ale výbuch elektrárny ve Fukušimě byl pro něj zlomovým okamžikem a on, jakožto
novodobý Saul, spolu s několika dalšími, spatřil na obloze jasné světlo. Alespoň nám
prozradil, že podle jeho názoru by několik jaderných elektráren zátěžovými testy neprošlo.
To je podle mne velmi zajímavé.

Máte-li, pane Oettingere, podezření, že zátěžové testy nepřinesou požadovaný výsledek,
protože systémy, které budou testovány, nemusí test vydržet, proč tedy Komise nezasáhne
přímo a tyto elektrárny nezavře? Pokud jsou zátěžové testy podobné, jako byly v případě
bank, tedy že si po provedení testů uvědomíme, že – zaprvé – zátěžové testy nebyly
dostatečně jasné a – zadruhé – výsledky neodrážely skutečnou situaci, pak to bude v případě
jaderné energie daleko nebezpečnější, než tomu bylo u bank.

Můj konkrétní dotaz tedy zní: jak je možné, že víte, že některé systémy zátěžové testy
nevydrží, a přesto s tím nic neděláte?

José Manuel Barroso,    předseda Komise.  − Za prvé, chceme-li znát výsledek testu, musíme
test nejprve provést. Pokud některé zařízení v testu neuspěje, zůstává otevřená otázka
nápravných opatření. Pokud zařízení nelze z technických nebo ekonomických důvodů
modernizovat, pak musí být reaktory vypnuty a vyřazeny z provozu. Můžeme však počítat
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s tím, že v některých případech bude bezpečnostní modernizace ekonomicky smysluplná
a technicky proveditelná, a k tomu se můžeme v této fázi zavázat.

Pane Schulzi, domnívám se, že bylo důležité, aby se Evropská rada po intenzivních jednáních
dohodla na úloze Komise. Mohu vám říci, že na začátku jednání se mluvilo jen o koordinaci
vnitrostátních regulačních orgánů a až po mém naléhání byla Komise vyzvána, aby přišla
s rozsahem a podmínkami testů a dostala také úkol předložit do konce tohoto roku úplnou
zprávu o výsledcích.

Takto budeme postupovat u všech jaderných zařízení v Evropě. Budeme to dělat zcela
transparentně. Je důležité si tuto skutečnost uvědomit. Věřím, že to je v oblasti jaderné
bezpečnosti pokrok.

Martin Schulz,    jménem skupiny S&D. – (DE) Pane Barroso, jste velmi chytrý člověk, ale
neodpověděl jste na mou otázku. Zeptám se vás proto ještě jednou: když pan Oettinger
říká – „Máme podezření, že některé jaderné elektrárny, které jsou nyní připojeny k síti,
nevydrží zátěžové testy“, vykládám si to tak, že to znamená, že jste si vědomi toho, že
bezpečnost těchto zařízení je tak špatná, že nesplní kritéria. Proč tedy rovnou nezasáhnout?
Domnívám se, že se jedná o skutečné a aktuální nebezpečí.

José Manuel Barroso,    předseda Evropské komise.  − Komisař Oettinger poskytl velmi
preventivní a velmi opatrné prohlášení. Mohlo by se to sice stát, ale abychom zjistili, zda
je to možné nebo ne, musíme provést důležité, spolehlivé testy. Právě to uděláme, zcela
transparentně a na základě nejlepších odborných znalostí, které máme k dispozici.

Jak víte, není v pravomoci Komise testy zastavit. Je to v pravomoci členských států. My –
a na rozdíl od minulosti, před minulou Evropskou radou, k tomu máme jasný mandát –
uděláme to, že budeme ve spolupráci s vnitrostátními nezávislými orgány provádět velmi
důležité, spolehlivé státní zátěžové testy. Nyní stanovujeme podmínky a rozsah těchto
zátěžových testů.

Chtěl bych panu Schulzovi říct, že v těchto různých citlivých záležitostech musíme být
mimořádně zodpovědní a nesmíme vytvářet paniku. Musíme postupovat odborným
způsobem, na základě nejlepších vědeckých poznatků.

Guy Verhofstadt,    jménem skupiny ALDE.  – Všichni souhlasíme s tím, že Evropská unie
je více než jen společný trh, že je to také politický projekt, který má zajistit, aby byla na
kontinentu demokracie a aby byl dodržován, podporován a upevňován právní stát a lidská
práva.

Kdyby to tak nebylo, nemyslím si, že by byl mezi námi a Čínou velký rozdíl. Stejné to je i
ve všech členských státech, včetně Maďarska. Tamní vláda nyní vydala nový návrh ústavy,
která má být přijata v polovině dubna. Obsahuje některé – podle mého názoru – znepokojivé
pasáže o hlasovacích právech nezletilých, zákazu potratů, zákazu sňatků osob stejného
pohlaví, iredentismu a ovládání institucí tak, aby vykonávaly vládní vůli.

Pane předsedo Barroso, co Komise udělá pro to, aby hájila společné evropské ústavní
principy demokracie, právního státu a základních práv, jak je uvedeno v článku 2 Smlouvy,
když jsou tyto principy v členských státech ohroženy, jak je tomu dnes v Maďarsku?

José Manuel Barroso,    předseda Komise.  − Určitě se shodneme na tom, že Evropská unie
nepředstavuje jen společný trh: představuje hodnoty a podmínkou každého členského
státu, který se chce stát členem Evropské unie, je tyto hodnoty respektovat. Jednou z hodnot
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je právní stát a naše právo musíme respektovat. Jak víte, přijetí národní ústavy je klíčovým
krokem pro každý členský stát, klíčovým procesem, který náleží výhradně národu a
institucím tohoto členského státu.

Je na maďarských institucích, aby rozhodly o obsahu a postupu přijetí nové ústavy, v
souladu s jejich vlastními vnitrostátními předpisy a případně s mezinárodním a unijním
právem. Budeme sledovat vývoj této záležitosti z hlediska práva EU, ale samozřejmě
doufáme, že maďarské orgány zajistí, aby nová ústava, která bude s konečnou platností
přijata, odrážela hodnoty, na nichž je založena Evropská unie.

Guy Verhofstadt,    jménem skupiny ALDE.  – Pane předsedo Komise, rozumím vaší
odpovědi, ale víte, že všech 27 členských států musí změnit svou ústavu tak, aby byla v
souladu s evropskými hodnotami. Maďarsko to před vstupem do Evropské unie provedlo.
Jsou dokonce země, které tak učinily až po přistoupení. Polsko to provádí právě teď, stejně
jako Francie, protože některé články francouzské ústavy jsou v rozporu s Lisabonskou
smlouvou.

Je důležité, abyste také uložil Maďarsku, a to i po přijetí nové ústavy, aby tyto zásady také
uplatňovalo. Je důležité, aby se tím Komise zabývala.

José Manuel Barroso,    předseda Evropské komise.  − Ústava kterékoli země musí odrážet
a dodržovat evropské hodnoty: základní evropské hodnoty demokracie, právního státu,
lidské důstojnosti a dodržování základních práv. Je to záležitost, o které bychom ani neměli
diskutovat. Ještě jsem neviděl ústavu členského státu Evropské unie, která by byla proti
těmto hodnotám, ale pokud by se tak – teoreticky – stalo, pak bychom museli zakročit.

Jak víte, pane Verhofstadte, máme v této záležitosti velmi dobré výsledky. Nedávno jsme
zakročili v případě několika velmi citlivých otázek týkajících se například maďarského
mediálního zákona. Maďarská vláda na začátku řekla, že pokud Komise zjistí jakékoli
nesrovnalosti, pak tento zákon změní, a skutečně tak učinila.

V jiných členských státech, kde byly problémy týkající se nediskriminace, Komise rovněž
vyjádřila velmi důrazný postoj. Z tohoto pohledu si můžete být jistý, že Komise bude tyto
záležitosti velmi pečlivě sledovat.

Marian-Jean Marinescu,    jménem skupiny PPE.  – Zavedení evropského semestru, počínaje
letošním rokem, přispěje k posílení rozpočtové kázně, makroekonomické stability a růstu
a uloží členským státům povinnost změnit jejich hospodářské a rozpočtové politiky.
V krátkodobém horizontu by tyto nové politiky mohly mít významný vliv na životy
evropských občanů ve většině členských států.

Zjistila Komise důsledky – nebo má Komise v plánu provést hodnocení důsledků, které
budou mít nezbytné vnitrostátní postupy v budoucnu na evropskou hospodářskou, sociální
i politickou situaci?

José Manuel Barroso,    předseda Komise.  − Tuto záležitost bereme velmi vážně. Bylo velmi
důležité, abychom se dohodli na tom, co jsme nazvali evropským semestrem, protože
členské státy se nyní jednomyslně shodly na tom, že otázky hospodářské politiky jednoho
státu mohou mít také vliv na ostatní státy a že tyto hospodářské politiky ostatních mají
vliv na jejich vlastní politiky. Vydáme v této věci doporučení, v závislosti také na
programech, které nám členské státy předložily. Ale děláme to proto, abychom zlepšili
život našich občanů.
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Dáváme jasně najevo, že veškeré úsilí fiskální konsolidace, veškeré úsilí strukturální reformy
je ve skutečnosti pro růst – pro udržitelný růst, pro růst podporující začlenění –, což je
cílem Evropské unie. Bylo to obecnou dohodou o tom, co jsme nazvali strategií Evropa
2020. Právě ve světle těchto priorit budeme posuzovat vnitrostátní programy, které budou
nyní předloženy a na kterých budeme spolupracovat s našimi členskými státy.

Marian-Jean Marinescu,    jménem skupiny PPE.  – Nejdůležitějším aspektem této politiky
je disciplína. Pokud členské státy všechny tyto požadavky uplatní, budou výsledky pozitivní.
Budou-li mezi členskými státy rozdíly, nebudou výsledky takové, jaké všichni očekáváme.

José Manuel Barroso,    předseda Evropské komise.  − Plně s vámi, pane Marinescu, souhlasím.
Právě proto je potřeba, aby byly instituce nezávislé a aby svou práci vykonávaly zcela
nezávisle a ve skutečném duchu Společenství, protože jsme v minulosti viděli, že se někdy
dostanou do pokušení nepřijmout rozhodnutí nebo je neuplatňovat jednotným,
koherentním a důvěryhodným způsobem.

Komise se proto bude snažit udělat maximum pro to, aby zajistila rovné podmínky a
principy spravedlnosti. Disciplína ve smyslu dodržování dosažených dohod je pro úspěch
Evropské unie opravdu zásadní.

Rebecca Harms,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane Barroso, Komise během minulého
týdne stanovila limity na základě nařízení, které je uplatněno vždy, když se objeví problémy
s radioaktivitou, které ovlivňují dovoz potravin, v tomto případě z Japonska. Překvapivé
je, že limity, které jste uvalili na výrobky z Japonska, jsou v tomto případě mnohem vyšší,
než jsou platné pro stejné produkty v samotném Japonsku. Jsou také vyšší než limity
stanovené pro potraviny v takových případech například ve Spojených státech, tedy v
zemi, kde je jaderná energie široce používaná. Tyto limity jsou také vyšší než limity, které
jsou platné pro Evropskou unii a pro země, z nichž jsme dováželi zboží po černobylské
katastrofě, a které i nadále v některých případech platí pro cesium. Proč by to tak mělo
být? Proč jsme nastavili tak vysoké limity?

José Manuel Barroso,    předseda Komise.  − Pane předsedo, s radostí samozřejmě odpovím
na otázku paní Harmsové, ačkoli jsem si myslel, že jsme se dohodli, že dnešní rozpravu
rozdělíme na dvě části – obecnou část a pak část o Japonsku.

Paní Harmsová, vznesla jste velmi důležitou záležitost. Zaprvé, mimořádná opatření přijatá
25. března, která se týkají dovozu krmiv a potravin z Japonska, zajišťují bezpečnost
spotřebitelů v EU a harmonizovaný postup prosazování předpisů v celé Evropské unii.
Domníváme se, že tato opatření jsou úměrná riziku a mají širší působnost než opatření
uplatňovaná v jiných velkých částech světa, jako jsou Spojené státy a Kanada. Podle mého
nejlepšího vědomí, na základě odborných znalostí, které jsou mi k dispozici, se domníváme,
že tyto záležitosti a tento přístup jsou bezpečné.

Celní úřad zajistí, aby se na trh Evropské unie dostaly potraviny a krmivo pouze v případě,
je-li záruka, že jsou z hlediska spotřeby bezpečné. V rámci nynějšího ujednání uplatňují i
samotné japonské úřady – a slova paní Harmsové jsou pravdivá – ještě přísnější požadavky
na potravinářské výrobky pro domácí spotřebu a vývoz.

Vzhledem k přísnějším limitům, které jsou stanoveny v Japonsku, jsme se my, Komise,
rozhodli, že bude správné změnit současné limity platné od 25. března jakožto dodatečná
ochranná opatření do doby, než bude provedena další vědecká analýza limitů stanovených
v nařízení o Euratomu č. 3954/87. Tuto analýzu provede Komise společně s příslušnými
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vědeckými odborníky do 30. června tak, aby se dospělo k normám, které lze jednotně
uplatňovat na dovoz.

Rád bych zde zdůraznil, že všechny kontroly potravin dovážených z Japonska dosud
provedené členskými státy ukazují zanedbatelné množství radioaktivity, které je výrazně
nižší než současné evropské a japonské normy. Rád bych vás informoval, že příští pátek
Komise navrhne Stálému výboru pro potravinový řetězec revizi našich norem tak, aby
byly v souladu s japonskými normami. Tyto pak vstoupí v platnost příští týden. Chtěl bych
znovu zdůraznit, že jde čistě o preventivní opatření, které umožňuje zahájit potřebná
vědecká posouzení současných povolených úrovní po celém světě, tak aby Evropská unie
mohla prokázat, že opět používá nejvyšší standardy.

Rebecca Harms,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane Barroso, jestli vám dobře
rozumím, znamenalo by to, že ryby postižené radioaktivním spadem z Černobylu a
dovezené z Norska musí splňovat přísnější limity než dovážené radioaktivní ryby ulovené
ve vodách kolem Japonska? To je podle mého názoru špatné a nezodpovědné a chtěla
bych vědět, zda jste připraveni tyto limity, které jsou podle mezinárodních norem velmi
vysoké, upravit.

José Manuel Barroso,    předseda Komise . − Paní Harmsová, o těchto věcech musíme
rozhodovat na základě vědeckých důkazů. Nemohu rozhodovat pouze na základě osobních
názorů. Máme nařízení, které bylo stanoveno po Černobylu. Vycházelo z nejlepších
vědeckých důkazů. Japonsko je ve velmi delikátní situaci, co se týče bezpečnosti potravin,
a existuje pro to mnoho důvodů. Má jiný práh, než máme v Evropě. Takže právě kvůli
těmto rozdílným standardům mezi Evropou a Japonskem jsme se rozhodli, že na
přechodnou dobu budeme používat standardy Japonska.

Povolené jsou hodnoty nižší, což znamená, že jejich standardy jsou vyšší. To se chystáme
uplatňovat pro Japonsko. Mezitím budeme konzultovat Výbor expertů na národní úrovni
a na evropské úrovni, abychom mohli případně zavést společná jednotná pravidla pro
veškerý dovoz. Domnívám se, že je to nejlepší, nejpřiměřenější přístup založený na
vědeckých důkazech. Nemyslím si, že v této době by byl vhodný jiný přístup.

Jan Zahradil,    jménem skupiny ECR.  – Na rozdíl od některých mých kolegů stále věřím,
že Evropská unie je především ekonomickým projektem a že jádrem toho všeho je jednotný
trh. V posledních dnech a týdnech jsme vyslechli mnoho slov o správě hospodářských
záležitostí, na můj vkus možná až příliš mnoho, ale velmi málo o růstu a
konkurenceschopnosti.

Jak víte, pane Barroso, nejpodstatnější část mé skupiny tvoří britská Konzervativní strana,
a britský premiér pan Cameron a osm dalších hlavy států a vlád EU vám a prezidentu panu
Van Rompuyovi poslalo dopis, ve kterém uvádějí velmi jasné způsoby, jak Evropu vrátit
po finanční krizi do růstu. Minulý týden pan Cameron publikoval také brožuru s názvem
„Zvolme růst“ (Let us choose growth) a všechny poslance této sněmovny můžu jedině
vyzvat, aby si ji přečetli.

Takže jaké jsou konkrétní záměry v blízké budoucnosti k dosažení růstu,
konkurenceschopnosti a dokončení jednotného trhu v Evropské unii? Jaká konkrétní
opatření hodláte k dosažení těchto cílů přijmout?

José Manuel Barroso,    předseda Komise.  − Je těžké správně vystihnout význam vnitřního
trhu během jediné minuty. Dovolte mi však ujistit pana Zahradila, že tento měsíc předložíme
Akt o jednotném trhu, což je velmi ambiciózní soubor návrhů na zavedení jednotného
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trhu, jeho prohloubení a odstranění řady překážek týkajících se služeb a celého rozsahu
administrativní zátěže, především pro malé a střední podniky.

Toto jsou konkrétní body, které mohu dnes oznámit: konkrétní opatření týkající se přístupu
malých a středních podniků k financím a snížení administrativní zátěže, která ovlivňuje
naše podniky, zejména malé a střední podniky.

Dovolte mi také uvést, že dopis, který mi napsalo devět evropských premiérů a hlav států,
byl velmi důležitým dokumentem. Je důležité právě v tomto okamžiku, kdy jsou v tak
obrovském rozsahu omezovány naše rozpočty, uvolnit plný potenciál jednotného trhu.
Je to nepochybně zdroj růstu v Evropské unii.

Jan Zahradil,    jménem skupiny ECR.  – Pane Barroso, nechci se dostat do nějaké kontroverzní
debaty a věřím ve vaše dobré úmysly. Nicméně znáte instituci, kterou řídíte. Evropská
komise je někdy trochu obtížně zvladatelné zvíře. Takže mohl byste nám prosím také
sdělit, jak chcete zajistit, že se Evropská komise pod vaším předsednictvím vyhne tendenci
– která je někdy až příliš viditelná – nadměrné regulace, namísto uplatnění deregulace nebo
lepší regulace?

José Manuel Barroso,    předseda Komise.  − Nebuďme prosím vůči Komisi zaujatí. Komise
má v této záležitosti dobré výsledky. Podařila se nám již řada věcí: 31% snížení
administrativní zátěže Komise, přičemž 22 % již schválila Rada a Evropský parlament.
Některým opatřením ke snížení zátěže vlastně brání Rada.

Věřím, že budete souhlasit, pane Zahradile, že mít 27 různých byrokratických aparátů je
horší než mít jeden. Takže Komise usilovně pracuje na tom, aby zavedením vnitřního trhu
usnadnila život podnikům na celém kontinentu. Odpor ve skutečnosti pochází z některých
vnitrostátních správ, například tzv. „pozlacováním“ směrnic atd. Provádění tohoto
programu pro lepší regulaci, na které se, myslím, shodneme, budeme brát vážně.

Lothar Bisky,    jménem skupiny GUE/NGL. – (DE) Mám podobnou otázku jako pan Schulz.
Proto se chci zaměřit na jeden konkrétní aspekt. Samozřejmě pochopíte, že s ohledem na
naše zkušenosti se zátěžovými testy bank jsme teď mnohem citlivější na všechny zátěžové
testy, včetně testů týkajících se jaderné energie. Můj dotaz se týká Euratomu.

Nechci posuzovat, jak obrovské sumy Euratom polyká v oblasti výzkumu. Podle mého
osobního názoru je toto financování výzkumu vynakládáno na technologie plné rizik.
Nevěřím, že tato rizika jsou předmětem adekvátních běžných kontrol, a nevěřím ani, že
existuje dostatečný prostor pro společné rozhodování o této otázce. Jaderná energie konec
konců nerespektuje státní hranice. A právě v tom je problém. Nejde o to, že rozhodnutí o
jaderné energii by měla být přijata na společném základě, protože radiace nezná hranic?

José Manuel Barroso,    předseda Evropské komise.  − Jak Lisabonská smlouva jasně uznává,
pane Bisky, energetický mix je záležitost, která je v pravomoci jednotlivých členských
států. Není úkolem evropských institucí rozhodovat o tom, které zdroje energie by měly
jednotlivé země mít.

Avšak závěry posledního zasedání Evropské rady byly krokem vpřed, protože bylo
dohodnuto provést testy všech jaderných elektráren v Evropské unii. Tato akce bude
probíhat pod vedením Skupiny evropských regulačních orgánů pro jadernou bezpečnost
a Komise. Komise rovněž předloží zprávu, která bude zveřejněna.
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Nyní jsme v situaci, kdy zastánci jaderné energie a její odpůrci – protože v Evropě existují
členské státy s různými postoji – se alespoň shodují na tom, že musíme aktualizovat všechny
podmínky pro jadernou bezpečnost. Je pravděpodobnější, že se tak stane spíše na základě
evropského přístupu než na vnitrostátní úrovni.

Lothar Bisky,    jménem skupiny GUE/NGL. – (DE) Pane Barroso, jak by se vám líbila
myšlenka vytvořit v rámci Smlouvy o EU evropskou instituci na podporu obnovitelných
zdrojů energie pro zajišťování energie, které budou šetrné k životnímu prostředí, a
energetické úspory? Myslíte si, že by byl tento návrh hoden vaší podpory, protože by nás
mohl rychleji zbavit rizik jaderné energie?

José Manuel Barroso,    předseda Komise. − Předložili jsme již několik návrhů k této
záležitosti, a sice tzv. program 20-20-20, kde se například členské státy jednomyslně
dohodly – protože jednomyslnost je v této věci nutná – na 20% cílech pro obnovitelné
energie do roku 2020. Dovolte mi říci, že postupujeme podle plánu směrem k dosažení
tohoto cíle. Takže právní předpisy Evropské unie, které k tomu členské státy zavazují, již
existují.

Jsou členské státy připraveny pokročit dál? Můžeme o tom diskutovat, ale mohu vám říct,
že podle mého názoru, na základě mých jednání se nyní domnívají, že by se měly zavázat
nejprve k dosažení tohoto cíle. Proto zřejmě není potřeba vytvářet nový právní – nový
institucionální – rámec Společenství, ale je nutné se rozhodně zavázat k dosažení cílů, na
kterých jsme se dohodli, a dokonce, bude-li to odsouhlaseno, stanovit cíle ambicióznější.

Nigel Farage,    jménem skupiny EFD. – Pane Barroso, mám v tom zmatek. Pomozte mi.
Jaká je politika EU ohledně Libye? Dostal jsem dne 1. dubna od urozené baronky Ashtonové
dopis, v němž mi sděluje, že EU poskytla více než 75 milionů EUR na humanitární pomoc,
a i když je situace i nadále nejistá, EU nabídla pomoc při podpoře dialogu. Nicméně to
napsala mnoho dní poté, co začalo bombardování. To jsou její slova.

Na druhou stranu máme nesmlouvavého muže Hermana Van Rompuye, který dal jasně
najevo, že cílem této libyjské operace je změna režimu. Řekl také, že k zákroku v Libyi by
nemohlo dojít bez Evropské unie a že Francie a Německo by nemohly provést vojenskou
akci, aniž by nejprve získaly podporu Evropské rady. Takže v rámci Evropské unie máme
dva velké šéfy, kteří si přímo protiřečí. Mohl byste prosím tuto záležitost trochu osvětlit a
říct nám, jaká je politika Evropské unie vůči Kaddáfímu a Libyi?

José Manuel Barroso,    předseda Evropské komise.  − Členské státy jednomyslně odsouhlasily,
že Kaddáfí by měl jít. Není žádný rozpor v tom vést dialog s lidmi, s nimiž bychom podle
našeho názoru měli mluvit. To měla zřejmě na mysli baronka Ashtonová. Přijali jsme zde
například zástupce opozice plukovníka Kaddáfího.

Z uvedeného vyplývá, že vojenská akce nebyla rozhodnutím Evropské unie jako takové.
Některé členské státy v Radě bezpečnosti OSN na základě konsenzu v Evropské radě
rozhodly o uplatnění bezletové zóny. Nebylo to ale rozhodnutí Evropské unie jako takové,
protože v přístupu k situaci existovaly rozdíly. Musíme si toho být vědomi. Skutečnost je
taková, že existovaly rozdílné názory na způsob, jak bychom měli libyjský problém řešit.

Souhlasím však také s tím, co řekl prezident Van Rompuy: bez tohoto postoje Evropské
rady by nemohla být učiněna rozhodnutí Rady bezpečnosti. Jednalo se o historická
rozhodnutí v tom smyslu, že uplatňují odpovědnost za ochranu.
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Nigel Farage,    jménem skupiny EFD. – Určitě tady máme široké spektrum názorů. Zajímalo
by mě, zda by se mnou pan Barroso souhlasil v tom, že jmenovat hlavou nového
ministerstva zahraničí a osobou zodpovědnou za vnější bezpečnost ženu, která je extrémně
levicová, celoživotní pacifistka, bývalá strážkyně pokladny organizace Kampaň za jaderné
odzbrojení, která se ukázala jako neschopná zastávat svou pozici, není ve skutečnosti
jedním z nejlepších rozhodnutí v Evropské unii. Mohu jen říct bohudíky za baronku
Ashtonovou, obávám se, že bez ní bychom byli všichni do Libye daleko více zataženi.

José Manuel Barroso,    předseda Komise. − Rozhodnutí členských států, s mou podporou,
navrhnout Catherine Ashtonovou do funkce místopředsedkyně Komise a vysoké
představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, bylo podle mého názoru
dobré.

Je velmi oddanou Evropankou. Určitě nesdílí vaše názory, ale nemyslím si, že by to byl
opravdu problém. Podle mého názoru velmi čestně a odhodlaně přispívá k našim cílům,
ale buďme v tomto ohledu upřímní. Má velmi obtížnou a náročnou funkci. Vykonává
práci, kterou předtím zastávali nejméně tři nebo čtyři lidé. Kromě toho má zavést novou
Evropskou službu pro vnější činnost.

Domnívám se, že ti z vás, kteří zřejmě nesympatizují s jejími myšlenkami, by měli vůči ní
dodržovat princip presumpce neviny. Domnívám se, že fakt, že nyní máme vysokou
představitelku, která je zároveň místopředsedkyní Komise, je zlepšení. Mohu potvrdit její
nadšení, její odhodlání a velmi evropský pohled, s nímž přistupuje ke všem těmto
záležitostem.

Andrew Henry William Brons (NI). -   Pane předsedo, může předseda Komise předvídat
jakékoliv okolnosti, za kterých jsou všechny členské státy, včetně Spojeného království,
nuceny přijmout euro proti vůli svých občanů – vyjádřené případně v referendu – a dokonce
i proti údajnému přání jejich vlády? Preambule Lisabonské smlouvy zavazuje členské státy
vytvořit hospodářskou a měnovou unii: jedinou, stabilní měnu. Slovo „jediný“ znamená,
že nebude koexistovat s jinými měnami.

Existuje samozřejmě protokol ke Smlouvě, který stanoví, že pokud Spojené království
Radě neoznámí svůj úmysl přijmout euro, není povinno jej přijmout. Otázkou ale je, zda
bude protokol chránit Spojené království vůči ustanovením Smlouvy. Jiné země mimo
eurozónu se zdají být v méně příznivé pozici. Článek 140 Smlouvy stanoví, že u členských
států, na které se vztahuje výjimka, bude každé dva roky posuzován pokrok dosažený ve
směřování k hospodářské a měnové unii.

José Manuel Barroso,    předseda Evropské komise.  − Nepochopil jsem otázku, ale pokud
se ptáte na to, zda Spojené království bude nuceno vstoupit do eurozóny, odpověď zní ne.

Andrew Henry William Brons (NI). -   Pane předsedo, víme, že Spojené království je
chráněno protokolem, ale platnost protokolů je otázkou, která přesahuje rámec tématu
jednotné měny.

Existuje protokol poskytující Spojenému království a dalším dvěma zemím výjimku
(opt-out) z Listiny základních práv, ale právní útvar Komise navrhl, aby výjimka měla
přinejlepším omezené použití. Může se stát, že by měl omezenou hodnotu i protokol
poskytující Spojenému království výjimku z jednotné měny?
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José Manuel Barroso,    předseda Komise.  − Pokud chcete úplnou právní analýzu, rád vám
pošlu analýzu právního útvaru Komise. Mohu vám ale říci – a je mi líto, pokud vás zklamu
–, že Spojené království nebude nuceno vstoupit do eurozóny.

Předseda. −   Dalším tématem je evropská reakce na tragédii v Japonsku. Na seznamu je
mnoho kolegů. Žádám vás, abyste nepoužívali postup modré karty, pokud chcete být na
seznamu přihlášených zvednutím ruky, protože to je něco úplně jiného. Použijte prosím
postup bílé karty – nebo kterékoli jiné. Modrá karta je úplně jiný postup.

Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Pane předsedo, pane předsedo Evropské komise,
reakce Evropské komise na vážnou nehodu v elektrárně Fukušima byla dosud – s výjimkou
podivného nešťastného nedopatření – provázena náležitou vážností, opatrností a pečlivostí.

Tato bolestná událost nicméně navodila ovzduší rozjitřených emocí, nepřátelství vůči
tomuto zdroji energie. Některé vlády, aby snížily případné negativní důsledky u volebních
uren, náhle změnily postoj a rozhodly se zrušit své plány na výstavbu nových elektráren
nebo na prodloužení životnosti stávajících elektráren.

Pane Barroso, vzhledem k tomu, že jaderná energie představuje 14 % naší spotřeby energie,
vzhledem k stálému a předvídatelnému nárůstu poptávky po elektřině a vzhledem k našemu
cíli 85% snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2050 by se vás mnozí z nás, včetně mě,
chtěli zeptat, v této nově nastalé situaci, zda Komise plánuje nějaké legislativní či politické
kroky, které zabrání tomu, aby toto ovzduší v dlouhodobém horizontu ohrozilo naší
energetickou strategii.

José Manuel Barroso,    předseda Komise.  − Jak jsem již řekl v odpovědi jinému kolegovi,
rozhodování o energetickém mixu je záležitost, která je v kompetenci jednotlivých států.
Jak víte, v Evropské unii jsou členské státy, které mají jadernou energii, například vaše
země, Španělsko, a jiné, které jadernou energii nemají, například moje země, Portugalsko.
Takže není na Komisi, aby řekla, zda by členské státy měly mít jadernou energii. Musíme
jednat v rámci naší odpovědnosti.

Nyní jsme v oblasti jaderné bezpečnosti vlastně dostali nové mandáty. Myslím si, že můžeme
a měli bychom splnit již schválené cíle snížení emisí skleníkových plynů. Myslím si, že
20% cíl, který byl jednomyslně schválen, je dosažitelný, pokud budou členské státy jednat
opravdu odhodlaně při realizaci všech opatření, která mohou přijmout, aby bylo dosaženo
tohoto cíle, který je velmi důležitý pro Evropskou unii a bezpochyby i pro celý svět.

Sandra Kalniete (PPE). -    (LV) Pane předsedo, svět nyní již několik týdnů sleduje soucitně
a se zájmem události v Japonsku. Chtěla bych ještě jednou vyjádřit Japoncům úctu. V
myšlenkách jsme s lidmi, kteří pracují ve dne v noci na jaderných reaktorech ve Fukušimě,
aby zabránili jaderné katastrofě. Jsou to hrdinové, kteří obětují své zdraví a svůj život pro
Japonsko a pro lidstvo. Japonsko se potýká s náročným úkolem obnovy svého
zdevastovaného území, což bude vyžadovat značné prostředky, včetně zahraničních
investic. Evropská unie proto musí zahájit jednání s Japonskem o dohodě o volném
obchodu. Protože vím, že je japonskou zásadou zahájit jednání pouze tehdy, když existuje
velké odhodlání je úspěšně uzavřít a dosáhnout výsledku, jsem přesvědčena, že stávající
šedé oblasti budou v průběhu jednání vyřešeny a že můžeme dosáhnout dohody o volném
obchodu, která bude přijatelná pro obě strany.

Rád bych slyšel názor pana Barrosa na to, zda Komise podporuje zahájení jednání o dohodě
o volném obchodu během nadcházejícího summitu EU-Japonsko dne 25. května, a pokud
ne, tak proč ne a kdy by jednání mohla být zahájena?
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José Manuel Barroso,    předseda Evropské komise.  − Na úvod bych chtěl jménem Komise
také vyjádřit náš plný obdiv, respekt a solidaritu s Japonci. Poslal jsem premiéru Kanovi
bezprostředně po této katastrofické události osobní vzkaz. Včera jsem s ním znovu mluvil
po telefonu, abych se informoval, jaká je aktuální situaci. Premiér Kan mi řekl, jak je za
solidaritu Evropské unie vděčný.

Pokud jde o záležitost týkající se obchodu, na loňském summitu Evropské unie a Japonska
bylo dohodnuto prozkoumat možnosti, jak co nejlépe zlepšit naše vztahy. Jednou z
možností z ekonomického pohledu je dohoda o volném obchodu Evropské unie a Japonska.
Tato možnost bude vyžadovat značnou míru úsilí na obou stranách a ochotu řešit mimo
jiné netarifní opatření a odstranění překážek, které brání společnostem Evropské unie
vstoupit na japonský trh pro zadávání veřejných zakázek. V diskusích s Japonskem jsou
v tomto smyslu neustále vznášeny požadavky ze strany Evropské unie. Jsem rád, že Evropská
rada nyní vyjasnila svou pozici. Včera jsem znovu ujistil předsedu vlády Japonska, že jsme
připraveni s Japonskem spolupracovat za předpokladu, že se k těmto záležitostem postaví
konstruktivně. Slíbil mi, že se k nim postaví konstruktivně a že se bude zabývat i
záležitostmi, které jsou předmětem zájmu evropské strany.

Edit Herczog (S&D). -   Pane předsedo, když se podíváme na zprávy o nehodě elektrárny
Fukušima a na debaty o jejích důsledcích, nevidíme tam akcionáře. Nevidíme ani finanční
investory, ani členy politické třídy, ale vidíme zaměstnance: pracovníci bojují s touto
nehodou. Plně podporuji posílení standardů jaderné bezpečnosti. Jste ale připraveni pozvat
zástupce zaměstnanců, tedy odbory, k mnohostrannému dialogu zúčastněných stran s
cílem posílit a dosáhnout standardů a jste globálně připraveni podporovat dosažené
standardy jaderné bezpečnosti? Pokud ano, jak by se podle vás mělo postupovat?

José Manuel Barroso,    předseda Komise.  − Evropská rada se rozhodla pokusit podpořit
nejvyšší možné standardy, a to nejen v Evropě, ale i s našimi partnery. Například komisař
Oettinger je již v kontaktu s ruskými partnery. Rusko a Ukrajina uvedly, že mají zájem na
této věci s námi spolupracovat. Snažíme se také zjistit, zda můžeme dosáhnout stejné
úrovně spolupráce se Švýcarskem a také, i když ne tolik pokročilé, s Tureckem a Arménií.

Včera mi předseda vlády Japonska po telefonu řekl, že chce s námi také spolupracovat, a
to i v mezinárodním úsilí, které má být vyvinuto v rámci skupiny G8 a G20, s cílem
dosáhnout vyšších úrovní jaderné bezpečnosti na světě. Nyní máme podmínky pro to,
abychom se skutečně pokusili, a to nejen na evropské úrovni – to je dnes garantováno –
ale i na celém světě, spolupracovat s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a dalšími
příslušnými mezinárodními orgány.

Sarah Ludford (ALDE). -   Pane předsedo, před rokem mělo Haiti pocit, že EU nebyla
v poskytování humanitární pomoci po katastrofě příliš pohotová. Jste spokojeni s mírou
operativní koordinace mezi EU a členskými státy při posledních mimořádných událostech,
zejména v Japonsku?

Co se událo od doby, kdy Komise před třemi lety vydala sdělení o posílení schopnosti Unie
reagovat na katastrofy, ve kterém bylo uvedeno, že potřebujeme větší soudržnost a účinnost,
aby EU dokázala reagovat na katastrofy jednotněji?

Přispěly nedávné zkušenosti z Japonska a poněkud odlišné ze severní Afriky k tomu, aby
Komise urychlila své úvahy nad tím, zda potřebujeme mechanismus rychlé reakce EU na
humanitární katastrofy a pomoc při obnově?
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José Manuel Barroso,    předseda Komise.  − Co se týče reakce na krizi, jsem hrdý na to, že
Komise zastoupená Kristalinou Georgievovou, která je tu s námi, jako první poslala do
Japonska po těch strašlivých událostech delegaci na vysoké úrovni.

Mohu vás ujistit, že Japonsko toto gesto velmi ocenilo. Poskytli jsme Japonsku politickou
i morální podporu: náš systém pracuje efektivním způsobem. Japonské úřady nás vlastně
jako první požádaly, abychom koordinovali kroky členských států, protože spíše než
bilaterální podporu upřednostňovali koordinovanou podporu ze strany jednotlivých
členských států.

Ačkoli je Japonsko velmi bohatá země, která je velmi schopna čelit tomuto typu krize,
v rámci solidarity poskytujeme humanitární pomoc ve výši 15 milionů EUR. Z toho 10
milionů EUR pochází z rozpočtu Evropské unie, zajištěných Komisí, zbývajících přibližně
5 milionů EUR pochází z členských států.

Jsme v podstatě spokojeni s koordinačním úsilím z humanitárního hlediska, ale je jisté, že
se můžeme kdykoli zlepšit, pokud budou členské státy připraveny přijmout koordinovaný
a soudržný přístup v oblasti civilní ochrany a reakce na krizi.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -   Pane předsedo, na březnovém zasedání
Evropské rady byla potvrzena role EU jakožto podporovatele nejvyšších standardů jaderné
bezpečnosti na světě a v sousedství EU.

Nejméně dva nové jaderné projekty na vnějších hranicích EU vzbuzují vážné obavy,
vzhledem k nedostatku transparentnosti a konzultací s dotčenými zeměmi. Nové jaderné
elektrárny obsahující experimentální reaktory budou umístěny v kaliningradské oblasti
mezi dvěma členskými státy, pouhých 23 kilometrů od východní hranice EU s Běloruskem.
EU ve spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi by měla zajistit, aby vývojáři
dodržovali nejvyšší standardy jaderné bezpečnosti a ochrany životního prostředí od samého
počátku vývojové fáze, a měla by umožnit mezinárodním odborníkům na jadernou
energetiku posoudit oba projekty, zejména kritéria výběru lokality.

EU by mohla účinně bránit nebezpečnému vývoji v oblasti jaderné energetiky tím, že
odmítne uzavírat smlouvy na energii, která bude vyráběna v nečistých jaderných
elektrárnách. Co je podle Komise úkolem prevence nebezpečného jaderného vývoje na
vnějších hranicích EU? Jaká opatření by Komise mohla přijmout?

José Manuel Barroso,    předseda Komise.  − Dobrým příkladem, který mohu uvést, jsou
naše pracovní vztahy s Ukrajinou. Budu účastníkem summitu o jaderné bezpečnosti v
Kyjevě dne 19. dubna 2011, který pořádá ukrajinská vláda, a budu tam společně s
generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem. Byli jsme vlastně jedním z nejdůležitějších
– ne-li nejdůležitějším – dárcem financí na Černobyl, aby mohl být zcela opraven.

Jak uvedla ve svých závěrech Evropská rada, priorita zajištění bezpečnosti jaderných
elektráren samozřejmě nemůže končit na našich hranicích. Evropská unie bude požadovat,
aby byly podobné zátěžové testy prováděny v sousedních zemích a po celém světě, na
stávajících i plánovaných jaderných elektrárnách, a v této souvislosti by mělo být plně
využito příslušných mezinárodních organizací.

Takže v našich vztazích s třetími zeměmi, včetně některých, které jste zmínil, určitě
přiřadíme jaderné bezpečnosti vysokou prioritu.

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Pane předsedo, krize v Japonsku dala hlubší smysl našemu
společnému odhodlání vytvořit strategii 202020. Nicméně i nadále čekáme, ať už v případě
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strategie 202020 nebo strategie 2020, na vytvoření užitečných a pevných nástrojů, které
Evropu vymaní ze situace, v níž se nacházíme, z recesivních opatření, z nezaměstnanosti
a nedostatečného růstu a z nekontrolovaného problému státního dluhu. Není načase, aby
Evropa pokročila v oblasti nových evropských zdrojů financování a zavedla efektivní
opatření pro růst a soudržnost, která budou založena na jiném přístupu k energetickému
problému a k problému trvale udržitelného růstu? Tak zní můj dotaz.

José Manuel Barroso,    předseda Komise.  −  (PT) S velkým potěšením vám odpovím, paní
Ferreirová, ačkoli se to netýká přímo tématu „katastrofa v Japonsku“. Co se týče otázky,
jak najít zdroje financování, zrovna dnes dopoledne jsem během rozpravy řekl, že my,
Evropská komise, se chystáme předložit v příštích finančních výhledech návrhy na
financování, které nazýváme „projektové dluhopisy EU“: jsou to dluhopisy na investice do
určitých projektů, strukturálních projektů, jako jsou projekty evropských sítí, které budou
nepochybně zahrnovat energetiku. Doufám, paní Ferreirová, že tyto návrhy podpoříte, a
budu také rád za podporu od jednotlivých vlád. Jedná se o problematiku, kterou chceme
všichni vyřešit. Samotný nedostatek zdrojů v mnoha členských státech způsobený snížením
investičních rozpočtů znamená, že Evropská unie nesmí přestat v této míře investovat do
růstu v Evropě. Je mnoho oblastí, ve kterých podle mého názoru jedno euro investované
na evropské úrovni přinese více než jedno euro investované na národní úrovni, například
v oblasti energetiky.

Michèle Rivasi (Verts/ALE).   – (FR) Pane předsedo, nejprve něco pozitivního, pane
Barroso. Vítám skutečnost, že upravíte evropské maximální limity tak, aby byly v souladu
s japonskými, protože v době prováděcího nařízení Komise (EU) č. 297/2011 jsme si
uvědomili, že limity navržené Komisí jsou příliš vysoké. Tento krok proto vítám a byla
bych ráda, aby to bylo začleněno do tohoto nařízení.

Můj druhý bod se týká dovozu potravin z Japonska. Tady je zásadní problém. Budeme
povinni mít kontaminované potraviny, i když je kontaminace nižší než maximální limity,
abychom podpořili japonské hospodářství? Určitě máte děti. Říkám si, mám dávat svým
dětem mléko obsahující 500 Bq jódu, když mohou mít mléko s 0 Bq jódu? Říkám si, jestli
by Komise možná neměla zvážit možnost blokovat potraviny a krmivo dovážené
z Japonska, protože mohou být kontaminované, a pomáhat raději samotným Japoncům
a podporovat je finančně nebo dodávkou nekontaminovaných potravin.

Nakonec vás chci k něčemu vyzvat, pane Barroso. Obrátili se na mne zástupci organizace
Areva, kteří jeli do Japonska, kde jim bylo jejich vybavení odebráno a uloženo do skladu
na letišti. Je velmi důležité, abyste pokud možno požádal japonskou vládu o vydání tohoto
vybavení: jedná se o celý systém, včetně masek, robotů a tak dále, který jim byl odebráno
na letišti.

Předseda. −   Paní kolegyně, zabíráte čas jiných poslanců. Mám tady dlouhý seznam kolegů,
kteří chtějí hovořit.

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – (FR) Pokud jde o tento poslední bod, o této
situaci jsem nevěděl. Budu-li mít k dispozici nějaké informace, určitě rád zasáhnu.

Co se týče problematiky mléka, máte pravdu, paní Rivasiová. Nejenže mám tři děti, ale
mám také vnuka, který v současné době pije jen mléko. Je to jediná potravina, kterou může
mít, a proto mne zajištění bezpečnosti potravin a mléka, které dovážíme do Evropy, zajímá
stejně jako vás.
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Máme informace, na základě všech odborných posudků, které jsme měli k dispozici, že
opatření, která jsme přijali, dostatečným způsobem reagují na rizika, která se v současné
době vyskytují. Dosud jsme nedostali žádné zprávy o kontaminovaných potravinách
obsahujících takové množství kontaminace, které by mohlo představovat pro spotřebitele
zdravotní riziko, a v této oblasti budeme i nadále uplatňovat nejvyšší standardy.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Pane předsedo, chtěla bych požádat předsedu Komise a
předsedu Rady, aby nějakým způsobem vzdali hold více než 50 anonymním japonským
pracovníkům, kteří pracují s vědomím, že zemřou. V tomto Parlamentu vzdáváme hold
aktivistům bojujícím například za záchranu medvěda hnědého v Himálajích. Při vší úctě
k nim, cožpak tady nikoho nenapadlo, že bychom se měli zmínit také o těchto lidech, kteří
vědí, že zemřou, a přesto tam celé dny bez přestávky pracují?

Chtěla bych přečíst slova, která řekl jeden japonský dělník, který byl schopen poskytnout
krátký rozhovor. Řekl: „Mám velmi silný pocit, že kromě nás není nikdo, kdo by tuto práci
dělal, a že nemůžeme jít domů, dokud ji nedokončíme.“ Zásoba protiradiačních obleků
TEPCO velmi rychle došla. On a jeho kolegové byli nuceni vymyslet náhradní řešení.

(Předseda řečníka přerušil.)

President. −   Paní Tzavelová, vše, o čem jste mluvila, je pro nás sice velmi důležité, ale
mluvíte již téměř dvě minuty, a měla jste přitom k dispozici pouze minutu.

José Manuel Barroso,    předseda Evropské komise.  − Chtěl bych podpořit vaše slova, paní
poslankyně. Myslím, že to, co jste řekla, je velmi důležité. Myslím, že ti muži jsou hrdinové,
za svou odvahu a velkorysost mají náš největší respekt a obdiv. A dovolte mi, abych se
zmínil i o Japoncích. Nedávno tam byla komisařka Georgievová, nedaleko od oblasti, kde
se stala ta nehoda, a jedna z věcí, které na Kristalinu velmi zapůsobily, byla nezdolnost,
důstojný postoj a duch Japonců. Takže si myslím, že je více než vhodné, abychom zde, ze
Štrasburku, z Evropského parlamentu, vyjádřili náš respekt a obdiv k japonskému lidu a
zvláště k hrdinům, kteří pro dobro všech Japonců obětují své životy.

Předseda. −   Paní poslankyně, také souhlasím s předsedou Evropské komise.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Pane předsedo, oblast severovýchodního Japonska
bude kontaminovaná dalších 300 až 400 let a život tam už nikdy nebude mít přirozený
rytmus. To nám říkají vědci.

Plány na výstavbu jaderné elektrárny ve velmi aktivní zóně zemětřesení mezitím probíhají
jako obvykle. To nám říká Turecko, a pokud by došlo k podobné katastrofě v Turecku,
pokud v tom bude pokračovat, přežití celé Evropy by viselo na vlásku. To nám říká selský
rozum.

Co k tomu všemu řekne Komise? Jak vysoké jsou environmentální standardy pro využívání
jaderné energie stanovené v programu spolupráce s kandidátskými zeměmi (zmínil jste
tři země, mám na mysli kandidátské země)?

José Manuel Barroso,    předseda Evropské komise.  − Pane předsedo, moje odpověď je ano,
ale platí to i pro kandidátské země. Některé ze zemí, které jsou nyní členy Evropské unie
a které byly před nějakým časem kandidátskými zeměmi, byly – na základě jednání –
povinny revidovat své bezpečnostní standardy a v některých případech ukončit provoz
některých jaderných energetických zařízení. Tuto záležitost bereme vážně.
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Zeptáme se na to určitě našich tureckých partnerů – už jsem se o tom zmínil v předchozím
příspěvku – a nejen tureckých, ale i všech partnerů, kteří jsou blízko našich hranic.
Domnívám se, že by tomu měla být věnována zvláštní pozornost. Zároveň se s nimi
podělíme o informace, které máme o našich vlastních jaderných zařízeních. To je správný
přístup, jak se pokusit vyřešit tento problém konstruktivně.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Jak všichni víme, demokracie znamená vládu lidu, princip,
který jsme v Rakousku v roce 1978 vzali velmi vážně. Uspořádali jsme referendum o
jaderné energii a jasným výsledkem bylo, že země by měla zůstat bezjadernou zónou. Na
základě toho jsme přijali zákon o nejaderném Rakousku, který je nyní zakotven v naší
ústavě.

Co se ale děje na úrovni EU? Existují plány provést zátěžové testy jaderných elektráren a
zveřejnit výsledky. Tyto plány však nejsou závazné a neobsahují žádnou konkrétní
povinnost zabývat se nedostatky. Z tohoto důvodu jednoznačně podporuji rakouskou
kampaň za ukončení využívání jaderné energie. Chtěl bych také, aby se tato kampaň
rozšířila do zbytku Evropy. Všichni jsme si dobře vědomi, že to není snadná záležitost,
protože jaderná energie zůstane v zásadě odpovědností členských států.

Proto bych vám chtěl, pane předsedo Barroso, položit následující otázku: budete prosazovat
jednotné, povinné evropské standardy a zajistíte konečně, že environmentální standardy
EU, zejména posouzení dopadů na životní prostředí, jsou prováděny správně a že na ty,
kteří porušují pravidla, jsou uvaleny sankce?

José Manuel Barroso,    předseda Komise. − Uděláme vše, co podle stávajících smluv
můžeme. Jak víte, smlouvy poskytují členským státům v oblasti energetiky určité vnitrostátní
pravomoci, ale využíváme i pravomoci, které máme k dispozici my. Závěry dohodnuté
Evropskou radou, které – co se týče úsilí o jadernou bezpečnost – dávají Evropské komisi,
spolu s nezávislými národními regulačními orgány, velmi výraznou roli a představují
pokrok. Budeme postupovat veřejně, s plnou transparentností. Určitě to ale samozřejmě
znáte z jiných záležitostí, kde máme občas problémy při uplatňování závazných právních
předpisů a závazných pravidel na evropské úrovni. Proto si myslím, že kroky odsouhlasené
členskými státy a evropskými partnery budou důležité.

Linda McAvan (S&D). -   Pane Barroso, částečně jste již odpověděl na tuto otázku, která
se týká bezpečnosti potravin v souvislosti s dovozem z Japonska. Mohl byste nám říct,
kolik potravin z Japonska dovážíme, abychom mohli některé obavy veřejnosti v tomto
ohledu rozptýlit?

Jednou ze záležitostí, ke které mi začínají přicházet dopisy, je skutečnost, že vaše útvary
vycházejí při určování doporučených limitů radiace ze dvou různých nařízení: z nařízení
o Černobylu a z jiného – obecného nařízení. To vnáší do věci zmatek. Četla jsem příslušnou
otázku a odpověď na internetových stránkách Komise, ale musím říct, že je velmi složitá.
Možná byste nám to mohl trochu osvětlit. Proč existují dva různé předpisy?

Pokud to nemůžete osvětlit dnes, mohl byste to alespoň objasnit na internetových stránkách
Komise, aby moji voliči rozuměli tomu, jaké jsou přesné hodnoty, proč byly stanoveny a
proč je rozdíl mezi limity pro Černobyl a ostatními limity?

José Manuel Barroso,    předseda Komise.  − Pokusím se, ale tyto záležitosti jsou velmi
odborné, sám jsem si musel udělat rychlokurz, abych pochopil alespoň některé výrazy.
Nejprve ale co se týče množství dovážených potravin a krmiv – toto množství je opravdu
marginální. Evropská unie dováží z Japonska krmiva a potraviny v celkové hodnotě 216
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milionů EUR, což představuje zhruba 0,4 % hodnoty a méně než 0,1 % celkového objemu
krmiv a potravin dovážených do Evropské unie. Je to velmi malá část i pro japonskou
ekonomiku. Mohl bych uvést seznam dovážených výrobků, ale mám pouze jednu minutu,
takže v tuto chvíli to nejde.

K druhé otázce týkající se toho, proč existují různé hodnoty: tyto hodnoty byly stanoveny
po Černobylu. Byly založeny na vědeckých důkazech, a proto si myslíme, že jsou správné.
Teď však máme další tragédii, v dalekém Japonsku. Jak jsem již uvedl, Japonsko má velmi
vysoké standardy bezpečnosti potravin. Aby nedošlo k rozporu mezi jejich a našimi
standardy, rozhodli jsme – jak jsem dnes oznámil – o jakési harmonizaci, alespoň s
Japonskem, a mezitím provedeme vědeckou revizi globálních standardů, které můžeme
uplatnit na dovoz jakéhokoli zboží do Evropské unie. To vysvětluje, proč existují rozdíly.
Jsou to ale podle mého názoru přechodné rozdíly.

Předseda. −   Pane předsedo Barroso, děkuji vám, že jste nás dnes na plenárním zasedání
navštívil, děkuji za všechny vaše odpovědi, za velmi živou rozpravu a především za vaše
slova k velmi důležité reakci EU na tragédii v Japonsku.

Tím je tento bod uzavřen.

PŘEDSEDAJÍCÍ: ROBERTA ANGELILLI
Místopředsedkyně

10. Rámec EU pro koordinaci vnitrostátních strategií integrace Romů (rozprava)

Předsedající. −   Dalším bodem je prohlášení Komise o rámci EU pro koordinaci
vnitrostátních strategií integrace Romů.

Viviane Reding,    místopředsedkyně Komise.  − Paní předsedající, spolu s kolegou Lászlem
Andorem prezentuji rozhodnutí Komise předložit nový rámec pro vnitrostátní strategie
integrace Romů.

Rámec EU přichází ve chvíli, kdy je situace Romů skutečně v centru pozornosti Evropy.
EU dala členským státům k dispozici řadu právních, politických a finančních nástrojů na
řešení situace Romů. Máme také celý právní rámec založený na nediskriminaci, volném
pohybu osob a strategii rozšiřování. Je však zcela jasné, že ekonomická a sociální
marginalizace Romů přetrvává, což v Evropské unii 21. století není přijatelné ani udržitelné.

Parlament s podporou celého politického spektra – což bych chtěla zdůraznit –
prostřednictvím nedávno přijatého usnesení o strategii EU o Romech upozornil, že je
naléhavě nutné podpořit integraci Romů. Chtěla bych poděkovat zpravodajce paní Járókové
za její vynikající práci.

Je potřeba postupovat odhodlaně, a to jak na národní, tak i na evropské úrovni. Musíme
spojit síly a zintenzívnit úsilí tak, abychom ukončili diskriminaci Romů a zajistili, aby
Romové měli stejná práva jako ostatní evropští občané, protože evropskými občany jsou.
Při těchto slovech mám samozřejmě na mysli obousměrný proces, který vyžaduje změnu
myšlení většiny našich evropských občanů a příslušníků romských komunit.

Všichni se shodneme na tom, že je potřeba efektivní plánování a provádění politik, jakož
i strategický společný přístup. Všichni víme, že primární odpovědnost za integraci Romů
spočívá na členských státech. Uznávám také, že situace Romů se v jednotlivých členských
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státech značně liší. Komise se proto rozhodla předložit rámec EU, který členským státům
umožní přijmout opatření odpovídající problémům, jimž musí čelit.

Pracovní skupina pro romskou problematiku, která byla vytvořena v září loňského roku
a v prosinci vypracovala zprávu, jasně ukázala, že kroky v této oblasti jsou velmi často
nedostatečné. Částka 26,5 miliard EUR, která je k dispozici v rámci strukturálních fondů,
není využívána tak, jak by měla být. Z této částky bylo vyčleněno na konkrétní aktivity
týkající se Romů pouze 100 milionů EUR, zatímco 70 % prostředků určených na odbornou
pomoc, která byla nutná ve většině členských států, se prostě nevyužilo. Takže doposud
zavedená opatření nejsou dostatečná. Nyní je načase zajistit, aby byly vnitrostátní, regionální
a místní politiky jasně a konkrétně zaměřeny na potřeby Romů.

V našem rámci se soustředíme na čtyři hlavní záležitosti: vzdělávání, zaměstnanost, zdraví
a bydlení. Chceme, aby se EU a 27 členských států zavázaly ke snižování rozdílů a
soustředily se na společné cíle v těchto čtyřech oblastech s cílenými opatřeními a
dostatečnými finančními prostředky k jejich realizaci. Chceme, aby všechny členské státy
zapracovaly tyto cíle do svých stávajících strategií týkajících se Romů, pokud je mají, nebo
pokud je nemají, aby vytvořily strategie na podporu Romů na období do roku 2020.

Abychom mohli kontrolovat, zda tyto snahy dosahují cílů, je potřeba to pravidelně sledovat.
Rámec EU proto stanoví základy stabilního kontrolního mechanismu zajišťujícího konkrétní
výsledky pro Romy. Tento kontrolní mechanismus zajistí, aby byly prováděny vnitrostátní
strategie pro romskou problematiku, aby peníze určené na integraci Romů doputovaly ke
konečným příjemcům a aby došlo k pokroku směrem k dosažení cílů v oblasti integrace
Romů.

Komise bude každoročně předkládat zprávu o pokroku směrem k integraci romské populace
v členských státech. Rámec EU poskytuje příležitost všem zúčastněným stranám na všech
úrovních spojit své síly s obyvateli EU obecně a s romskou populací, zejména s cílem
skoncovat s vyloučením více než 10 milionů evropských občanů, což si do budoucna
nemůžeme dovolit.

László Andor,    člen Komise.  − Pane předsedo, vážení poslanci, sociálně-ekonomická
situace Romů je na prvním místě programu EU. Minulý měsíc byla touto sněmovnou
přijata zpráva paní Járókové o strategii EU pro začleňování Romů. A dnes Komise přijala
sdělení o rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů.

Oba dokumenty významně přispívají k širší diskusi o Romech a budou podkladem pro
závěry, jež mají být přijaty na příštím zasedání Rady ministrů pro zaměstnanost a sociální
věci dne 19. května, které se bude věnovat výhradně integraci Romů.

Tyto dokumenty vyjadřují politickou vůli EU řešit situaci milionů Romů, kteří trpí
hospodářským a sociálním vyloučením. Chtěl bych zde zmínit tři klíčové body.

Zaprvé, Komise stanovila rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů. Uznává
hlavní odpovědnost členských států za navrhování a provádění strategií integrace Romů.
Potvrzuje také hluboké přesvědčení Komise, že Evropská unie nemůže tolerovat jakoukoliv
formu rasismu, xenofobie, diskriminace nebo sociálního vyloučení Romů. Unie má morální
a politickou povinnost podporovat členské státy v jejich úsilí prostřednictvím všech politik
a nástrojů, které má k dispozici.

Za druhé, jak víte, Evropská unie schválila komplexní strategii pro rozvoj evropského
hospodářského a sociálního modelu vyváženým způsobem. Strategie Evropa 2020 pro
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inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění je správným politickým rámcem pro
řešení mnohostranných problémů Romů. Musíme využít cíle, stěžejní iniciativy a struktury
pro předkládání zpráv strategie Evropa 2020 k řešení problematiky Romů.

Hlavním poselstvím je, že vyloučení milionů občanů EU z ekonomického a společenského
života není inteligentní, udržitelné a rozhodně nepodporuje začlenění. Stručně řečeno
v takové Evropě, v jaké chceme žít, neexistuje pro další vyloučení Romů žádná omluva.

Klíčová kritéria pro měření pokroku v oblasti politik integrace Romů jsou zejména hlavní
cíle strategie Evropa 2020 pro zaměstnanost, omezení chudoby a vzdělání. Sdělení Komise
o Romech vymezuje čtyři oblasti, které mají strategický význam pro překonání sociálního
vyloučení Romů. Jedná se o následující oblasti.

Přístup k zaměstnání: je třeba řešit velký rozdíl v míře zaměstnanosti Romů a neromů.
Pokud to neučiníme, nedosáhneme cílů strategie Evropa 2020.

Přístup ke vzdělání: všechny romské děti by měly mít přístup ke kvalitnímu vzdělání a
neměly by čelit diskriminaci nebo segregaci. Všechny romské děti by měly mít dokončenou
alespoň základní školu.

Přístup ke zdravotní péči: snižování rozdílů v oblasti zdraví mezi Romy a neromy. Členské
státy by měly zajistit přístup ke kvalitní zdravotní péči za stejných podmínek, jako má
zbytek populace.

Přístup k bydlení a základní služby: tam, kde je situace Romů skutečně mnohem horší než
u zbytku populace, například co se týče přístupu k vodě, elektřině a dalším službám.

Chybějící integrovaný přístup má negativní dopad na celkovou integraci Romů do
společnosti a způsobuje, že žijí nadále v chudobě.

Za třetí musí Unie nejen o této problematice mluvit, ale také ji finančně podpořit. Komise
v současné době připravuje návrh na víceletý finanční rámec, který bude následován
konkrétními návrhy týkajícími se strukturálních fondů. Podle mého názoru je třeba
strukturální fondy uvést do souladu se strategií Evropa 2020. To se týká politických oblastí,
za které jsem obecně zodpovědný – politiky zaměstnanosti a sociálního začleňování, a
určitě to platí i pro sociálně-ekonomickou integraci Romů. Klíčovým cílem je pro mne
zvýšení efektivity našich finančních nástrojů.

Rád bych v tuto chvíli skončil, abych si mohl vyslechnout vaše názory a odpovědět na
jakékoliv dotazy.

Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady.  − Maďarské předsednictví vítá sdělení Komise
o rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů. Chtěla bych vyjádřit svou vděčnost
a uznání nejen za odvedenou práci, ale i za osobní odhodlání komisařky Redingové,
komisaře Andora a všech těch, kteří se podíleli na tomto skutečně významném úspěchu.

Předložením tohoto strategického dokumentu jsme se o obrovský krok přiblížili k realizaci
jedné z hlavních priorit maďarského předsednictví. Jsem přesvědčena, že tento dokument
se ukáže být důležitým příspěvkem ke zlepšení ekonomické a sociální situace Romů v
Evropě, společně s nedávno přijatým usnesením Evropského parlamentu o strategii EU
pro začleňování Romů na základě zprávy paní Lívie Járókové.

Extrémní chudoba, diskriminace a marginalizace nadále postihují velké množství Romů
v celé Evropě, proto je nejvyšší čas tuto situaci zlepšit. Nemůžeme si dovolit tvrdit, že je
to jejich problém, a ne náš. Kromě toho nesmí být na lidi nikdy pohlíženo jako na problém,
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ale spíše jako na šanci, na příležitost. Vzhledem k nynější hospodářské a demografické
situaci v Evropě může zlepšení ekonomického a sociálního postavení Romů přinést nové
lidské zdroje, a přispět tak z dlouhodobého hlediska k hospodářskému růstu.

Maďarské předsednictví se stále domnívá, že kromě nezbytného boje proti diskriminaci
je nutná také nová kombinace politik zahrnující tři klíčové prvky: zaměstnanost, vzdělávání
a bydlení. Na situaci bude mít pozitivní vliv, pokud budou členskými státy správně
prováděna integrovaná politická opatření v těchto třech oblastech, která budou doplněna
vhodným monitorováním, jak navrhuje Komise. Členské státy musí také usilovat o dosažení
cílů strategie EU 2020. Opatření pro sociální začleňování Romů mohou být rozšířena do
různých politických oblastí. Nyní se má všeobecně za to, že opatření inspirovaná a
koordinovaná na úrovni EU mohou vytvářet synergie a přidanou hodnotu.

Co bude dál? Maďarské předsednictví chce předložit a projednat sdělení se dvěma komisaři
během příští platformy o Romech dne 7. dubna v Budapešti, na kterou zvu všechny, které
tato otázka zajímá. Rada se tím bude zabývat horizontálně. Nejprve to bude projednávat
dubnová Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci dne 12. dubna. Pak bude na řadě
Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dne 9. května,
přičemž budou přijaty závěry Rady. Dokument dostane také Rada pro vzdělávání dne
20. května a následně maďarské předsednictví předloží svou zprávu o výsledcích jednání
Radě pro obecné záležitosti dne 23. května.

Posledním bodem tohoto harmonogramu bude, doufejme, schválení na červnové Evropské
radě. Bude to samozřejmě pouze nový začátek koordinované činnosti na úrovni EU a na
úrovni členských států na pomoc této skutečně evropské menšině.

László Tőkés,    jménem skupiny PPE. – (HU) Vážená paní předsedající, paní komisařko,
pane komisaři, paní ministryně, na základě zprávy paní Járókové a v její souvislosti jsme
rádi, že jsme dále postoupili směrem k provádění strategie pro Romy. Je to proto, že
8. dubna je Mezinárodní den Romů. Mimochodem v Maďarsku se bude ve stejný den konat
páté zasedání evropské platformy pro Romy. Takto můžeme učinit nový významný krok
ke společnému akčnímu plánu, který je koordinován na úrovni EU, a přitom může
zohledňovat místní specifika. Evropská lidová strana naléhá na přijetí opatření EU v oblasti
sociální integrace Romů již mnoho let. Navíc doufáme, že evropská strategie pro Romy
se začne skutečně rozvíjet na summitu hlav států a vlád dne 24. června.

Tím můžeme dát na evropské úrovni odpověď umožňující řešit nejzávažnější problém
Evropské unie v oblasti lidských práv. Je v prvé řadě odpovědností členských států zajistit,
aby vůči svým občanům uplatňovaly základní lidská práva. Evropská unie může za tímto
účelem pouze poskytnout rámce, ale je na každém členském státu, aby dal těmto rámcům
obsah. Evropská romská strategie může být určitým typem profesního minima. Nicméně
pevně věřím, že v rámci této strategie bude vypracován dlouhodobý akční plán, který bude
zahrnovat strany a cykly a který bude moci účinně odstranit chudobu a sociální vyloučení
Romů. K některým důležitým bodům týkajícím se obsahu této strategie patří to, že její
cílová skupina je definována na ekonomickém, a nikoli etnickém základě, že podporuje
prosazování celého spektra lidských práv a posiluje princip rovných příležitostí, zohledňuje
regionální charakter vyloučení a zmírňuje nevýhody, které se vyskytují v zaostalých
mikroregionech.

Aby byla tato strategie úspěšná, musí zúčastněné strany, konkrétně orgány EU, členské
státy, nevládní organizace a romské komunity vyvíjet dlouhodobě a společně úsilí. Právě
z tohoto důvodu je nutné, aby tato záležitost nebyla využívána k podněcování odporu
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nebo k útokům politických stran. Dovolit nelze ani kolektivní označování. Je nepřípustné
vzájemně srovnávat kolektivní vinu Romů a kolektivní odpovědnost většiny, utlačovatelů.
Řešení romské problematiky je jednou z priorit maďarského předsednictví EU. Doufám,
že Evropská rada přijme v červnu plánovanou strategii. Žádám v této věci o podporu
Evropského parlamentu.

Monika Flašíková Beňová,    jménem skupiny S&D. – (SK) Paní komisařko, pane komisaři,
v prvé řadě bych vám chtěla poblahopřát k prezentovanému rámci. Jsem ráda, že po
opakovaných a mnohonásobných výzvách ze strany Parlamentu dnes Komise konečně
představuje tuto evropskou rámcovou strategii. Myslím si, že je i nejvyšší čas, protože
situace začíná být čím dál vážnější. Řada Romů v Unii čelí nejen nedůstojným životním
podmínkám, ale i rostoucímu teroru. Sobotní lampionový pochod proti Romům
v Maďarsku je toho nejnovějším důkazem a chtěla bych tímto vyzvat maďarskou vládu,
aby z toho vyvodila důsledky.

Co se týče představeného rámce, dovolte mi začít kriticky. Situace je urgentní, přesto ale
nemůžeme akceptovat rozhodnutí Komise připravit rámec bez veřejných konzultací se
zúčastněnými stranami. Je zvláštní, že na jedné straně v samotném rámci zdůrazňujete
význam spolupráce s občanskou společností, ale při samotné přípravě tohoto klíčového
dokumentu jste obešli jak Romy, tak nevládní organizace, mezinárodní organizace a
podobně. Takový uzavřený postup nepřidá rámci na legitimitě, spíše naopak.

Samotný obsah prezentovaného rámce však považuji vcelku za úspěšný. Komise správně
definovala kompetence při řešení tohoto celoevropského problému. Klíčové kompetence
však zůstávají nadále na úrovni členských států. Považuji nicméně za mimořádně důležité,
že Evropská unie přebírá roli koordinátora národních strategií a dohledu nad nimi s cílem
zajistit co nejrychlejší a skutečnou integraci Romů.

V této souvislosti je naprosto klíčové zmínit i důležitost sledování souladu národních
strategií s předkládaným rámcem a důležitost sledování efektivnosti jejich provádění. V
tomto směru se mi však zdá být postoj Komise trochu málo ambiciózní. Komise by měla
přitvrdit zejména v očekáváních od členských států. Rámec správně definuje čtyři klíčové
oblasti pro integraci Romů: přístup ke vzdělávání, dostupnost zaměstnání, přístup ke
zdravotní péči a dostupnost důstojného bydlení a základních služeb. Spolu s členy naší
frakce jsme během svých četných návštěv romských komunit po celé Evropě měli možnost
se přesvědčit, že právě toto jsou klíčové oblasti, kde Romové často čelí zhoršeným
podmínkám. Je však třeba zdůraznit, že podobně formulované cíle se objevily už i v
programu Dekáda romské inkluze. Nyní je podstatné, aby se zajistilo jejich naplnění.

K těmto čtyřem oblastem bych ještě chtěla doplnit další, která v rámci chybí, a to konkrétně
boj nejen proti diskriminaci, ale i proti verbálním či fyzickým projevům rasismu.

V neposlední řadě bych chtěla upozornit na otázku financování integračních opatření.
Pracovní skupina Komise ještě koncem loňského roku odhalila, že členské státy mají značné
mezery ve využívání fondů EU. Komise by si měla dát proto záležet na třech věcech: aby
čerpání fondů nebylo administrativně příliš náročné, aby Komise provedla účinná opatření
s cílem zajistit, že vyčleněné zdroje skutečně plní svůj účel a aby se zamezilo použití zdrojů
na segregační praktiky.

Závěrem mi dovolte ještě jednou vám poděkovat a poblahopřát, paní komisařko a pane
komisaři, a nyní už bude řada na členských státech, aby na tomto základě na národní úrovni
efektivně postupovaly při integraci romského etnika.
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(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu).

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Paní předsedající, děkuji vám, paní Flašíková, že mi odpovíte
na otázku. Evidentně jste s touto zprávou velmi dobře obeznámena a budete jistě vědět,
že také vyžaduje, aby členské státy platily pokuty, pokud se zjistí, že nejsou v souladu se
strategiemi nebo je nedodržují. Jak se stavíte ke skutečnosti, že členský stát bude rovněž
povinen zaplatit pokutu, pokud nesplní požadavek povinné základní školní docházky?
Absolvování základní školy je povinné ve všech zemích. Pokud tedy romské děti nebudou
navštěvovat základní školu, hrozí příslušné zemi pokuty? Nemyslíte si, že určitou
odpovědnost zajistit, aby děti chodily do školy, mají jejich rodiče?

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Paní předsedající, k tomuto tématu bych chtěla
říct jednu věc: jsem jednoznačně zastánkyní toho, že tam, kde vytváříme práva, tam musí
být dodržovány i povinnosti. A samozřejmě je i úkolem rodičů, aby dbali na to, aby byla
dodržována všechna práva dítěte. Myslím si však, že členské státy Evropské unie mají
dostatečné nástroje na to, aby takový prostor vytvořily, a že nebudou trestány za to, pokud
rodiče nebudou dodržovat své povinnosti.

Stanimir Ilchev,    jménem skupiny ALDE. – (BG) Paní předsedající, i já bych chtěl poděkovat
zpravodajce paní Járókové a také zástupcům Komise, Rady a maďarského předsednictví,
protože před námi učinili mnoho důležitých slibů a přijali velmi důležité závazky.

Když mluvíme o integraci Romů, neměli bychom zapomínat na to, že mluvíme o
nejspecifičtější a možná i nejsložitější záležitosti v Evropě a Evropské unii. Jedná se o
záležitost, kterou nelze vyřešit pouze financováním, pouze antidiskriminačními předpisy
nebo pouze zavedením vzdělávacích programů. Řešení tohoto problému může spočívat
jedině v kombinaci všech těchto přístupů a musí být prakticky součástí společné politické
vůle.

V současné době se Unie víc než kdy jindy sama zabývá 12 miliony Romy. Někteří lidé si
stále neuvědomují, že tito lidé nejsou prostě jen bulharskými, rumunskými a slovenskými
Romy, ale jsou občany Evropské unie se stejnými právy a povinnostmi, a přitom mají ale
omezené možnosti.

Situace je, jak vidíme, poměrně složitá. Čím vyšší bude úroveň integrace mezi opatřeními,
iniciativami a politikami prováděnými členskými státy a všemi evropskými institucemi,
tím bude strategie Evropské unie v oblasti integrace Romů úspěšnější.

Improvizované a jednostranné kroky mohou dokonce spíše uškodit než přinést užitek.
V této souvislosti bych chtěl zmínit, že vědomosti v některých členských státech o Romech
jsou nedostatečné a v některých případech dokonce chybné. Proto musí být otázka Romů
v Evropě aktivně zkoumána a musí být odborně sledován pokrok. Jinak hrozí nebezpečí,
že místo zneškodnění tikající bomby ji pouze přesuneme z jednoho místa na mapě starého
kontinentu na jiné.

V centru naší ambiciózní strategie musí být obrovské úsilí poskytnout Romům vzdělání.
To znamená úplnou integraci romských dětí do vzdělávacího systému, základní kvalifikace
mládeže a zajištění gramotnosti dospělých.

Hlavním cílem v příštích letech musí být trvalý růst podílu Romů, kteří jsou vyškoleni pro
trh práce a mají informovaný postoj vůči institucím a právnímu státu. Je to jediná záruka,
že se život Romů v budoucnu přestane vyvíjet tak, jak se vyvíjí nyní, jakožto ubohá existence
na nejistých základech, což zbytečně polyká peníze evropských daňových poplatníků.
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Hélène Flautre,    jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Paní předsedající, samozřejmě je dobrá
zpráva, že dnes máme evropský rámec, kterým bude každý členský stát zavázán k tomu,
aby předložil svou strategii integrace Romů. Komise tyto strategie do konce roku posoudí
a přibližně za rok budeme muset toto téma znovu projednat. Dnes tedy vlastně vytváříme
plán, který by měl umožnit poslancům, institucím, občanské společnosti postupovat
mimořádně opatrně ve velmi důležitých oblastech, které byly zmíněny.

Všimla jsem si, že sdělení Komise zohledňuje některé body, které jsou uvedeny
v parlamentní zprávě. Mám zde na mysli například zapojení Agentury pro lidská práva do
hodnocení strategií. Myslím si, že tato agentura prokázala své kompetence v této oblasti.
Mám na mysli také rozvoj spolupráce s Radou Evropy v oblasti vzdělávání mediátorů
z romské komunity. Je to důležitý strategický faktor pro úspěch projektů na všech úrovních,
tak jako pozornost věnovaná Romům, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, a také
aspekt rozšíření, který tato zpráva zohledňuje. V neposlední řadě si myslím, že bude velmi
vítáno vytvoření společných ukazatelů podporujících monitorovací systém.

Musím však zdůraznit některé nedostatky sdělení. Domnívám se, že se málo důrazně a
naléhavě zmiňuje o nezbytné účasti Romů na všech úrovních, to znamená na úrovni
přípravy projektů, provádění projektů a jejich hodnocení. Ve sdělení se hovoří o
informacích, o konzultacích, ale zásadní je zapojení samotné romské komunity. Vyplývá
to z obrovských zkušeností, protože v Evropě jsou v tomto směru také dobré zkušenosti.
To je podle mého názoru slabinou tohoto sdělení.

Druhou slabinou tohoto sdělení je skutečnost, že se otázkou nediskriminace zabývá
průřezově ve všech čtyřech oblastech. Podle mého názoru je však velmi důležité, nebo by
bylo velmi důležité, abychom měli zvláštní odstavec věnovaný boji proti diskriminaci a
násilí a přístupu Romů ke spravedlnosti. Tato složka zahrnující antidiskriminaci, základní
práva, přístup ke spravedlnosti není ve sdělení obsažena jako samostatná složka, jak by si
zasloužila. Podle mého názoru je to další slabina tohoto dokumentu Komise.

Myslím, že jsme mluvili také o mediátorech, což je program, který odstartovala Rada
Evropy. Je dobře, že se o něm toto sdělení zmiňuje. Mohli jsme a i vy jste mohli zmínit
pokyny, které vypracovala Rada Evropy, abychom nakonec neměli dvě strategie nebo dva
typy rámců pro posouzení vnitrostátních strategií. To by bylo podle mého názoru pozitivem
tohoto sdělení.

Závěrem chci říct, že doufám, že práce Komise ještě neskončila a že pracovní skupina by
měla nadále pracovat tak, aby členské státy stále pociťovaly tlak ze strany Komise, občanské
společnosti a místních úřadů k tomu, aby tyto pokyny skutečně provedly.

Timothy Kirkhope,    jménem skupiny ECR.  – Vážená paní předsedající, tento návrh je
příležitostí k lepší integraci Romů v členských státech a nalezení způsobů, jak poskytnout
Romům úplné a rovné příležitosti a práva, jako mají všichni občané EU. Hlavním cílem
tohoto programu by mělo být to, aby všichni tito lidé měli k dispozici základní univerzální
práva.

Obávám se však, že tato komplikovaná agenda plná překážek možná bude muset – stejně
jako předchozí programy – být zredukována. Musí být respektovány pravomoci členských
států v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a bydlení a podle toho, co jsem dosud přečetl, se
obávám, že Komise může jednat ultra vires způsobem, který poškozuje práva členských
států stanovit své vlastní politiky v těchto oblastech. Nicméně doufám, že tato nová strategie
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představuje novou éru ve způsobu, jakým EU bude tuto záležitost řešit, a to tím, že nejprve
Romy vyslechne.

Programy jsou již příliš dlouho příliš složité a nedospěly jednoduše k lidem, kteří pomoc
potřebují nejvíce. Během téměř deseti let bylo dosaženo jen pramálo podstatného. Doufám,
že se Komise nyní zaměří na to, jak nejlépe zjednodušit postupy pro čerpání prostředků
EU a jak lépe sledovat, hodnotit a realizovat své programy. Pokud EU vynakládá na tuto
oblast peníze, pak musí být nyní vynakládány lépe.

Cornelia Ernst,    jménem skupiny GUE/NGL. – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, je
dobře, že nyní budeme mít obecnou strategii pro Romy. Obávám se ale, že ne vše je tak
růžové. Je to proto, že celkové návrhy, které Komise předkládá, daleko zaostávají za
mnohaletými diskusemi se zástupci Romů, z nichž některé se konaly v této sněmovně.

Zástupci romské komunity s rámcovou strategií i bez ní již roky poukazují na potřebu
cílených opatření a jasných, konkrétních požadavků. Nemáme ani jasné sankce pro případ,
že by tato strategie nebyla dodržena. Ačkoli v tomto směru padly nějaké návrhy, neexistují
žádné skutečné sankce, takže systém je děravější než ementál.

Strategie pro romskou menšinu musí zohlednit všechny významné oblasti. Takto to bylo
dohodnuto. Avšak co může Komise kromě čtyř klíčových bodů nabídnout? Ve strukturách
neexistuje žádné ustanovení pro zapojení a začlenění romských komunit do všech
rozhodnutí, která se jich týkají. Neexistují struktury pro konkrétní realizaci cílů. Chybí
hledisko rovnosti žen a mužů. Věc, která mne opravdu irituje a která je podle mého názoru
skandální, je to, že nejste ochotni podniknout jakékoli explicitní kroky k boji proti
diskriminaci romské komunity.

Stěžujete si, že nejsou využívány strukturální fondy EU pro Romy. Chtěl bych se vás zeptat
zcela otevřeně: není to tak, že diskriminace Romů je také jedním z důvodů, proč
Společenství tyto prostředky EU dosud nevyužívalo? Myslím, že ano.

My, členové skupiny GUE/NGL, jsme vůči tomuto sdělení velmi kritičtí. Nemyslíme si, že
je vhodné, a očekávám, že budou provedeny příslušné změny.

Mario Borghezio,    jménem skupiny EFD. – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, přestože
jsem euroskeptik, mohl bych s ohledem na strategii EU 2020 podpořit plán na odstranění
diskriminace, obtíží a marginalizace, pokud bychom skutečně nabízeli energické kroky
ze strany Evropské komise korigující chování členských států.

Avšak máme tady tyto projevy o skvělé budoucnosti, o skvělé kontrole, přednesené
evropskou komisařkou, která mi stále nedokáže vysvětlit, jak je možné, že v její zemi, v
Lucemburském velkovévodství, je těmto kočovníkům zakázáno stavět si tábořiště, zatímco
poblíž mého domova, v Itálii a ve Francii, je stavět mohou. Takže mluvíme o poskytnutí
domova kočovníkům, přičemž v některých evropských zemích, konkrétně ve vlasti paní
Redingové, se tito lidé nemohou ani utábořit.

V dnešním vydání hlavních novin v mé zemi, Il Corriere della Sera, je článek o ženě, který si
nezaslouží být nazývána rodičem, o kočovnici, která byla zatčena v Itálii za to, že svou
vlastní dcerku prodala obchodníkům s lidmi, kteří ji chtěli prodávat k prostituci. Prodala
svou vlastní holčičku. Jiní kočovníci posílají děti dělat jiné věci. A často právě neposílají
děti do školy, navzdory tlaku a pozornosti ze strany úřadů, mediátorů a charitativních
organizací.
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Chceme mluvit také o těchto problémech? Chceme skoncovat s těmito salámovými
metodami idiotských dobráků a uvědomit si, že mnoho problémů si Romové vytvářejí
především a výhradně sami?

Předsedající. −  Rozprava je ukončena.

Písemná prohlášení (článek 149 jednacího řádu)

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    písemně. – (RO) Nová evropská strategie začleňování Romů
slouží pouze k omílání starých cílů, které jsou již dlouhé roky nedosažitelné. Byly věrohodné
v době, kdy byla v roce 2005 spuštěna iniciativa Dekáda romské inkluze. Nicméně nyní,
kdy se v EU stupňuje extremistické chování a násilí vůči Romům, bychom potřebovali
strategii, která nabízí mnohem více konkrétních opatření. Napětí v Maďarsku roste a kroky
policie jsou stále tvrdší. Nezaujmeme-li pevný postoj, situace se zhorší. Proto je zarážející,
že se Komise nesnaží přijít se správnými řešeními, která vyřeší specifické problémy, zvláště
když měla k dispozici usnesení přijaté Evropským parlamentem.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    písemně. – (RO) Nová strategie pro koordinaci
vnitrostátních strategií pro začlenění Romů, kterou dnes předložila Komise, představuje
pro EU důležitý krok. Vytvoření vnitrostátních kontaktních míst pro začlenění Romů,
zjednodušení postupů financování, posuzování vnitrostátních plánů institucemi EU a
ověřování pokroku v oblasti integrace Romů v členských státech jsou opatření, která
pomohou zlepšit ekonomickou a sociální situaci romské populace v Evropě. Členské státy
musí tuto strategii podrobně prozkoumat a co nejdříve vytvořit správní orgán pověřený
prováděním strategie a její koordinací s ostatními členskými státy. Doufám, že počínaje
letošním létem se Komise ujme vedoucí role v koordinování strategie v rámci změn
v klíčových oblastech, jako je podpora občanské výchovy, poradenství pro volbu povolání
a zaměstnání. Považuji za politováníhodné, že nová strategie nedokáže objasnit doporučení
týkající se typů programů pro Romy, které budou rozvíjeny a prováděny podobným
způsobem s určitými obměnami ve všech členských státech. Vyzývám Radu a členské
státy, aby přišly s těmito doporučeními typů programů, které bude Komise vést centrálně.
Bez těchto typů programů přizpůsobených kočovnému charakteru životního stylu Romů
nebude Evropská unie nikdy schopna plně přispět ke zvýšení přidané hodnoty na úrovni
EU.

Rovana Plumb (S&D),    písemně.  – Rámec EU pro vnitrostátní strategie pro integraci
Romů poskytuje příležitost spojit síly na všech úrovních a se všemi zúčastněnými stranami
s cílem skoncovat s vyloučením Romů. Cílů stanovených na úrovni EU, které pokrývají
čtyři důležité oblasti integrace Romů – přístup ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a
bydlení, bude dosaženo pouze v případě, pokud se k tomu členské státy jednoznačně
zavážou. Nyní je naprosto zásadní zvýšit úsilí a zajistit, aby se vnitrostátní, regionální a
místní integrační politiky zaměřily na Romy jasným a konkrétním způsobem a aby zvláštní
opatření řešila potřeby Romů s cílem zamezit nevýhodám, kterým čelí, a vyvažovat je.
Členské státy by měly zajistit, aby měly všechny romské děti přístup ke kvalitnímu vzdělání,
a měly by stanovit konkrétní cíl zvyšování míry zaměstnanosti Romů v rámci strategie
Evropa 2020, dále by měly zvýšit podíl romských domácností s přístupem k vodě, kanalizaci
a elektřině a podporovat nediskriminační přístup k bydlení, včetně sociálního bydlení.
Členské státy by měly stanovit konkrétní cíle s konkrétním časovým plánem v oblasti
zvýšení průměrné délky života Romů, zvýšení míry očkování dětí na úroveň neromské
populace a rovněž snížení dětské a mateřské úmrtnosti na úroveň neromské populace.
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Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    písemně. – (FR) Komise nám konečně dala
několik ambiciózních cílů v oblasti integrace Romů v Evropě: zajištění alespoň základní
úrovně vzdělání všech romských dětí, snížení dětské úmrtnosti a snížení rozdílů v průměrné
délce života. Tyto ambiciózní cíle je však potřeba ještě uvést do praxe. Rok poté, co Evropský
parlament přijal změnu nařízení o EFRR zaměřeného na investice do bydlení pro
marginalizované skupiny obyvatel, jsou potíže s rozjezdem projektů. Je důležité, aby
členské státy investovaly do oblastí, jako je zaměstnanost, vzdělávání, zdraví a bydlení pro
Romy, a podávaly zprávy o své činnosti v těchto oblastech, ale Komise by měla využívání
stávajících evropských programů také pečlivě sledovat. V neposlední řadě musí Romové
využít této příležitosti k tomu, aby převzali kontrolu nad svým vlastním osudem, s
vědomím, že mohou počítat s podporou Evropy. Postoj „počkáme a uvidíme“ a prázdná
slova pouze vyživují krajní pravici a nedůvěru mezi komunitami. Příští pátek, 8. dubna,
oslavíme Mezinárodní den Romů. Doufám, že 8. dubna 2012 budeme moci slavit pokrok,
kterého bude dosaženo.

11. Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2012 – oddíl I – Parlament (rozprava)

Předsedající. −   Dalším bodem je zpráva (A7-0087/2011), kterou jménem Výboru pro
rozpočet předložil José Manuel Fernandes a která se týká odhadu příjmů a výdajů
Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2012 – oddíl I – Parlament (2011/2018(BUD)).

José Manuel Fernandes,    zpravodaj. – (PT) Paní předsedající, dámy a pánové, především
bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na vypracování této zprávy, zejména děkuji
stínovým zpravodajům všech politických skupin.

Tato zpráva umožní, aby byl rozpočet Parlamentu na rok 2012 úsporným rozpočtem,
omezeným rozpočtem a striktním rozpočtem. Popravdě řečeno se nám podařilo snížit
původní návrh o zhruba 49 milionů EUR. Pokud jde o postoj, který jsme přijali, o kterém
se hlasovalo a který byl tady ve sněmovně podpořen velkou většinou, překročili jsme to,
k čemu jsme se zavázali. Řekli jsme, že aktualizace se bude pohybovat okolo míry inflace.
Od míry inflace jsme hodně daleko, což znamená, že rozpočet na rok 2012 bude
představovat snížení v reálných číslech: rozpočet, který bude pod 20 % v rámci okruhu 5,
v němž jsou finanční prostředky pro evropské instituce. Tohoto cíle jsme nedosáhli a
překročili jsme na několik let 20% hranici.

Připomínám také, že Konference předsedů stanovila pro rozpočet Parlamentu cíl ve výši
20–22 %, přičemž cíl pro letošní rok je stanoven pod touto hranicí. Nicméně v rámci plnění
rozpočtu na rok 2012 budeme chtít také úspory prostřednictvím zásad dobrého řízení,
hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Chceme, aby byly všechny výdaje doloženy
písemnými doklady a aby byly všechny variabilní náklady podrobeny analýze nákladů a
přínosů. Tímto způsobem dosáhneme dalších úspor při provádění rozpočtu.

Úsilí v oblasti úspor musí vyvíjet všechny orgány a ustanovení o rozpětí okruhu 5, který
zahrnuje správní náklady všech institucí, musí mít v roce 2012 přebytek přibližně 380
milionů EUR. Navrhujeme, aby 100 milionů EUR určených na správní náklady bylo
převedeno do oblasti mládeže. Proč mládež? Mládež proto, že je to generace, která má
největší potíže týkající se zaměstnanosti, přičemž míra nezaměstnanosti mládeže je dvakrát
vyšší než u ostatních generací. Existují však i další důvody a cíle naší volby „mládeže“ jako
priority pro rok 2012. „Mládež“ byla v roce 2011 a je i pro rok 2012 přítomna ve všech
pěti cílech strategie Evropa 2020, která udává směr příštích finančních výhledů a která
také udává směr rozpočtu paní Balzaniové na rok 2012. Navíc s ohledem na míru
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předčasného ukončení školní docházky a míru vzdělání generace ve věku 30–34 má 40 %
osob této generace vysokoškolské vzdělání, čímž jsou dva z těchto cílů výjimečné. Doufám,
že budou znovu zváženy všechny změny, které jdou proti tomuto návrhu, protože jsem
přesvědčen, že priorita „mládež“ by měl být nadále prioritou tohoto Parlamentu.

Monika Hohlmeier,    jménem skupiny PPE. – (DE) Paní předsedající, pane zpravodaji, dámy
a pánové, jak všichni víme, je rozpočet Parlamentu na rok 2012 stanovován na pozadí
obtížné hospodářské a finanční situace. Proto považuji za pozitivní, že jsme se dohodli na
základních pokynech, aby byl rozpočet Parlamentu vypracován pečlivě v rámci pouze
mírných nárůstů a aby úpravy nepřekročily míru inflace. Domnívám se, že cíl zmíněný
panem Fernandesem, který se týká zaměstnanosti mladých lidí, je velmi důležitý, protože
v našem posledním rozpočtu jsme se velmi zabývali tím, že by mělo být na mladé lidi
věnováno více peněz, než tomu bylo v minulosti, protože nezaměstnanost postihuje právě
mladé lidi, kteří tak potřebují zvláštní podporu, tedy i podporu Evropy. Proto si myslím,
že věnování dalších 100 milionů EUR je velmi pozitivní přístup.

Jako zpravodajka pro budovy bych chtěla poukázat zejména na to, že je podle mého názoru
velmi důležité, abychom udrželi vysokou úroveň efektivity financování našich budov a
pečlivě sledovali finanční situaci. V této souvislosti je podle mého názoru správné, že
finanční prostředky, které nebudou moci být během roku využity v rámci rozpočtu
Parlamentu, by měly být použity co nejopatrněji, aby se předešlo platbám úroků. V této
souvislosti je také nutné zajistit, aby nebyly peníze narychlo utráceny na konci roku, ale
aby byly raději použity na rychlejší a hospodárnější splacení budov. Co se týče Domu
evropských dějin, musíme zajistit, aby byl znovu přezkoumán provozní plán a aby byly
pečlivě sledovány stavební náklady, tak aby mohl být předložen také řádný rozpočet po
dokončení stavby v návaznosti na oznámení v souladu s článkem 179 odstavec 3.

Derek Vaughan,    jménem skupiny S&D.  – Paní předsedající, chtěl bych především ocenit
práci zpravodaje za to, jakým způsobem přistoupil k tomuto rozpočtu a že pochopil, že
Parlament by se měl v roce 2012 vyhnout velkému zvýšení výdajů. Je to vhodné zvláště
proto, že víme, že Rada má v úmyslu snížit svůj rozpočet o 4 %, Komise chce zvýšit svůj
rozpočet pouze o 1 %, Výbor regionů cca o 2,9 % a Hospodářský a sociální výbor o ještě
menší procento.

Původní návrh ve výši 5,2 % předložený předsednictvem byl podle mého názoru příliš
vysoký. Omezení zvýšení rozpočtu na 2,3 % proto představuje pokrok. V reálných
hodnotách jde vlastně o snížení zhruba o 0,5 %. Osobně bych byl rád, kdyby byl nárůst
ještě menší. Myslím si, že v budoucnu bychom měli vypracovat plán na zjištění úspor v
rozpočtu Evropského parlamentu.

Je však třeba si uvědomit, že k úsporám došlo. Vítám úspory v oblasti posouzení přidané
hodnoty – čímž ušetříme zhruba 1,3 milionu EUR – úspory v oblasti informačních kampaní,
politiky v oblasti nemovitostí a psacích potřeb a v rámci návrhu na snížení pohotovostních
rezerv o zhruba 3 miliony EUR. To vše představuje reálné úspory ve výši zhruba 13,7
miliard EUR, k čemuž lze připočíst i odložené výdaje na Lisabon a rozšíření. Jak jsem uvedl,
mohly být podle mého názoru sice provedeny další úspory, ale i tak máme alespoň nějaké.

Mohl bych na závěr zmínit také dvě důležité nevyřešené záležitosti? Za prvé jde o návrh,
aby bylo 100 milionů EUR z nepřidělených rezerv v okruhu 5 převedeno na politiku
mládeže, jak uvádí zpravodaj: spolu s dalšími skupinami jsme v pozměňovacím návrhu 7
řekli, že by tento transfer mohl být zvážen, ale pouze v souladu s prioritami v obecném
rozpočtu na rok 2012. Proto bude potřeba rozprava, než budeme moci rozhodnout, zda
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by mohl být transfer proveden a kam by ty peníze měly jít – jinými slovy, na co by byly
peníze vynaloženy, pokud se tento převod uskuteční. Je ještě příliš brzy na to, abychom
se k tomu zavázali.

Za druhé jde o otázku Domu evropských dějin. Byl by to dobrý nápad, kdybychom měli
dost peněz, ale teď tomu tak není. Potřebujeme řádný podnikatelský plán, který by měl
projít řádným parlamentním postupem, možná normálním rozpočtovým procesem v další
části letošního roku, aby mohli poslanci na tento projekt vyjádřit svůj názor. Podle mého
názoru je v této věci, stejně jako v jiných věcech, důležité, aby Parlament o vlastním rozpočtu
rozhodoval správně. Náš vlastní rozpočet je důležitý a musíme zajistit, abychom v očích
veřejnosti rozhodovali správně.

Alexander Alvaro,    jménem skupiny ALDE. – (DE) Vážená paní předsedající, souhlasím
s tím, že práce zpravodaje a kolegů poslanců je bezpochyby plodná. Je jasné, že peníze
nejsou všechno, ale bez peněz zřejmě nic nefunguje. Totéž platí o úsporách: každý si chce
udržet to, co má, a není ochoten vzdát se ničeho, co by mohlo mít potenciál úspor. V této
souvislosti je diskuse o tom, zda je míra inflace 2,3 %, 2,5 % nebo 2,7 %, v konečném
důsledku pouhým bojem se stíny. Naším úkolem je hledat a zjistit, kde lze skutečně ušetřit
peníze.

Rozhodující otázkou tady je – a je důležité, aby si to vzal sekretariát Evropského parlamentu
k srdci –, aby měl Rozpočtový výbor k dispozici všechny klíčové dokumenty, které mu
umožní zjistit, kde je možné dosáhnout úspor rozpočtu Evropského parlamentu, a nikoli
prostě jen odkývat návrhy generálního tajemníka na úspory. Rozpočet Evropského
parlamentu tvoří více než jen tyto změny.

Jak upozornil pan Fernandes, našli jsme úspory ve výši 49 milionů EUR. Neřekl však, že
dvě třetiny těchto úspor byly prostě převedeny do rozpočtového roku 2013 nebo 2012,
takže budeme muset rozhodnout, co s těmito penězi v příštím roce. Co se týče původních
úspor, jsem rád, že tzv. menším skupinám, včetně skupiny Aliance liberálů a demokratů
pro Evropu, se podařilo přesvědčit dvě větší skupiny, že je potřeba dosáhnout úspor v oblasti
informačních technologií, v běžných oblastech, jako je úklid nebo platby politickým
stranám a nadacím, jinými slovy, že chápeme alespoň teoreticky, kde lze peníze uspořit.

V nově zahájené diskuzi o 100 milionech EUR, které mají být vynaloženy na naši mládež,
se samozřejmě jedná o záležitost, které nikdo nemůže oponovat. Na druhou stranu musíme
být opatrní, abychom nesjeli na vedlejší kolej, protože tento problém nemá s touto zprávou
nic společného. Je třeba se jím zabývat v jiných zprávách. Nemůžeme dopustit, aby byla
naše pozornost odvrácena od dalších důležitých témat. I tak je to však dobrý začátek a je
zřejmé, že nemusíme mít nutně více peněz, ale spíše větší disciplínu v tom, jak peníze
utratit. Věřím, že můžeme očekávat plodnou spolupráci se všemi skupinami.

Helga Trüpel,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, v této
ekonomicky složité době je zcela správné, aby hrál Evropský parlament svou roli a byl
připraven se umírnit a projevit sebekázeň, i když stále usilujeme o vybudování vlastní
instituce a v rámci Lisabonské smlouvy nám byly svěřeny nové úkoly. Souhlasím s
předchozím řečníkem, že se nám podařilo vyjednat snížení rozpočtových návrhů
předsednictva, které původně zahrnovaly nadměrné zvýšení o 5,2 %, na zvýšení jen o
2,3 %. Nicméně zvýšení je přece jen stále zvýšení, i když je pravděpodobně nižší než míra
inflace. Takže nedosahujeme ve skutečnosti úspor, ale spíše snižujeme růst. Měli bychom
být opravdu upřímní a nazývat věci pravými jmény.
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Co se týče Domu evropských dějin, dovolte mi říci toto: většina mé skupiny je v zásadě
pro myšlenku poskytovat občanům Evropy informační služby o naší historii od roku 1945.
K tomu je však potřeba také vytvořit podnikatelský plán a formulovat nyní všechny
podmínky, aby mohlo být zítra dosaženo rozhodnutí hlasováním většiny. Je to jediný
způsob, jak pokračovat v rozpočtových politikách, které jsou zodpovědné, pravdivé a
transparentní. Znamená to také, že pokud existuje skutečná touha po této změně priorit,
která bude zahrnovat investice v následujících letech ve výši 60 milionů EUR, pak podle
názoru skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance budeme muset také dosáhnout úspor
v jiných oblastech, a nejen omezit zvýšení. Například se domníváme, že v případě letů v
rámci Evropské unie kratších než čtyři hodiny není nutné letět třídou business. Tím by se
ušetřila docela velká částka. Zaměstnanci a poslanci Parlamentu zde ve Štrasburku by místo
toho mohli dostat více jízdních kol.

Na závěr bych chtěla uvést poznámku k politickým čachrům při přerozdělování prostředků
na zaměstnanost mládeže. Zelení samozřejmě také chtějí zvýšit výdaje na zaměstnanost
mladých lidí. Je to však součástí rozpočtu Komise. Pokud budou tyto peníze vzaty z
rozpočtu Evropského parlamentu, pak budeme škrtat dostupné zdroje například na nový
orgán finančního dohledu nebo na Agenturu pro bezpečnost potravin. Opravdu to chceme?
Je to signál, který chce tato sněmovna vyslat našim občanům? Ne, je to špatné rozhodnutí.
Musíme posílit tyto regulační orgány, aby byly připraveny plnit daný účel, a finanční
prostředky na programy zaměstnanosti mladých lidí musí pocházet z rozpočtu Komise.
To by byl z politického hlediska správný postup.

Lajos Bokros,    jménem skupiny ECR.  – Paní předsedající, lídři EU žijí v bublině iluzí a
sebeklamu. Nejlepším dokladem toho je skutečnost, která se udála dnes dopoledne. Lídři
institucí EU řekli, že finanční krize je do značné míry za námi. Nic nemůže být dále od
pravdy. Jak napsal Wolfgang Münchau ve včerejším vydání deníku Financial Times, Evropa
stojí před jednoznačnou volbou mezi platební neschopností a záchranným balíčkem.
V obou případech to znamená absorbování obrovské ztráty. Jediným rozdílem je způsob
rozložení ztráty. V případě platební neschopnosti ztráta padne na německé, francouzské,
britské, italské a španělské banky a daňoví poplatníci v těchto zemích se o náklady podělí
s řeckými, irskými a portugalskými daňovými poplatníky. V případě záchranného balíčku
ponesou celé břemeno na svých bedrech řečtí, irští a brzy i portugalští občané.

Právě v této souvislosti říkám, že návrh na zvýšení rozpočtu Parlamentu o 2,3 % je stále
příliš vysoký a nepřijatelný. Přepracujme návrh od základu a snižme jej na 1 %, jak navrhl
komisař Janusz Lewandowski. Zvýšení výrazně nižší než inflace by přineslo Parlamentu
tolik potřebnou legitimitu v očích evropských občanů. Upravit lze nejen zvýšení, ale i
strukturu.

Šetřit peníze evropských daňových poplatníků lze mnoha způsoby. Jak uvedla Helga
Trüpelová, nemusíme v rámci Evropské unie létat třídou business. Pozměňovací návrh,
který předložili společně Zelení, Sjednocená levice a skupina ECR, navrhuje výrazně snížit
cestovní náklady pomocí flexibilních letenek v ekonomické třídě pro lety kratší než čtyři
hodiny. Nepotřebujeme tady ve Štrasburku lesklý, pompézní vozový park černých
mercedesů. Používejte tramvaj. Nepotřebujeme Dům evropských dějin, protože Evropa
ztrácí konkurenceschopnost a geopolitickou váhu. Stane se muzeem tak jako tak.

Máme velký prostor pro úspory nákladů na energii. Naše kanceláře nemají regulaci teploty
nebo individuálně nastavitelné vytápění a klimatizaci. Každoročně plýtváme obrovským
množstvím energie. Je zde velký prostor pro úspory v oblasti bezpečnostních služeb a IT.
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V obou případech potřebujeme mnohem lepší služby za mnohem méně peněz. Měli
bychom přezkoumat a zrevidovat naše náklady na zdravotní pojištění. Není třeba mít
k dispozici tak mimořádně velkorysou škálu zdravotních služeb. Rozpočtování je o
stanovování priorit, pozitivních i negativních. Nemáme nedostatek těch pozitivních, ale
zodpovědné a uvážlivé plánování rozpočtu vyžaduje oboje, zejména v době krize.

Miguel Portas,    jménem skupiny GUE/NGL. – (PT) My, poslanci Evropského parlamentu,
máme pravomoc rozhodovat o vlastních platech. Rozhodujeme také o penězích určených
na zaměstnávání lidí. V letech 2010–2011 jsme si přidělili dalších 3000 EUR na osobu na
měsíc. My také hlasujeme o výdajových limitech pro kanceláře, o pomocných výdajích, o
příspěvcích a dokonce i o tom, jak máme cestovat. V těchto oblastech máme absolutní
pravomoc, a tak se ptám sebe i vás: používáme tyto pravomoci, nebo je zneužíváme? Jsme
moudří a přemýšliví, nebo nejsme schopni odolat síle, kterou nás tyto pravomoci ovládají?
Bohužel nejsme, a proto je tato rozprava nikoli o číslech, ale o etice a politice, je to rozprava,
která nás opravňuje nebo diskvalifikuje v očích těch, kdo nás ženou k odpovědnosti.

Nejsem ani trochu protistranický populista a ani si nemyslím, že by poslanci měli pracovat
při svíčkách. Nicméně právě proto, že v našich zemích existuje tento druh demagogie,
musíme být při diskusích o rozhodování o penězích a výhodách, které dostáváme, velmi
nekompromisní. Je mi líto, ale není to běžné u poslanců, kteří vždy létali ekonomickou
třídou, ale když začaly být lety propláceny na základě letenek a nikoli kilometrů, začali
létat business třídou. Stejné kritérium platí i pro naše platy a výdaje. Podle mého názoru
jsou nadměrné a v některých případech jsou dokonce plýtváním penězi, ale to není
předmětem dnešní rozpravy: předmětem rozpravy je, že bychom měli vědět, zda máme
odvahu hlasovat pro to, aby byly tyto výdaje alespoň zmrazeny.

Nechápu, jak je možné, že někteří poslanci Parlamentu neváhají obhajovat úsporná opatření
a snížení mezd a důchodů ve svých zemích, ale když přijde na rozhodování o jejich vlastních
penězích, na úspornost okamžitě zapomenou. To není seriózní, přátelé, to je neslušné a
velmi smutné.

Marta Andreasen,    jménem skupiny EFD.  – Paní předsedající, 2,3% zvýšení rozpočtu
požadované tímto Parlamentem zpochybňuje jeho smysl pro zodpovědnost. Při procházení
různých výdajových linií lze najít u mnoha z nich nárůst o 50 % až 100 % bez jakéhokoliv
rozumného odůvodnění.

Na začátku tohoto plenárního zasedání jsem tento Parlament požádala o odložení hlasování
o zprávě pana Fernandese kvůli nedostatku přesných informací o nákladech na Dům
evropských dějin a kvůli střetu zájmů, ale moje žádost byla zamítnuta. Byla již vyplacena
částka 2,5 milionů EUR, aniž by byl k dispozici dostatek informací. Zdá se, že poslanci
jsou ochotni pracovat i bez dostatečných informací a vydávat peníze daňových poplatníků,
aniž by pokládali správné otázky. Mohu jen požádat britského premiéra, aby akceptoval
jedině významné snížení celého rozpočtu EU na rok 2012, a doufám, že největší škrty
budou provedeny v rozpočtu Parlamentu.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Co se stihne říci v pouze minutovém příspěvku k rozpočtu
Evropského parlamentu na rok 2012? Moc toho není, ale i tak je to dost.

Tato zpráva nenabízí žádnou vizi. Místo toho je sbírkou prázdných slov, která opět
upozorňuje na skutečnost, že Evropská unie nepřináší naprosto žádnou přidanou hodnotu.
V rozpočtu na rok 2012 vidíme plýtvání, zejména v souvislosti s tak směšným projektem,
jakým je Dům evropských dějin. Odhady nákladů se vymykají kontrole, zatímco předseda
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Rozpočtového výboru, který má rozhodovat o financování, je navrhován také na pozici
člena dozorčí rady. Žádný jiný parlament by nepřijal střet zájmů tohoto druhu, ale
samozřejmě tato sněmovna, Evropský parlament, to akceptuje. To je naprosto šílené!

Pan Lamassoure včera řekl, že je ochoten odstoupit z funkce. Holandská Strana pro svobodu
(PVV) bude nyní pracovat naplno, aby k tomu došlo. Doufám, že plýtvání penězi na příští
rok bude omezeno a prakticky zastaveno. Do té doby budu situaci nadále sledovat a jménem
občanů o ní informovat.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, v prvé řadě musím
poděkovat zpravodaji panu Fernandesovi za odhad rozpočtu Parlamentu, za to, že se mu
podařilo vybalancovat požadavky generálního tajemníka a návrhy komisaře
Lewandowského týkající se omezování správních výdajů evropských institucí.

Tento Parlament chce v době problémů veřejných financí členských států vyjádřit poselství
vlastní odpovědnosti, přičemž chce splnit požadavky na zvýšení přidělených prostředků
pod úrovní míry inflace.

Doufám, že Rada, která bude muset posoudit návrh zpravodaje na snížení stropu v okruhu
5 s cílem financovat politiky na podporu mladých lidí, vyjádří svou podporu.

Myslím, že je důležité, abychom našli další prostředky na podporu zaměstnanosti mladých
lidí, která je v současnosti na historickém minimu ve většině Evropy, abychom tak mohli
postupovat rychleji na cestě k dosažení hlavního cíle strategie Evropa 2020 a oživit
hospodářský růst, který se opírá o naše mladé lidi a jejich schopnost mít k dispozici
odbornou přípravu na vysoké úrovni.

Göran Färm (S&D).   – (SV) Paní předsedající, skutečnost, že ti kolegové poslanci, kteří
jsou proti celé myšlence Evropské unie, chtějí snížit rozpočet Evropského parlamentu,
není možná tak zvláštní, ale je zcela zřejmé, že jsou za tím populistické motivy. Důležitější
však je, že fakt, že ti z nás, kdo jsou pro Evropskou unii, si také myslí, že je čas na
přehodnocení správních výdajů.

V této zprávě poprvé činíme rozhodnutí o nepřijetí změn, které s sebou nesou zvýšení
rozpočtu Evropského parlamentu v době, kdy mají členské státy potíže se svými rozpočty
a kdy mnoho běžných občanů strádá vlivem úsporných opatření. Musíme nyní začít brát
tuto záležitost vážně. Poprvé od doby, co jsem poslancem Parlamentu, snižujeme jeho
rozpočet. Myslím, že bychom měli udělat víc. Souhlasím se zpravodajem a několika
předchozími řečníky, že bychom k tomu měli zaujmout strategičtější přístup. Skupina
Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu proto předložila
pozměňovací návrh týkající se dlouhodobého strategického přezkumu správních výdajů
Parlamentu. Nyní je třeba ukázat, že jsme tento úkol schopni brát vážně, a nejen o něm
mluvit. Musíme na tomto přezkumu začít pracovat.

Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je Dům evropských dějin. Mnoho lidí se ptá, zda je
úkolem Parlamentu provozovat muzeum evropské historie. Je to sporné, ale myslím si, že
tento projekt má svůj smysl, zejména když toto muzeum nezřídil nikdo jiný. Je možná
čas, aby to někdo udělal. Nicméně musí to být provedeno v souladu s principy
transparentnosti, s plnou odpovědností za náklady a s přijetím skutečné zodpovědnosti
za jeho činnost. Jsem proto velmi rád, že jsme dnes byli schopni dosáhnout mezi skupinou
Zelených/Evropské svobodné aliance, skupinou S&D a zpravodajem dohody o hlasování
o nejdůležitější části našeho pozměňovacího návrhu, což znamená, že nyní budeme mít
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v souvislosti s Domem evropských dějin skutečně transparentní rozhodovací proces. Jsem
tomu rád.

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

Lucas Hartong (NI). -   Paní předsedající, mám na kolegu poslance otázku. Co je na
populismu špatného, když poslanci jsou hlasem zastupujícím populus, tedy lid?

Göran Färm (S&D).   – (SV) Pane Hartongu, populismus obvykle znamená, že člověk
něco nebere opravdu vážně, že reaguje pouze instinktivně a bez přemýšlení nad řádnou
strategickou reakcí. Nejdůležitější na tom, co dnes děláme, je samozřejmě skutečnost, že
ti z nás, kdo v Evropskou unii skutečně věří, chtějí také zajistit, abychom přijali odpovědnost
vůči daňovým poplatníkům a řádně přezkoumali správu v EU. Je to mnohem snazší pro
ty, kdo nechtějí Evropskou unii, jako je pan Hartong, protože on by chtěl to vše ukončit.
To však není přijetí odpovědnosti, to je populismus.

(Řečník odpověděl na otázku a souhlasil s položením další otázky postupem modré karty podle čl.
149 odst. 8 jednacího řádu.)

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Paní předsedající, pane Färme, mám následující dotaz.
Podle původního návrhu předsednictva Parlamentu se zdálo, že tato zpráva zahrnuje určité
úspory, ale pokud ji srovnáme s rozpočtem v roce 2010, představuje návrh na rok 2012
nárůst o 11 %, neboli o 175 milionů EUR. Není těžké pochopit to, co je důležité: 43 milionů
EUR na nábytek, 33 milionů EUR na parlamentní asistenty, 18 milionů EUR na dočasné
pracovní smlouvy a 7 milionů EUR na informační kampaně. Myslím, že nemusím
pokračovat.

Göran Färm (S&D). -   Paní předsedající, pan Portas nemusí pokračovat. V podstatě s ním
souhlasím. Také jsem chtěl pokračovat. Netěší mne, že jsme došli k nárůstu o 2,3 %. Myslím,
že bychom mohli jít dál, ale byl to kompromis mezi Rozpočtovým výborem a
předsednictvem. Proto jsme také předložili pozměňovací návrh s cílem vytvořit dlouhodobý
strategický přehled nákladů Evropského parlamentu. Myslím, že s modernějším řízením
a skutečným úsilím o dlouhodobé úspory můžeme dojít k mnohem lepšímu stavu v oblasti
správních výdajů, a určitě si vyslechneme některé z návrhů pana Portase.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Paní předsedající, některé věci, o kterých nyní diskutujeme
poměrně nemilosrdně, jsou otázky, které jsme probírali už v loňském roce. V té době
chyběla vůle některé věci revidovat. S potěšením jsem vyslechl kolegu poslance ze skupiny
Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, který právě teď řekl,
že například existuje vůle zvážit, co můžeme udělat v dlouhodobém horizontu. To je asi
nejrozumnější způsob, jak postupovat.

Tato rozprava také ukazuje, že je snadné udělat z administrativní rozpravy soutěž s cílem
určit, kdo je na prvním místě seznamu populistů. Bohužel se zdá, že o první místo se tady
ve sněmovně uchází docela hodně lidí. Není však pochyb o tom, že musíme přezkoumat
naše náklady, přičemž jedinou rozumnou formou tohoto přezkumu je dlouhodobý přístup.
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu navrhla letos i loni řadu úspor. Byli jsme
jedni z těch, kdo byli potěšeni, že se nám podařilo snížit zvýšení původně navrhované
předsednictvem. V této souvislosti bych chtěl poděkovat panu Alvarovi za jeho vynikající
práci.

Co se týče návrhu na Dům evropských dějin, musím říct, že tato myšlenka mne nijak zvlášť
neoslovila, ale zároveň věřím, že je dobré mít na paměti, že se jedná o dlouhodobý proces,
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který byl spuštěn v předchozím volebním období. Nyní musíme zvážit, jak o této věci
rozhodnout. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby se o této záležitosti hlasovalo, aby ti, kdo
muzeum rozhodně nechtějí, měli skutečně možnost říct „ne“. Je docela dobře možné, že
budu mezi nimi.

Nicméně si nemyslím, že předháněním se v tom, kdo bude v této souvislosti na vrcholu
seznamu populistů, něco získáme. Je lepší pečlivě zvážit, kde můžeme škrtat.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) V současném hospodářském klimatu považuji za
samozřejmé, že Evropský parlament musí mít úsporný rozpočet. Zpravodaj má naprostou
pravdu v tom, že je třeba se rozhodnout pro omezení, ale bohužel přitom nejde dostatečně
daleko.

Podle současných návrhů bychom měli mít rozpočet, který je o 2,3 % vyšší než v
současnosti. To není v souladu s názorem Komise, která navrhuje 1% nárůst, a už vůbec
ne v souladu s přáním Rady, která dokonce zvažuje snížení o pár procent. Určitě bychom
se měli držet tohoto posledního návrhu. Musíme najít větší úspory, a možné to je. Můžeme
najít větší úspory. Možná bylo dříve rozhodnuto o vytvoření Domu evropských dějin, ale
toto rozhodnutí je ještě možné zrušit. Pojďme to tedy udělat, je to priorita. Pojďme zastavit
tento projekt, Dům evropských dějin, který plýtvá milióny.

Nyní se obracím na nás, členy této sněmovny. Stále každý měsíc dostáváme mnoho tisíc
eur v příspěvcích na všeobecné výdaje, aniž bychom byli voláni k odpovědnosti za příslušné
částky. Pokud bychom to nyní sledovali a prošetřovali, bylo by v této oblasti uspořeno
také hodně peněz. Soustřeďme tedy naše úsilí na tuto myšlenku – šetřeme více!

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Paní předsedající, okolo této zprávy, o platu a
příspěvcích poslancům, se hodně diskutuje. Chtěl bych zopakovat, že na rozdíl od většiny
poslanců jsme hlasovali proti současnému finančnímu statutu poslanců Evropského
parlamentu, protože se v případě některých zemí mimo jiné jednalo téměř o zdvojnásobení
příjmů poslanců. Hlavně však proto, že zpráva odporuje principu, který je podle našeho
názoru zásadní: provázanost úrovně průměrné mzdy občanů dané země s platovou úrovní
jejich zástupců. Porušení této vazby je dalším symptomem degradace demokracie, rozdílu
mezi zástupci a těmi, které zastupují, etického úpadku a systému, který stanovuje
obyvatelstvu asociální politiky prostřednictvím celkového snížení, a přitom před jejími
dopady chrání ty, kteří tyto politiky provádějí. Není čas na revizi tohoto finančního statutu?

Na závěr bych, paní předsedající, rád řekl, že je také důležité, aby bylo jasné, že pozměňovací
návrhy k této zprávě podporující úspory v Parlamentu by se neměly zároveň snažit vytvářet
výjimky, které jsou příznivější pro financování evropských stran a evropských politických
fondů.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, zpráva o odhadech
výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2012 správně zdůrazňuje, že je naprosto
nezbytné zkrotit výdaje. Kompromisní zvýšení výdajů o 2,30 % se zdá být přijatelné,
protože toto číslo je ve skutečnosti nižší než odhadovaná inflace a představuje teoretickou
úsporu.

My jsme však stále daleko od plnění požadavků komisaře pro finanční plánování a rozpočet,
který doufal, že instituce omezí své potřeby na růst ve výši jediného procentního bodu,
čehož se některým institucím, jako je Rada, podařilo dosáhnout. Na chvíli teď opustím
tuto problematiku nárůstu, který je pravděpodobně odůvodněn větším počtem povinností
po Lisabonu, a řeknu pár slov k Domu evropských dějin.
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V rozpočtovém výboru kolují v souvislosti s Domem evropských dějin šílená čísla týkající
se jeho zřízení a provozu. Je opravdu absurdní, že vůbec zvažujeme investici ve výši desítek
a desítek milionů eur na projekt velmi pochybné užitečnosti v této době, naprosto
nepatřičně a ve zcela nesprávný okamžik.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, měli bychom
zdůraznit skutečnost, že s ohledem na přetrvávající strukturální krizi v našich členských
státech přistupuje Evropský parlament ke svým rozpočtovým plánům na rok 2012
umírněně. Úkolů, které čekají všechny instituce, je kvůli rozšíření EU, Lisabonské smlouvě
a novým činnostem stále více, a podle toho stoupají i výdaje. Nicméně pravidlem úspěchu
je hospodárnost.

Je proto jedině logické, aby Parlament postupoval v personální oblasti na základě
konsolidační strategie a snížil výdaje na každodenní chod sněmovny, mise a služební cesty.
Podporuji zejména návrh generálního tajemníka, aby sněmovna pokračovala v politice
ochrany životního prostředí. Chtěla bych zdůraznit, že v tomto návrhu rozpočtu Evropský
parlament uznává význam neustálého a konzistentního poskytování informací občanům
Evropy.

Myšlenka Domu evropských dějin je v mnoha kruzích podporována. Proto je třeba ocenit,
že rozpočtový orgán je nyní o projektu informován. I zde bych chtěla připomenout, že je
třeba výrazně snížit náklady a že ve všech bodech je potřeba úplná transparentnost.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Paní předsedající, domnívám se, že rozpočet pro nás představuje
každý rok výzvu, protože vyžaduje, abychom na jedné straně šetřili zdroje a na druhé
straně tyto zdroje také efektivně využívali. Myslím, že pokud jde o efektivitu, můžeme
v této sněmovně zcela jistě dosáhnout hodně. Bylo by velmi pozitivním krokem, kdybychom
zřídili kontaktní místa, kde by poslanci a zaměstnanci mohli předkládat své návrhy na
zlepšení, a podporovat tak efektivitu v Parlamentu.

Na druhé straně od Lisabonské smlouvy máme ministry s konkrétními pravomocemi, kteří
mají ve svých členských státech dostatečné zdroje, vlastní odborný personál, kabinety a
finanční prostředky, které mohli využít k tomu, aby pomohli lépe objasnit našim občanům
evropskou politiku. Co se nás týče, v Evropském parlamentu jsme zodpovědní za
informování veřejnosti o každodenních rozhodnutích učiněných v zájmu lidu Evropy.

Parlament musí získat dostatečné prostředky na své nové pravomoci v oblasti energetiky,
světového obchodu a zahraniční politiky a také v oblasti hospodářské soutěže, ochrany
životního prostředí a sociálních věcí, které se dotýkají nás všech.

Jsem také velkým zastáncem fiskální konsolidace, protože by nám to samozřejmě umožnilo
dosáhnout potřebných úspor. Každý, kdo si myslí, že let ekonomickou třídou je v rámci
krátkých letů adekvátní jeho potřebám, by samozřejmě měl létat ekonomickou třídou. O
tom není pochyb. Nebo například je také v pořádku, pokud někdo nevyužije asistenční
příspěvky do posledního centu. Je na každém z nás se rozhodnout, kolik máme práce a
do jaké míry chceme komunikovat s občany Evropy. O tom by měli nadále rozhodovat
sami poslanci této sněmovny, protože je samozřejmě velmi důležité, abychom tyto výhody
efektivně vysvětlili.
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PŘEDSEDAJÍCÍ: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Místopředsedkyně

Jens Geier (S&D).   – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, když poslouchám diskusi o
Domu evropských dějin, zdá se mi, že jsou v této sněmovně pouze dva typy poslanců:
specialisté na rozpočet, kteří se této rozpravy účastní a kteří jsou k tomuto projektu velmi
kritičtí, a všichni ostatní, jimž celá věc připadá v pořádku. Nejhorší je, že pokud jde o otázku
Domu evropských dějin, je tady tolik hlasů, že lidé pozapomněli na smysl celého projektu.
A tak Daily Telegraph dnes uvedl, že se mu do rukou dostaly dokumenty, z nichž vyplývá,
že náklady na tento projekt se zvýšily na astronomickou částku 137 milionů GBP. Mohu
Daily Telegraph jen vyzvat, aby tyto dokumenty předal Rozpočtovému výboru a umožnil
nám tak trochu transparentnosti, kterou tisk vyžaduje od poslanců této sněmovny. Uvítal
bych možnost tyto důkazy prozkoumat.

Má tento projekt smysl? Samozřejmě má smysl podporovat povědomí o tom, co Evropská
unie a evropská integrace znamenají pro život lidí. Měl by muzeum provozovat Parlament?
Ne, určitě ne. Proto se skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském
parlamentu drží v rámci tohoto projektu dvou hlavních zásad. První: požadujeme, aby
měl projekt podnikatelský plán. Druhá: chceme, aby byly vyjasněny následné náklady,
tedy to, jak bude tento projekt financován v budoucnu. A mohli bychom přidat ještě třetí
zásadu: měli bychom se vyhnout zdvojování nebo překrývání činností mezi Infocentrem
a Domem evropských dějin.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Paní předsedající, chtěla bych také říct něco o Domu
evropských dějin. Je jasné, že účelem Parlamentu není provozovat muzeum, ale myslím,
že je dobrý nápad, abychom měli lepší zázemí pro návštěvníky Parlamentu v Bruselu, a
v této souvislosti je Dům evropských dějin důležitým prvkem.

Chtěla bych také říct, že většina mé skupiny je pro Dům evropských dějin. Nicméně silně
souhlasíme s názory, které předložila skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů
v Evropském parlamentu, aby ve finančních aspektech vztahujících se k tomuto domu a
jeho provozování v budoucnu byla větší otevřenost a transparentnost. Je to velmi důležité,
ale myslím si, že je to dobrá myšlenka a já ji rozhodně podporuji. Potřebujeme ale vědět,
jaké finanční závazky na sebe v dlouhodobém horizontu bereme.

Seán Kelly (PPE). -   Pane předsedo, v této mimořádné době musí být rozpočty zákonitě
kontroverzní, zejména zde v Evropském parlamentu. Současně je třeba říct, že tady má
každý možnost vyjádřit svůj názor a je dobré vyslechnout všechny vyjádřené názory. To
je jedna z nejsilnějších stránek Evropského parlamentu: každý může přijít, přednést svůj
názor, odůvodnit jej a být vyslechnut.

Co se týče samotného rozpočtu, jsme samozřejmě v hospodářsky obtížné situaci a jakékoli
zvýšení bude možná vykládáno nesprávně, což je snad do určité míry pochopitelné.
Nicméně limitem je 2,3% nárůst, když by podle očekávání měl být 2,8 %.

Další věcí, kterou je třeba zmínit, je, že Evropská unie musí záležitosti řešit v souladu s
celkovým kontextem 27 zemí, přičemž některé země, zejména moje vlastní, jsou na tom
v současné době velmi špatně. Právě jsme se vrátili ze schůzky s komisařem Rehnem, který
k nám byl velmi laskavý. V této situaci lidé samozřejmě nemohou pochopit jakékoli zvýšení,
i když je menší než inflace. Každopádně si myslím, že musíme přijímat celková rozhodnutí,
musíme přijímat závazky vůči různým záležitostem, které musíme udělat, dočkáme se
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nárůstu v souvislosti s dalšími poslanci v důsledku Lisabonské smlouvy, a také až – doufejme
– přistoupí Chorvatsko.

Než skončím, chtěl bych ještě zmínit jednu věc. To vše mi připomíná, co předseda Barroso
poměrně často zmiňoval: potřebujeme úplnou a upřímnou diskusi o vlastních zdrojích,
a možná především projektových dluhopisech, protože čím více financí může Evropská
unie získat samostatně, tím méně budou rozpočty kontroverzní a tím méně budeme žádat
od členských států. Myslím, že nakonec bychom měli postupovat podle předsedy Barrosa.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Paní předsedající, v této sněmovně zastupuji
nejvíce proevropskou stranu v mém členském státě, v Nizozemsku. Právě proto, že tak
silně věřím v Evropu, jsem velmi kritický k ní i k rozpočtu naší vlastní instituce, Evropského
parlamentu.

Domnívám se tedy, že v této obtížné finanční době musíme rozpočtovat velmi hospodárně.
Proto s navýšením rozpočtu nesouhlasím. Byl jsem především překvapen původním
rozpočtem vytvořeným generálním tajemníkem, který navrhoval nárůst o více než 5 %, a
stejně tak mne překvapilo i to, že tu dnes není. Byl bych rád, kdyby tu byl, protože bych
mu chtěl připomenout odstavec 6 usnesení, ve kterém žádáme útvary, aby rozpočet pečlivě
prošly s cílem najít potenciální úspory. Chci ho požádat, aby tak učinil do 1. července
letošního roku, tak abychom byli schopni navrhnout konkrétní úspory.

Závěrem bych chtěl, paní předsedající, vyzvat své kolegy proevropské poslance, aby nedávali
těm, kdo chtějí zničit Evropu, jakékoli zbraně, s nimiž by se pustili do tohoto úkolu. Lidu,
o kterém vždy mluví, nejlépe poslouží prosperující a silná Evropa.

Salvador Garriga Polledo (PPE).   – (ES) Paní předsedající, chtěl bych poblahopřát
zpravodaji panu Fernandesovi a chtěl bych poděkovat panu Gerbrandymu za to, co právě
řekl a co považuji za nejpříhodnější.

Je to nejúspornější rozpočet a je v souladu s tím, co požadovala Komise a Rada. Pohybuje
se v rámci 20% limitu, takže dodržuje „gentlemanskou dohodu“, a to i přesto, že neexistuje.
Všichni mluvíme o úsporách, někteří z nás s partyzánskými úmysly, ale některé priority
máme společné: například my poslanci chceme, aby se zlepšily legislativní výstupy; je po
nás požadováno, abychom reagovali na nové priority Lisabonské smlouvy; jsme nuceni
pracovat profesionálněji ve spolurozhodování; požaduje se po nás více zasedacích místností,
větší vnitřní bezpečnost, větší úsilí v oblasti komunikační politiky, lepší IT sítě a tak dále.
Musí se za to vše zaplatit?

Musíme dodržovat všechny uzavřené smlouvy týkající se nemovitostí. Říká se, že bychom
je mohli přestat financovat, ale víme, že takhle to nejde. Máme-li být zodpovědní, budeme
to muset akceptovat, že?

Mládež není nikdy kontroverzní oblastí: mládí je nutností. Například moje země má 50%
nezaměstnanost mladých lidí. Tyto problémy nevyřeší 100 milionů EUR na politiku
mládeže, ale odpovídá to prioritám Parlamentu. Vím, že přesunutí těchto peněz z okruhu
5 do okruhu 1 je kontroverzní, a někdo může tvrdit – a tvrdí –, že je to v rozporu s
rozpočtovým procesem, ale jsme živou institucí a musíme se přizpůsobit momentálním
potřebám.

Nemyslím si, že je něco naléhavějšího než nutnost vyřešit problém nezaměstnanosti
mladých lidí. Jsem si jistý, že je to prioritou pro vás pro všechny.

Závěrem chci říct, že budu hlasovat pro společný Dům evropských dějin.
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Riikka Manner (ALDE). -    (FI) Paní předsedající, nejprve bych chtěla poblahopřát
zpravodaji panu Fernandesovi za jeho vynikající práci. Přijmout a odůvodnit tento 2,3%
nárůst je jistě mnohem jednodušší než nárůst o 5,2 % navrhovaný předsednictvem.
Parlament musí být v tomto rozpočtovém procesu velmi sebekritický. Ve zprávě tomu tak
je, ale mělo by se v tom velmi intenzivně pokračovat.

Myslím si, že je důležité, abychom úspory hledali také v malých věcech a v různých
oblastech. Dosažení úspor například v oblasti úklidu a údržby je jistě jedno řešení, ale
možná potřebujeme také ambicióznější plány, než jen úspory na mýdle. Parlament letos
schválil změnu z dvou dílčích zasedání na podzim na týdenní zasedání ve Štrasburku.
Ukončení tohoto měsíčního plenárního shromáždění Parlamentu by znamenalo značné
úspory, které by se také odrazily v jeho rozpočtu.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Paní předsedající, při posuzování rozpočtu
Parlamentu je zřejmé, že doprava představuje významnou část výdajů, a bude tomu tak i
v budoucnu, protože musíme cestovat z 27 členských států na zasedání do Bruselu a
Štrasburku. Spočítal jsem, že celkové náklady na cestování poslanců a úředníků Parlamentu
přesahují 100 milionů EUR ročně. Myslím si, že bychom tady mohli hledat další úspory.
Jsme velmi často na cestách. Nechápu, proč platíme stejně za letenky jako lidé, kteří letecky
cestují jen občas. Rád bych proto vyzval lídry Parlamentu, aby vstoupili do jednání s
leteckými společnostmi. Myslím si, že máme šanci dosáhnout výrazného snížení. Je to
běžná praxe v každé zemi, vláda a ministerstva mají nárok na snížení o 20–30 %. Děkuji.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu
na rozpočtový rok 2012 hovoří v bodě 17 a 18 o pokračování realizace projektu Domu
evropských dějin a navrhuje vytvořit rozpočtové rezervy na krytí dalších nákladů v
souvislosti s realizací tohoto projektu zařazených do položky kapitoly 10.1 – Rezerva na
nepředvídané výdaje. No nevím, zda lze pokračování projektu Domu evropských dějin
považovat za nepředvídaný výdaj, ale pozorně jsem poslouchal paní poslankyni Martu
Andreasenovou, která nás při schvalování programu upozornila na skutečnost, že náklady
na Dům evropských dějin uvedené ve zprávě jsou výrazně podhodnocené.

Neznám motivaci osob, které v období přetrvávajících finančních a hospodářských
problémů Evropské unie tak tvrdohlavě prosazují realizaci Domu evropských dějin. Vím
ale, že široká evropská veřejnost to vnímá jako nehorázné plýtvání penězi daňových
poplatníků. Proto vám, vážení kolegové, s plnou vážností navrhuji zvážit pokračování
financování tohoto rozporuplného projektu za 60 milionů EUR.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Z předkládané zprávy bych chtěla zdůraznit
jeden velmi důležitý aspekt. Je jím ambice důsledněji dbát na efektivitu a hospodárnost
evropských institucí. V době hospodářské krize, kdy mnoho občanek a občanů Unie ztratilo
práci, je hospodaření institucí financované z jejich daní mimořádně citlivou záležitostí, a
je třeba říci, že zcela oprávněně. Je proto důležité, že rozpočet zakotvuje povinnost přísného
hospodaření.

Abychom zbytečnému plýtvání veřejnými zdroji předešli, je třeba se soustředit na několik
bodů. Důležité je vytvoření a aplikace strategie elektronické správy. Mělo by se podpořit
využívání videokonferencí pro schůze a rovněž využívání nových ekologických technologií.
Abychom šetřili přírodní zdroje, zejména papír, je potřeba plně zprovoznit bezdrátovou
síť na všech našich pracovištích. Šetření prostředků musí mít ale na druhé straně i své
hranice, aby nebylo na úkor kvality práce, kterou v evropských institucích provádíme.
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Považuji například za důležité, aby na setkáních výborů nechybělo tlumočení, a tímto bych
chtěla všem tlumočníkům, dámám a pánům, poděkovat za jejich práci.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, nejprve bych chtěl
pogratulovat panu Fernandesovi za jeho vynikající práci a za atmosféru pozitivní spolupráce
mezi předsednictvem a Rozpočtovým výborem, která nám umožnila dosáhnout dohody
o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2012.

Jak se během rozpravy ukázalo, od návrhu vycházejícího z předpokládaného tempa růstu
ve výši 5,2 % oproti roku 2011 jsme dospěli k celkové úrovni předběžného návrhu
rozpočtu, který představuje tempo růstu 2,3 %.

Dále se domnívám, že odhadovaný transfer 100 milionů EUR na projekty v oblasti mládeže
je důležitý, protože Parlament tuto politiku určil jako jednu ze svých priorit na rok 2011
a tyto prostředky pomohou při financování mobility, vzdělávání, zaměstnanosti a projektů
pro všechny mladé lidi Evropy.

Doufám, že v rozpočtovém procesu v roce 2012 bude konečně možné optimalizovat
řízení zdrojů prostřednictvím odhodlání všech orgánů.

Vladimír Maňka (S&D)  . – (SK) Chci poděkovat panu zpravodaji za skutečně velmi
dobrou zprávu. On i vy všichni, kteří jste dnes vystupovali, jste poukazovali na to, jaké
jsou zde nedostatky, a objevili jste skutečná možná řešení. Ale jediné správné řešení je to,
že nebudeme hledat každý jednotlivě, co kdo najde nebo nenajde, ale že se na celý problém
podíváme opravdu objektivním pohledem. A jediný objektivní pohled je, že si
zrentgenujeme Parlament externím způsobem. Totéž udělal kdysi Účetní dvůr a všimněme
si, že po tomto externím auditu najednou šetří správní výdaje.

To znamená, že mohu s potěšením říci, že i poslanci našeho výboru podpořili můj
pozměňovací návrh, že Parlament se opravdu na určité své oblasti podívá z hlediska
vnějšího pohledu, abychom tady objevili všechno to, co jste zmínili, a možná i něco víc.
A pak následuje další krok, který zmínil Göran Farm, kontrola těchto výdajů do budoucna.
Toto jsou jediná řešení.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Paní předsedající, vzhledem k nynější obtížné finanční,
hospodářské a sociální situaci, které čelí Evropská unie, by rozpočtové prostředky
Parlamentu měly být řízeny důsledně a efektivně. Navrhuje se, aby se celkový rozpočet
Evropského parlamentu v roce 2012 zvýšil o 2,3 %, což je pod úrovní současné míry
inflace. Je to opravdu pozitivní, ale Parlament musí v budoucnu dosáhnout větších úspor
a zpřísnit postupy řízení a monitorování. Souhlasím s návrhem zpravodaje na dlouhodobou
revizi rozpočtu Evropského parlamentu s cílem snížit náklady. Útvary Evropského
parlamentu musí zvýšit své úsilí o modernizaci a racionalizaci administrativy, snížit svou
závislost na externích službách a uplatnit přísné řízení lidských zdrojů. Jsem přesvědčen,
že tato opatření by umožnila, aby byly peníze Evropské unie používány efektivněji, čímž
bychom šetřily peníze daňových poplatníků a snížili současnou úroveň výdajů Parlamentu.

José Manuel Fernandes,    zpravodaj. – (PT) Paní předsedající, za prvé je důležité zmínit
jeden údaj: správní výdaje všech evropských institucí se pohybují okolo 6 %. Žádný rozpočet
jakékoliv instituce, v kterémkoli členském státě, nemá tak malý podíl na celkovém rozpočtu,
rozpočtu Evropské unie.

Parlament má nové pravomoci. Máme 27 členských států, jakmile Lisabonská smlouva
vstoupí v platnost, budeme mít dalších 18 poslanců Parlamentu, připravuje se rozšíření o
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Chorvatsko a je jasné, že to všechno bude vyžadovat náklady. Nicméně pravdou je, že
došlo ke skutečnému snížení tohoto rozpočtu výrazně pod úroveň inflace.

Ještě pár slov k problematice mládeže. Jsme si dobře vědomi toho, že iniciativa pochází ze
strany Komise a že Rada ji musí jednomyslně přijmout, ale víme také, že je důležité vyslat
signál, a přidělení prostředků, které máme na mysli, je z okruhu 5 ze všech správních
výdajů, kde má být zhruba 380 milionů EUR, přičemž my navrhujeme 100 milionů EUR.

Pokud jde o otázku platů poslanců, není odpovědností Parlamentu platy aktualizovat.
Platy stanovuje Rada na základě návrhů Komise. Současný návrh Komise na aktualizaci
platů je ve výši 0,9 %. Platy jsou také v tzv. „statutu poslanců“ a jsou indexovány vůči platům
soudců Soudního dvora.

Parlament sám nemůže změnit statut poslanců. Je k tomu nutný souhlas Komise a Rady.
Někteří členové si musí přečíst předpisy a musí si také přečíst Lisabonskou smlouvu,
konkrétně článek 223.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Paní předsedající, pane Fernandesi, co se týče platů,
zdá se mi jasné, že Parlament je naprosto schopen převzít iniciativu a navrhnout revizi
statutu poslanců. Nařízení byla v této sněmovně přijata a mohou být v této sněmovně také
změněna, i když je třeba přijmout institucionální kroky. Indexovány jsou vlastně pouze
platy na základě zvýšení podle rozhodnutí Evropské rady, vlád. Pouze platy: žádné další
velké výdajové položky, které jsou pod přísnou kontrolou této sněmovny a nikoho jiného.

José Manuel Fernandes,    zpravodaj. – (PT) Jak pan Portas sám říká, není odpovědností
Parlamentu aktualizovat platy. Proto nemá smysl mluvit v rozpočtu tohoto typu o zmrazení
platů. Mělo by však smysl, kdyby byl například předložen návrh na změnu statutu poslanců.
Mohlo by být rovněž změněno nařízení (ES) č. 31, konkrétně článek 64. Určitě ale nemá
smysl se pokoušet umožnit poslancům této sněmovny, aby stanovovali své vlastní zvýšení,
pokud to nelze provést podle zákona, protože to by znamenalo snažit se oklamat ty, kdo
nás poslouchají, a jít cestou demagogie.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování o zprávě pana José Manuela Fernandese (A7-0087/2011) se bude konat zítra
ve 12:00 hodin.

12. Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je zpráva (Α7-0050/2011) o ochraně finančních zájmů
Společenství – Boj proti podvodům – Výroční zpráva za rok 2009 [KOM(2010)0382 -
2010/2247(INI)], kterou jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu předložil Cătălin
Sorin Ivan.

Cătălin Sorin Ivan,    zpravodaj. – (RO) Paní předsedající, tato zpráva o ochraně finančních
zájmů Evropské unie vychází ze zprávy vypracované Komisí podle článku 325 Smlouvy
o fungování Evropské unie. Tento článek pojednává o boji proti podvodům naprosto jasně,
zatímco zpráva Komise neposkytuje jasné údaje o tom, jaké procento nesrovnalostí je
důsledkem podvodů a jaké procento představují prostě chyby.

Je nanejvýš důležité, abychom termín podvod zcela jasně vymezili, protože použití tohoto
termínu znamená čin úmyslného porušení. Řeč je o korupci v pravém slova smyslu, zatímco
chyby jsou neúmyslné. Můžeme se dohodnout, že budeme tolerovat chyby, ale v žádném
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případě nemůžeme tolerovat jakýkoli čin podvodu. Tolerance podvodů musí být u
evropských fondů a rozpočtu Evropské unie nulová.

Další závažný problém se týká shromažďování údajů a informací. Musíme mít velmi
vážnou diskusi o způsobu, jakým členské státy předávají Evropské unii, přesněji řečeno
Evropské komisi, informace o tom, jak jsou využívány finanční prostředky EU. Podle mého
názoru bude obsah vnitrostátních prohlášení o správě kvalitnější, když budou mít tato
prohlášení za následek mnohem větší politickou odpovědnost na úrovni členských států.
Žádám znovu Komisi, aby zajistila, aby tato prohlášení o vnitrostátní správě podepisoval
příslušný ministr nebo ministr vlády daného státu.

Nyní v jiné souvislosti: prostředky ve výši 16,7 miliard EUR obsažené v rozpočtu Evropské
unie jsou vlastní zdroje a hlavně příjmy z cel. Sedmdesát procent dovozu prochází
zjednodušeným postupem. Rád bych na tomto místě citoval ze zvláštní zprávy č. 1/2010
Účetního dvora Evropské unie, která poukazuje na následující: „kontrola těchto
zjednodušených postupů je velmi omezená, zatímco počet chyb zjištěných Účetním dvorem
je znepokojivý“. Je nanejvýš důležité, aby Komise v tomto případě vyhodnotila finanční
dopad těchto nesrovnalostí.

Rád bych poděkoval úřadu OLAF za činnost v rámci Diabolo II zaměřenou nejen na ochranu
finančních zájmů Evropské unie, ale zároveň také na boj proti padělkům. Kromě negativního
dopadu těchto padělků na fiskální rámec a rozpočet Evropské unie je zde také riziko
ohrožující bezpečnost evropských občanů a nepříznivé účinky na hospodářství Evropské
unie.

I nadále se budu zabývat příslušnými náklady a zmiňovat využívání evropských fondů na
jedné straně a zpětné získání prostředků, které byly přiděleny neoprávněně, na straně
druhé. Co se týče využití evropských fondů, musíme zmínit integrovaný administrativní
a kontrolní systém, který je sice výborný, ale po zavedení působí obrovské problémy,
protože je založen na nesprávných databázích a jeho činnost narušuje také identifikace
balíčků, které mají být použity.

Jediné, co mohu na téma získávání evropských prostředků zpět říct, je to, že považuji za
znepokojující, že je získáno pouze 42 % zemědělských fondů a pouze 50 % fondů
soudržnosti. Jedná se o mimořádně znepokojivá čísla a zpětné získání prostředků musíme
velmi pečlivě sledovat.

Algirdas Šemeta,    člen Komise.  − Paní předsedající, chtěl bych poděkovat zpravodaji panu
Ivanovi za jeho konstruktivní zprávu. Ve svých poznámkách se zaměřím na šest velmi
důležitých prvků.

Prvním je otázka informací ve zprávě o ochraně finančních zájmů. Zpráva za rok 2009
již obsahuje nové informace o úrovni podvodů a nesrovnalostí a naznačuje míru podezření
z podvodu jednotlivých členských států u programů soudržnosti za období 2000–2006.
Další zlepšení je vždy možné; vaše návrhy vezmu v úvahu.

Za druhé, co se týče Úmluvy o ochraně finančních zájmů, připravuji na příští květen spolu
s místopředsedkyní paní Redingovou sdělení, ve kterém představíme strategii na ochranu
veřejných prostředků EU proti všem formám nezákonného jednání, včetně podvodů, a
prozkoumáme také postupy, trestní právo hmotné a institucionální rámec.

Za třetí, pokud jde o vlastní zdroje, v roce 2010 začala Komise navštěvovat všechny členské
státy, aby přezkoumala zjednodušené celní postupy v oblasti dovozu. Jakmile získá
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dostatečné informace umožňující provést smysluplnou analýzu o jejich provádění a
výsledcích, přeloží o tom zprávu Parlamentu.

Za čtvrté, co se týče problematiky pašování cigaret, byly uzavřeny dohody se čtyřmi výrobci
tabáku. Budeme nadále prosazovat Protokol o potírání nezákonného obchodu s tabákovými
výrobky v rámci Úmluvy WHO o kontrole tabáku.

Za páté plně souhlasím s tím, že vážná pochybení při uplatňování pravidel o přidělování
veřejných zakázek jsou významným zdrojem chyb a podvodů. Komise důsledně provádí
finanční opravy v míře až 100 % z přidělených finančních prostředků v závislosti na
závažnosti nesrovnalostí. Navrhujeme zjednodušení a vyjasnění směrnic EU o zadávání
zakázek do roku 2012 v souladu se zelenou knihou zveřejněnou na začátku tohoto roku.

Konečně souhlasím s názorem, že zpětné získávání neoprávněně vyplacených finančních
prostředků je klíčovým prvkem ochrany finančních zájmů EU. V rámci víceletých programů
soudržnosti Komise široce využívá přerušení a pozastavení plateb, aby se zabránilo platbám
těm členským státům, kde je zjištěno, že tamní systémy správy a kontroly nejsou účinné.
V roce 2010 bylo preventivně přerušeno vyplácení více než 2,4 miliardy EUR v rámci
regionálního a sociálního fondu. Komise bude i nadále tlačit členské státy k efektivnějšímu
řízení zpětného získávání prostředků od konečných příjemců.

Situace se zlepšuje. Například v odvětví zemědělství vzrostla míra využití na konci roku
2010 na 53 % u nových případů z roku 2007, ve srovnání s 10 % případů z období před
rokem 2006. Rád bych však zdůraznil, že u víceletých programů lze získat úplný obrázek
o situaci, až když jsou programy uzavřeny, poté co jsou na úrovni členských států
uspokojivě vyřešeny veškeré nesrovnalosti.

Na závěr bych chtěl říct, že se Komise bude snažit aktivně sledovat opatření navrhované
Parlamentem. Děkuji vám za pozornost.

Monica Luisa Macovei,    jménem skupiny PPE.  – Paní předsedající, podle mého názoru
musíme mluvit o tom, co je třeba napravit, proto se budu zabývat kritickými záležitostmi.
První z nich je skutečnost, že Komise ve své zprávě neuvedla údaje o odhadované úrovni
nesrovnalostí a podvodů v jednotlivých členských státech. Proto nám chybí jasný obrázek
o tomto problému na úrovni členských států. Komise se kromě toho obsáhle zabývala
nesrovnalostmi, ale neprozkoumala do detailu podvody. Očekáváme, že ve zprávě v příštím
roce se to změní.

Druhá otázka se týká zadávání veřejných zakázek, což je, jak všichni víme, oblast s nejvyšším
rizikem podvodů a korupce. V této zprávě žádáme, aby se Komise zaměřila na regulaci
zadávání veřejných zakázek: používání jednotného systému zadávání veřejných zakázek,
definování a provádění jasných podmínek pro účast na veřejných zakázkách, zavedení
kritérií pro rozhodování o veřejných zakázkách a transparentnosti těchto rozhodnutí a
také přezkoumání rozhodnutí o veřejných zakázkách a zajištění transparentnosti a
odpovědnosti ve veřejných financích. Očekáváme, že Komise a Rada dokončí přijetí reformy
zadávání veřejných zakázek a budou to s námi konzultovat.

Třetí otázka se týká transparentnosti financování příjemců. Na jedné z internetových
stránek Komise jsou uvedeni někteří z příjemců evropských fondů v členských státech. To
je však potřeba výrazně zlepšit. Musíme mít úplnou transparentnost. Potřebujeme jedny
webové stránky, na kterých budou zveřejněni všichni příjemci prostředků z fondů EU na
základě standardních kategorií informací, které poskytnou všechny členské státy alespoň
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v jednom pracovním jazyce Evropské unie. Jinak se ztratíme v moři různých informací,
které neposkytují celkový obraz a nemohou přinést transparentnost.

Jak řekl komisař, je zde stále prostor pro zlepšení, a doufám, že se dočkám zlepšení v
oblastech, o kterých jsem mluvil.

Jens Geier,    jménem skupiny S&D. – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, pane komisaři
Šemeto, víme, že 80 % rozpočtu EU je spravováno v rámci sdílené správy, což znamená,
že peníze jsou spravovány a vynakládány v členských státech, a přesně tam dochází k
chybám, nesrovnalostem a podvodům.

Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie je tak trochu seznamem hříchů
členských států, a proto bych chtěl poděkovat panu Cătălinu Sorinovi a stínovým
zpravodajům z ostatních skupin za jejich usilovnou práci. Zjistil jsem, že zpráva Komise
o ochraně finančních zájmů Evropské unie obsahuje jednu pozoruhodnou větu – na straně
11 v německé verzi. Zní takto: „V případě programů Cíle 2 mohly celkovou míru
nesrovnalostí ovlivnit velmi vysoké míry nesrovnalostí u Spojeného království a
Nizozemska, které využívají tento druh programů nejvíce.“

Spojené království a Nizozemsko jsou zeměmi, které navrhly snížení evropského rozpočtu.
Z mé pozice je mohu pouze vyzvat, aby zajistily, že jsou peníze evropských daňových
poplatníků vynakládány správně, a aby ve svých zemích bojovaly s rozsahem nesrovnalostí.
Velmi by mně zajímalo, zda byste v této souvislosti chtěl ještě něco dodat, pane komisaři.

Bart Staes,    jménem skupiny Verts/ALE. – (NL) Oznamování podvodů a nesrovnalostí je
velmi důležité pro zákonodárce, protože nám poskytuje podrobné informace o tom, jak
jsou vynakládány prostředky. Poskytuje nám také podrobné informace o tom, co může
být špatně. Poskytuje nám vhled do toho, co se dá zlepšit. V této souvislosti je tato zpráva
bezpochyby velmi důležitá.

Myslím, že po rozpravě v parlamentním výboru proti podvodům můžeme podpořit
následující závěry.

Za prvé, zprávy musí být přesnější. Je třeba, aby poskytovaly skutečně podrobné informace
o tom, jaký je faktický rozsah nesrovnalostí a podvodů.

Za druhé, členské státy musí zlepšit své zprávy. Ty jsou nyní suboptimální a tento termín
používám úmyslně. Proto musíme vyvíjet tlak na členské státy, aby se v této oblasti zlepšily,
a případně zavést sankce.

Za třetí musí být skutečně vráceny prostředky, které jsou použity chybně, a Komise musí
přijmout nezbytná opatření, aby to zajistila. Měli bychom to také projednat při diskusi o
udělení absolutoria ve Štrasburku příští měsíc. Problémové dítě v tomto ohledu je Itálie.

Za čtvrté je třeba lépe sledovat povinné oznamování nesrovnalostí členskými státy. Velmi
zvláštní je v tomto ohledu nedostatek zpráv ze Španělska a Francie.

Jsem stálým zpravodajem pro vlastní zdroje a z této pozice bych také rád poděkoval a
poblahopřál Komisi a především Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a
jeho útvaru zaměřenému na podvody týkající cigaret a tabáku, jejichž výsledky byly docela
ohromující a velmi působivé. Operace Diabolo II prý byla skvělou spoluprací a stejně
vynikající byly i dohody uzavřené s British American Tobacco a Imperial Tobacco. To nám
přinese 500 milionů EUR.
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Je tu však jedna věc: je důležité, aby se tyto peníze jen tak nevypařily do státních pokladen
členských států. Tyto peníze musí být skutečně použity – Komisí, ano, ale především
členskými státy – k posílení opatření proti podvodům v členských státech. Je to opravdu
velmi důležité. Peníze, které z této dohody plynou, musí být použity v boji proti podvodům.

Andrea Češková,    jménem skupiny ECR. – (CS) Paní předsedající, vítám tuto zprávu, která
usiluje o větší transparentnost v boji proti korupci a která si zaslouží podporu. Již na
podzim minulého roku jsme při prezentaci Evropského účetního dvora diskutovali o tom,
jaká je odpovědnost členských států za celkovou kontrolu vydávání finančních prostředků
Evropské unie.

Považuji za správné, aby každý členský stát chránil finanční zájmy Evropské unie tím, že
na národní úrovni zajistí spolehlivé kontroly při zjišťování nesrovnalostí a podvodů.
V souvislosti s tím je také nutná spolupráce členských států a Komise v poskytování úplných
a spolehlivých informací. Povinná prohlášení o správě na národní úrovni musí být řádně
zkontrolována národním kontrolním úřadem. Úmluva o ochraně finančních zájmů
Evropských společenství je jistě vhodný a doprovodný instrument.

Česká republika, která je zmíněna v této zprávě, však ještě tuto úmluvu neratifikovala,
jelikož je nutné zavedení trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Právní řád České
republiky je tradičně založen na trestněprávní odpovědnosti pouze fyzických osob. Tato
záležitost je ale nyní projednávána na půdě Parlamentu České republiky.

Marta Andreasen,    jménem skupiny EFD.  – Paní předsedající, to, co je v mnoha případech
podvod a korupce, má EU tendenci nazývat chybou. Navíc se Komise rozhodla přejít od
nulové tolerance k přijatelnému riziku. A ještě horší je, že nedávno odhalené skutečnosti
o poslancích této sněmovny, kteří souhlasili se změnou nebo sepsáním právních předpisů
za úplatu, dále narušuje důvěryhodnost tohoto Parlamentu, zejména jeho úsilí v boji proti
podvodům a korupci.

Pouze dva ze čtyř poslanců, jejichž jména byla odhalena, skutečně odstoupili. Přezkoumá
Parlament právní předpisy, na kterých tito čtyři poslanci pracovali? Jeden poslanec dokonce
zašel tak daleko, že zpochybňoval pravomoc úřadu OLAF vyšetřovat tyto případy, přičemž
– což je k neuvěření – prohlásil, že v některých zemích by takové jednání nebylo
považováno za nezákonné a ani by nebylo vyšetřováno.

Tato zpráva by měla popohnat britskou vládu, aby zastavila veškeré platby do EU, dokud
se tento Parlament smysluplně s podvody – abychom použili to správné slovo – nevypořádá.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Paní předsedající, dámy a pánové, rád bych se v čase, který
mám k dispozici, zabýval především politickými podvody a politickou korupcí. Velmi
lituji, že se touto zprávou zabýváme v době, kdy byli tři poslanci Evropského parlamentu
chyceni a jsou na základě důvěryhodných podkladů podezřelí z korupce. Pomyšlení, že
chycení poslanci jsou jen zde v Evropském parlamentu špičkou ledovce, je nesnesitelné.
Podle některých výpočtů je totiž asi 50 % veřejných nabídek a zakázek Evropské unie, o
kterých se zde hodně mluvilo, zpronevěřeno, defraudováno a ztraceno v korupci a skončí
v kapsách některých politiků. To je neúnosné.

Kromě toho pouhý finanční aspekt je vedlejší, protože společnost se odvrací od politiky.
Pokud se lidé odvracejí od politiky, bude převládat nálada odevzdanosti, takže nebude
možné zabránit uzavírání škol, růstu cen potravin a úbytku pracovních míst. Evropský
parlament proto musí jít příkladem a musíme se vzdát své výsady imunity vůči soudnímu
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řízení. Strana Jobbik navíc doporučuje, aby tresty pro politiky byly dvojnásobné. Velice
vám děkuji za pozornost.

Ingeborg Gräßle (PPE).   – (DE) Paní předsedající, pane Šemeto, dámy a pánové, zpráva
Komise o ochraně finančních zájmů Evropské unie – Boj proti podvodům – Výroční zpráva
za rok 2009 obsahuje několik nových ustanovení. Za prvé se Komise snaží určit rozsah
nesrovnalostí a podvodů. Zpráva se bohužel také každou chvíli očividně pokouší využít
statistiky k bagatelizaci problému s nesrovnalostmi a podvody. Pane komisaři, tato zpráva
je velmi neradostným čtením.

Zpráva rovněž přináší mnohem důležitější novinky, zejména zavedení systému podávání
zpráv pro řešení nesrovnalostí označovaného jako IMS. Nyní lze zadávat data na 800
pobočkách po celé Evropě, a nikoli v 50 kancelářích jako předtím. Proto se podíl
nesrovnalostí v zemědělství zvýšil o 43 % a v oblasti strukturálních fondů o 23 %, přičemž
celkový údaj pro strukturální fondy vzrostl prakticky o 109 %.

Tento systém je potřeba dále zlepšit. Je nepříjemné sledovat, jak Komise vykazuje stále
velkou dávku trpělivosti s prováděním v členských státech, které i nadále probíhá
hlemýždím tempem. To je vidět také ve zprávě. Proto voláme po plném zavedení systému
IMS. Spolehlivé údaje budeme mít pouze tehdy, pokud bude systém správně fungovat, a
díky tomu se budeme moci vypořádat s podílem nesrovnalostí a podvodů.

Velmi nás mrzí situace v Itálii. Co se týče podvodů, je tato země daleko před ostatními.
Proběhl audit účtů EU do roku 2004 a 60 % případů, kde bylo podezření na podvod, patřily
Itálii. Proto by mělo smysl pomoci této zemi s akčním plánem a souborem zvláštních
opatření.

Chtěla bych vyjádřit své upřímné díky úřadu OLAF a jeho zaměstnancům za důležitou
práci, kterou vykonali. Máte naši podporu, a proto voláme po větší podpoře Úřadu pro
boj podvodům ze strany Komise. Proč jsou problémy s přístupem k databázím, když
Komise tvrdí, že podporuje činnost úřadu OLAF a stejně jako my ho považuje za důležitý?
Pane komisaři, byli bychom velmi rádi, kdybychom slyšeli nějakou odpověď a kdyby byla
přijata náležitá náprava legislativy zavedené Komisí.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Chtěla bych vyslovit podporu kolegovi
zpravodaji v jeho absolutně oprávněné kritice výroční zprávy Evropské komise. Komise
se jen formálně soustředí na to, co jí sdělí členské státy.

Pane komisaři, měli byste se však za pomoci specializovaných orgánů snažit pátrat hlouběji.
Musíte prostě vyvinout větší úsilí a musíte se snažit aplikovat nejnovější metody měření
míry nesrovnalostí a podvodů. Kdybychom pokračovali způsobem, který představuje
výroční zpráva Komise za rok 2009, zůstanou nám pouze dohady o mnoha podezřelých
věcech. Například některé velké a finančně vysoce podporované státy vykazují velmi nízkou
míru nesrovnalostí a podvodů. Je situace v nich opravdu tak pozitivní nebo je národní
metodika zjišťování těchto prohřešků pouze poněkud shovívavá?

Absolutně souhlasím se zpravodajem v tom, že Komise vyvíjí nepřiměřeně velké úsilí na
to, aby nás v Parlamentu přesvědčila o potřebě zavést jakési přijatelné riziko chyb, místo
toho, aby se pokusila přesvědčit členské státy o nutnosti podávat povinná prohlášení o
správě.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Paní předsedající, souhlasím se zpravodajem, že
bychom neměli zaměňovat závažný podvod za náhodné chyby, protože by to znamenalo,
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že náhodné chyby odvracejí pozornost od těch nejzávažnějších záležitostí. Souhlasím také
s kritikou zprávy Komise, která je příliš vágní a obsahuje příliš málo informací o konkrétních
případech podvodů a zneužití prostředků. Naše rozprava na toto téma by bylo mnohem
konkrétnější, kdybychom měli více konkrétních informací.

Bojujeme proti korupci. Měli bychom začít tím, že budeme my sami bojovat s korupcí, a
když budeme v této sněmovně přijímat nejrůznější právní texty, měli bychom zajistit, aby
byly vždy transparentní, aby existovala jasná kritéria pro rozhodování a abychom se vyhnuli
střetu zájmů, čímž bychom zajistili co největší transparentnost výdajů EU a systematickou
a průběžnou kontrolu. Tyto základní nástroje bychom měli v boji proti korupci používat.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Paní předsedající, tato zpráva mne potěšila. Důvod pro to je
však dost smutný, protože obsahuje zjištění, že v rámci Evropské unie dochází k velkému
množství podvodů.

Cituji: Komise se nezabývala podvody do detailů a nesrovnalostmi se zabývá velmi obecně.
Velké množství finančních prostředků EU je využíváno nesprávně. V Polsku, Rumunsku
a Bulharsku se nepřiměřeně zvýšil počet nesrovnalostí. Největší počet případů nesrovnalostí
je ve Španělsku a Itálii. V posledních letech bylo vráceno zpět pouze 10 % prostředků,
které měly být oprávněně vráceny. A v Bulharsku dochází k největšímu množství podvodů
v souvislosti se Zvláštním předvstupním programem pro zemědělství a rozvoj venkova
(SAPARD).

To byla jen některá fakta ze zprávy. Je dobře, že byly tyto skutečnosti zaznamenány, ale
co s tím Evropská unie udělá? Jak dlouho ještě budou podvody tolerovány a jak dlouho
ještě za to budou platit občané?

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

Bart Staes (Verts/ALE).   – (NL) Paní předsedající, pozorně jsem vyslechl vaše vystoupení,
pane Hartongu, ale poslouchal jsem také pana Geiera, který v jednu chvíli řekl, že vážné
problémy mají i dva čistí přispěvatelé, Spojené království a Nizozemsko. Co uděláte ve své
vlastní zemí poté, co jste odsoudil celou řadu jiných členských států, abyste zajistil, že
Nizozemsko také neskončí v problémech?

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Paní předsedající, děkuji panu Staesovi za otázku. Pokud jste
četl zprávu důkladně, budete také schopen sledovat fakta: a sice, že Nizozemsko – nemohu
mluvit za Spojené království, ale mluvím teď za Nizozemsko – je jednou ze zemí s nejnižším
procentem podvodů, přičemž je také zdůrazněno, že pokud k podvodu dojde, je s ním
velmi tvrdě zatočeno. Rád bych vyjasnil, že to velmi podporuji.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, obdivuji práci zpravodaje
pana Ivana. Musím říct, že tato zpráva poukazuje bohužel na určitý nedostatek pozornosti
ze strany Komise v jednáních s Evropským parlamentem, který ještě během loňského roku
Komisi signalizoval, aby bylo přijato několik konkrétních opatření v reakci na tento cíl,
který jsme si stanovili v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie a zájmů daňových
poplatníků v boji proti podvodům a boji s nezákonnými praktikami.

Jak pan Ivan objasnil, obav o zneužití evropských fondů ve skutečnosti neubylo a procento
výskytu nesrovnalostí a podezření z podvodu je stále velmi vysoké. Pokud je tedy cílem
našich kontrol zajistit zpětné získání zdrojů, musíme si ve světle předložených údajů
přiznat porážku.
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Jak jsme uvedli již ve zprávě předložené v loňském roce, měla by Komise převzít
odpovědnost za to, že zasáhne v závažných případech, které bych rozdělila do tří kategorií,
jak uvedli už kolegové poslanci přede mnou. V první řadě musí členské státy přijmout
odpovědnost zejména tím, že budou pracovat na mechanismech pro odhalování těchto
případů a informování o nich. Za druhé, srozumitelnost pravidel. Je velmi důležité, abychom
dospěli k jediné a jasné definici podvodu, nesrovnalosti a chyby. A konečně transparentnost,
což znamená nejen vedení spolehlivých záznamů o odhalených případech, z nichž bude
možné vyvodit závěry, ale také tyto údaje zveřejňovat na internetových stránkách, což
nyní postupuje poněkud pomalu.

U prvního bodu, zejména pokud jde o poskytnutí větší zodpovědnosti členským státům,
bych také chtěla upozornit na skutečnost, že nedostatečná harmonizace národních systémů
vytváří značné rozdíly v množství času potřebného k ověření případů podvodů a
nesrovnalostí.

S Itálií jsme na toto téma často hovořili. Je také zmíněna v dokumentu pana Ivana. Máme
bez pochyb neúnosně dlouhou dobu ověřování a snažíme se pracovat na časovém rozvržení
soudního a trestního procesu. Musím však říct, že neexistuje-li jednotné kritérium definice
podvodu a nesrovnalosti, je jasné, že čas na zpětné získání prostředků ve státech, jako je
Itálie, se bude zdát příliš dlouhý.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Paní předsedající, chtěla bych za sebe také poblahopřát
panu zpravodaji. Domnívám se, že činnosti vykonávané Parlamentem, Účetním dvorem
a národními kontrolními úřady zemí, členskými státy, jsou velmi důležité. Je nesmírně
důležité, abychom pracovali transparentně a pokud možno bezchybně. Samozřejmě
nejdůležitější součástí důvěryhodnosti Parlamentu je to, že nám všem nelze nic vytknout.
Pokud jde o samotný Parlament, rozhodně musí pro sebe zavést pravidla, která budou
lepší a účinnější než ta současná. Zároveň bych chtěla zdůraznit, že je velmi důležité
rozlišovat mezi nesrovnalostmi a podvody, protože nesrovnalost není totéž co podvod.
Podvodníci musí být potrestáni. U nesrovnalostí musí být použita jiná metoda. Cílem musí
být, aby všechny výdajové organizace všech členských států přesně znaly pravidla, tak aby
zajistily, že chyb bude co nejméně. Není náhoda, když vidíme, že v nových členských
státech, které nyní začaly využívat finanční prostředky a diskutovat na toto téma, je
nezkušenost jedním z faktorů, které se na této záležitosti podílejí.

Mairead McGuinness (PPE). -   Paní předsedající, mohu jen pogratulovat zpravodaji a
samozřejmě také stínové zpravodajce, kolegyni Monice Macoveiové, za jejich práci na této
zprávě. Je důležitá, protože daňoví poplatníci chtějí vědět, že jejich peníze jsou vynakládány
dobře.

Myslím, že je potřeba, abych stejně jako poslední řečník zdůraznila rozdíl mezi nesrovnalostí
a podvodem. Veřejnost považuje podvod za čin se zločinnými úmysly, ale mnozí lidé se
dopouští pochybení, která by mohla být také klasifikována jako chyby, nebo porušují ve
větší či menší míře pravidla Evropské unie, a ti by neměli být s podvodníky házeni do
jednoho pytle. V tom je velmi jasný rozdíl.

Co se týče zemědělství, o němž se zmínili někteří kolegové, je důležité, že máme plnou
transparentnost ohledně plateb v zemědělství. V této oblasti došlo k obrovskému zlepšení.
Je ale důležité, protože postupujeme směrem k reformě společné zemědělské politiky,
abychom dosahovali zlepšení i nadále. Mám na mysli zejména odstavec 24, který hovoří
o kontrolních systémech. Vím, že v členském státě, který zastupuji, vracejí zemědělci nové
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mapy a musí se znovu přihlásit. Této záležitosti je věnována obrovská trpělivost a
pozornost, a právem.

Na závěr chci říct, že systém někdy odchytí jednotlivce, zatímco u velkých hráčů a dalších,
kdo by mohli mít větší vinu na podvodech, je možná méně pravděpodobné, že budou
chyceni. Toho si musíme být vědomi. Neterorizujme jednotlivce.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Paní předsedající, chtěl bych poděkovat kolegovi panu
Cătălinu Ivanovi za vynikající práci na přípravě této důležité zprávy. Peníze daňových
poplatníků Evropské unie musí být využívány náležitě a efektivně. Za tímto účelem je
potřeba zajistit, aby členské státy měly k dispozici účinné kontrolní mechanismy a adekvátní
schopnost odhalovat podvody. Je důležité, aby Komise a Evropský úřad pro boj proti
podvodům (OLAF) dostávaly vysoce kvalitní, přesné, spolehlivé a srovnatelné údaje o
nesrovnalostech a podvodech. Nynější míra zpětného získání prostředků je velmi nízká a
neúnosná. Je proto nezbytné přijmout opatření pro zpětné získání peněz Evropské unie,
které byly použity nesprávně. V tomto boji je naprosto nezbytné, aby Rada a členské státy
věnovaly náležitou pozornost skutečnostem uvedeným ve zprávě Parlamentu a ve výročních
zprávách Komise o ochraně zájmů a aby byl úřad OLAF schopen přijmout všechny nezbytné
kroky k posílení opatření proti podvodům v této oblasti.

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Paní předsedající, dámy a pánové, tato zpráva bohužel stále
obsahuje znepokojivá zjištění týkající se vysokého podílu zdrojů, které byly vynaloženy
nesprávně, a nedostatečně rychlých kroků směřujících k jejich vrácení. Nicméně ani údaje
Evropské komise nejsou zcela adekvátní v oblasti stanovení opatření, která mají být použita
k potrestání členských států s nejvyšší mírou nesrovnalostí a podvodů.

Většina kolegů poslanců již zmínila rozdíl mezi podvodem a nesrovnalostí, který ve zprávě
není jednoznačně zdůrazněn, protože zpráva se nezabývá podvody do detailu, což je
úmyslné pochybení, a k nesrovnalostem přistupuje velmi obecně, což nám neumožňuje
navrhnout jakékoli účinné doporučení k této problematice.

Jsem potěšena závěry Komise, že požadavky na podávání zpráv v oblasti zemědělství jsou
splněny již z 95 %. Současně však považuji nízké a nulové sazby za podvody a nesrovnalosti
v některých členských státech za podezřelé, protože by to mohlo znamenat, že potírání
podvodů a systémy pro odhalování nefungují správně.

Myslím, že kontrola čerpání evropských finančních prostředků by se výrazně zlepšila,
kdyby byly k dispozici konkrétní údaje a metody hodnocení řídicích a kontrolních systémů
používaných v členských státech, kde evidentně dobře fungují národní agentury. Proto je
zcela možné, že země s nulovou sazbou nesrovnalostí mají prostě špatný kontrolní systém,
který nedokáže odhalit problémy, zatímco země s efektivně fungujícími národními
agenturami dokážou odhalit více podvodů a nesrovnalostí, takže jejich množství je výrazně
vyšší.

Podle údajů Účetního dvora Evropské unie mohlo být nejméně 30 % chyb odhaleno a
opraveno členskými státy ještě před certifikací výdajů Komisi. Doufám, že všechny členské
státy budou intenzivněji usilovat o zlepšení svých mechanismů pro odhalování a nápravu
chyb.

Chci vyzvat Evropskou komisi, aby přijala nezbytná opatření k zajištění dostatečných
informací o kontrolních a řídicích systémech používaných v členských státech a také
odpovídajících opatření pro okamžité odstranění veškerých odhalených nedostatků tam,
kde jsou používány kontrolní systémy.
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Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Paní předsedající, i já bych chtěla poblahopřát kolegovi
panu Ivanovi za jeho pečlivost, s jakou se pustil do tak kontroverzní a obtížné záležitosti,
jakým je odhalování podvodů a ochrana finančních zájmů.

Chtěla bych mu poděkovat za jeho zájem stanovit definici podvodu, protože obecně se
podezření z podvodu a nesrovnalosti nebo chyby často zaměňuje, takže pak máme čísla,
která působí rozruch, aniž by byla opravdu přesná.

Ráda bych také zdůraznila jeho zájem na upozornění na otázku lhůt. Konkrétně se jedná
o prodlevu ze strany členských států mezi okamžikem odhalení případu a jeho ohlášením,
což rovněž vede k obtížným situacím.

Je třeba také připomenout, že konečná čísla jsou získána po skončení cyklu a že v tuto
chvíli byl posledním úplným ukončeným cyklem cyklus, který skončil v roce 1999. V
rámci nového cyklu 2000–2006 jsme dospěli pouze ke konci roku 2004. Proto je možné
zohlednit konečné údaje pouze za zmíněný cyklus.

Chtěla bych samozřejmě podpořit prostředky Úřadu pro boj proti podvodům zaměřené
na odhalování podvodů ve vztahu k Číně a asijským zemím, v rámci etického kodexu.

Andrea Cozzolino (S&D).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, i já bych chtěla
poděkovat zpravodaji panu Ivanovi. Zpráva obsahuje seznam inovačních kroků zavedených
v rámci změn systémů řízení a podávání zpráv. Přináší tak velmi rozmanitý obraz, zejména
pokud jde o oznamování nesrovnalostí a podvodů členskými státy.

Ve zprávě se opakovaně upozorňuje na neobvykle nízké úrovně podvodů a nesrovnalostí
v oblasti zemědělských výdajů, strukturálních fondů a předvstupních fondů oznámených
různými zeměmi. Tady je potřeba opravdu vyjasnit statistiky, které byly předloženy.
Kontext se navíc komplikuje nevyřešenými nedostatky při vymáhání ztrát.

Jeden údaj je každopádně zřejmě jasný a potvrzuje dlouhotrvající trend. Boj o zákonnost
a transparentnost výdajů evropských prostředků zatím nemůže ve srovnání s daňovými
úniky počítat s plnou spoluprací členských států a vlád s evropskými orgány.

Proto volání po reformě pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek a vytvoření toho, co
bych nazvala veřejným evropským registrem příjemců finančních prostředků EU, přichází
zřejmě právě včas.

Georgios Stavrakakis (S&D).   – (EL) Paní předsedající, i já bych chtěl poblahopřát
zpravodaji k jeho vynikající práci na výroční zprávě o ochraně finančních zájmů
Společenství a o boji proti podvodům. Zpráva se podrobně zabývá všemi oblastmi, ve
kterých členské státy provádějí rozpočet, jako je zemědělství, fondy soudržnosti,
předvstupní fondy a vlastní zdroje EU získané prostřednictvím cel.

Naprosto souhlasím s tím, že je vzhledem ke zkušenostem v roce 2009 potřeba zlepšit
dohled nad předvstupními fondy a že práci úřadu OLAF musíme sledovat neustále, nejen
tehdy, když se projednává výroční zpráva.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že naše zpráva přináší důležité poznatky, které můžeme
využít v započatých diskusích o revizi nařízení o rozpočtu a o plánování politické
soudržnosti po roce 2013.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Paní předsedající, rád bych poblahopřál zpravodaji k jeho
mimořádně pilné práci na této zprávě. Při několika příležitostech jsme prokázali, že
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Parlament je institucí, která věnuje zvláštní pozornost tomu, jakým způsobem jsou
vynakládány peníze evropských daňových poplatníků.

Mnoho kolegů poslanců tady zmínilo toto téma. I já bych chtěl přidat svůj hlas k těm, kteří
trvají na tom, aby Komise přijala mnohem jasnější pravidla pro metody, které zvažují
členské státy, protože zaměňování pojmů „zneužívání“, „chyba“ a dokonce „podezření na
zneužívání“, k němuž dochází, plodí statistiky, které nelze použít k jasnému rozhodování
Parlamentu.

Podporuji také ty části zprávy, v nichž je vyzývána Komise, aby zavedla jasnější pravidla
vnitrostátní odpovědnosti tak, aby zahrnovala řádně auditované prohlášení ze strany
členských států. Členské státy musí automaticky přijmout opatření k odstranění nedostatků.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Paní předsedající, úroveň hospodářské a finanční trestné
činnosti musí být snížena v každém členském státě. Velké množství finančních prostředků
EU je použito na jiné účely a stoupá počet podvodů s vracením DPH. Řekla jsem to již dříve
a řeknu to znova: účinným způsobem eventuálního potírání korupce při zadávání veřejných
zakázek je zavedení on-line systému veřejných zakázek.

Rumunsko jakožto země na hranicích EU má větší odpovědnost za zmírnění dopadů
nelegální činnosti. V této souvislosti uskutečnily orgány této země v průběhu posledních
dvou měsíců rozsáhlé akce, jejichž cílem bylo odstranění korupce v oblasti cel.

Je potřeba posílit spolupráci a výměnu zkušeností s oblastí západního Balkánu s cílem
zajistit účinnější ochranu finančních zájmů EU. Mám na mysli například pašování cigaret,
což je hlavní, přímá překážka evropského rozpočtu.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Paní předsedající, k chybám dochází kvůli nedbalosti nebo
nevědomosti. Avšak podvod není něco, co se prostě stane. Podvod vyžaduje vysokou
úroveň trestné činnosti. Ti, kteří se snaží získat z bruselského kolosu finanční profit na
základě nepravdivých tvrzení, jsou někdy považováni za moderní Robiny Hoody, a nikoli
za zločince. Tím však nejen vzniká škoda EU, ale jsou tak zneužívány daně placené občany.

Musíme obnovit sílu slabých mechanismů pro boj proti podvodům. Mám na mysli důsledky
jako výrazné finanční sankce a také vyloučení z dotačních programů. Ve finanční analýze
musíme dosáhnout větší transparentnosti a stanovit jasné oblasti odpovědnosti, pokud
existuje důvod pro podezření z podvodu a zanedbání. Nemůžeme připustit, aby si instituce,
zejména Evropský parlament a OLAF, navzájem bránily ve vyšetřování.

Na závěr pár slov o našich hlavních bodech k zamyšlení: politika soudržnosti, předvstupní
pomoc a agentury. Musíme přehodnotit naši strategii a přijmout rozhodná opatření pro
zavedení pořádku.

Markus Pieper (PPE).   – (DE) Paní předsedající, dovolte mi na začátek uvést, že podvody
s dotacemi a zneužívání finanční pomoci jsou problémy, jejichž výskyt v posledních letech
významně poklesl. Přes veškerý pokrok v oblasti transparentnosti a kontrol je postoj
veřejnosti stále kritický. Tento kritický postoj je oprávněný, vezmeme-li v úvahu způsob,
jakým některé členské státy zacházely s nesprávně přidělenými dotačními platbami.
Skutečnost, že do evropského rozpočtu byl vrácen jen zlomek těchto peněz, je ranou všem
daňovým poplatníkům.

Komise musí tyto peníze okamžitě získat zpět. Ještě lepším řešením by bylo zaplatit
adekvátně menší částku dotací příslušným členským státům v příštím finančním roce a
pokračovat v tom, dokud nebudou nesprávně rozdělené finanční prostředky vráceny
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Bruselu. Stejně tak jsme však znepokojeni, když je oznámeno jen velmi málo nesrovnalostí
podle principu: když nic neoznámím, nemusím se pak starat o vracení peněz a peníze
zůstanou v mé zemi.

Jak požaduje zpráva, také vyzývám Španělsko, Francii a další země, aby odkryly karty, a
zároveň vyzývám Komisi, aby více posílila svou kontrolu.

Algirdas Šemeta,    člen Komise.  − Paní předsedající, rád bych ještě jednou poděkoval panu
Ivanovi za velmi konstruktivní a dobrou zprávu a také všem poslancům za jejich příspěvky
v této rozpravě, které Komise při přípravě zprávy za rok 2010 určitě zohlední.

Komise dále zlepší povahu a obsah článku 325 výroční zprávy o ochraně finančních zájmů
a vezme v úvahu návrhy, které byly během rozpravy předneseny. Jak jsem zmínil, statistiky
jsme již zlepšili, ale samozřejmě je zde stále prostor pro další zlepšení.

Žádáme členské státy, aby předkládaly více informací a aby také lépe odlišovaly podvod
od nesrovnalosti, aby bylo možné o podvodech a nesrovnalostech prezentovat jasné údaje.

Plně souhlasím s paní Grässleovou, že můžeme zlepšit systém řízení nesrovnalostí, a velmi
pečlivě na tom pracujeme. Byla také vznesena otázka transparentnosti příjemců. Stále to
zlepšujeme a Komise také zanalyzuje nápady, které zde byly předneseny.

Komise rovněž sdílí názor, že ačkoliv členské státy přijaly opatření na zvýšení efektivity
kontrolních systémů v oblasti boje proti podvodům a korupci, je zde stále prostor pro
další zlepšení. Pokud jde o záležitosti, které zmínil pan Geier: pro podvod neplatí žádné
zvláštní státní hranice. Není to jen problém několika členských států nebo nových členských
států, ale týká se to i členských států, které jste zmínil ve svém příspěvku.

Tímto problémem se musím samozřejmě velmi zabývat v celé Evropské unii a mým cílem
je skutečně zlepšit obsah zprávy za rok 2010. Já i kolegové z mého útvaru na tom pečlivě
pracujeme a věřím, že zpráva za rok 2010 bude co nejkvalitnější.

Cătălin Sorin Ivan,    zpravodaj. – (RO) Paní předsedající, i já bych chtěl poděkovat komisaři
a všem kolegům poslancům, kteří k této zprávě přispěli, ať už vystoupením v dnešní
rozpravě nebo prostřednictvím svých pozměňovacích návrhů. Chtěl bych také poděkovat
stínovým zpravodajům, s nimiž jsem si skvěle rozuměl. Tato zpráva je výsledkem
spolupráce, výborné spolupráce, kterou mi poskytovali.

Chtěl bych zdůraznit, že musí být jasně definován rozdíl mezi nesrovnalostí a podvodem.
Můžeme se sice shodnout na tom, že budeme tolerovat chyby a nesrovnalosti, ale tolerance
podvodů musí být nulová. Za druhé, vnitrostátní prohlášení o správě musí být podepsána
politiky jednotlivých států zodpovědnými za tuto problematiku, například příslušnými
ministry.

Za třetí s velkým zájmem očekáváme výsledky kontroly zjednodušeného postupu, kterou
provádí Komise, protože je nesmírně důležitá pro to, aby vlastní zdroje Evropské unie byly
shromažďovány co nejefektivněji a aby byl co nejefektivněji konsolidován rozpočet.

Za čtvrté, pokud jde o legislativu týkající se zadávání veřejných zakázek a byrokracii
související s využíváním evropských fondů na národní úrovni, musíme se vypořádat
s nadměrnou byrokracií v mnoha členských státech, jejímž cílem je na jedné straně boj
proti podvodům, ale která na straně druhé vytváří příležitosti ke korupci a k podvodnému
využívání evropských fondů. Protože jinak finance, které jsou velmi zpolitizované, se
dostanou do rukou politickým příjemcům.
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V neposlední řadě bych chtěl na závěr přivítat návrh, který předložil kolega Jens Geier a
který se týká zavedení systému automatického pozastavení evropských fondů v případě
podezření z podvodu. Myslím, že díky tomu budou členské státy reagovat mnohem rychleji,
když budeme zvonit na poplach.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování o zprávě pana Cătălina Sorina Ivana (A7-0050/2011) se bude konat zítra ve
12:00 hodin.

Písemná prohlášení (článek 149 jednacího řádu)

Zuzana Brzobohatá (S&D),    písemně. – (CS) Předloženou zprávu jsem již podpořila ve
Výboru pro rozpočtovou kontrolu, přesto bych ráda upozornila na několik důležitých
zjištění, která zpráva přináší. Předně bych ráda podtrhla ve zprávě obsažený apel na státy,
které doposud neratifikovaly Úmluvu o ochraně finančních zájmů Evropských společenství,
kterou kromě Malty a Estonska neratifikovala také Česká republika. Bohužel současná
česká vláda nedělá nic, čímž by zvýšila boj proti podvodům a korupci. Naopak bych ráda
ocenila, že zpráva konstatuje, že při čerpání předvstupního fondu SAPARD měla Česká
republika spolu s Estonskem, Lotyšskem a Slovinskem nulovou míru podvodů. Za alarmující
považuji zjištění Účetního dvora, že více než 30 % chyb, které Účetní dvůr zjistil ze vzorku
z roku 2009, mohlo být odhaleno a opraveno členskými státy ještě před potvrzením výdajů
Komisi, a to na základě informací, které měly členské státy k dispozici. Ráda bych se připojila
k výzvě, aby OLAF v souladu s požadavkem vzneseným v loňské zprávě o ochraně
finančních zájmů Společenství ve své další výroční zprávě uvedl detailní analýzu strategií
a opatření zavedených každým členským státem, pokud jde o boj proti podvodům a
prevenci a zjišťování nesrovnalostí při využívání evropských fondů včetně případů, kdy
byly způsobeny korupcí.

PŘEDSEDAJÍCÍ : DIANA WALLIS
Místopředsedkyně

13. Doba vyhrazená pro otázky (otázky Komisi)

Předsedající. −   Dalším bodem je doba vyhrazená pro otázky (B7-0210/2011).

Následující otázky jsou určeny Komisi.

Otázka č. 11, kterou pokládá Georgios Papastamkos (H-000152/11)

Předmět: Poskytnutí humanitární pomoci zemím severní Afriky

Nedávné události, k nimž došlo ve státech severní Afriky (v Egyptě, Tunisku a Libyi), vedly
k dalšímu zhoršení životních podmínek, které jsou již samy o sobě velmi těžké a jimž čelí
velká část obyvatel.

V důsledku ekonomické chudoby dochází ke značným migračním tokům, jejichž cílem
jsou členské státy EU nacházející se ve středomořské oblasti. Přijala Komise v návaznosti
na krizi, která zachvátila severní Afriku, nějaká opatření s cílem poskytnout hospodářskou,
lékařskou, farmaceutickou a humanitární pomoc? Pokud ano, jaká?

Jaká opatření hodlá přijmout, pokud jde o členské státy EU nacházející se ve středomořské
oblasti, které přijímají uprchlíky pocházející ze severní Afriky?
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Jaké problémy přinášejí probíhající vojenské operace pro poskytování humanitární pomoci?

Kristalina Georgieva,    členka Komise.  − Vážená paní předsedající, dne 25. února 2011
přijala Komise mimořádné rozhodnutí týkající se operací humanitární pomoci v souvislosti
s krizí v Libyi, a to ve výši 3 milionů EUR. Tyto finanční prostředky ve výši 3 milionů EUR
byly uvolněny okamžitě a představovaly první výraznou podporu, která přišla. Tato původní
částka byla dne 3. března vzhledem k rychle rostoucím potřebám v humanitární oblasti
navýšena na 30 milionů EUR. Další částka ve výši 6 milionů EUR byla mobilizována v rámci
rozpočtové linie pro civilní ochranu v oblasti spolufinancování naturální pomoci
poskytované členskými státy.

Humanitární pomoc EU je realizována prostřednictvím našich partnerů, je financována
prostřednictvím generálního ředitelství Komise pro humanitární pomoc (ECHO) nebo
prostřednictvím naturální pomoci ze strany členských států a je mobilizována
a koordinována prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU. Tak se zajišťuje pomoc
pro libyjské uprchlíky na hranicích s Tuniskem, Egyptem a Alžírskem, podpora pro
repatriaci státních příslušníků třetích zemí do jejich zemí původu, poskytnutí pomoci
a humanitární ochrany lidem se statusem uprchlíka, kteří se nemohou vrátit zpět do své
vlasti – kteří nemají, kam by se vrátili –, a Libyjcům prchajícím z Libye, financování
a poskytování nouzových zásob s cílem poskytnout úlevu a pomoc na území Libye,
a financování dodávek léků, akutních lékařských zákroků a potravinové pomoci na území
Libye tak, aby byly realizovány, jakmile bude možné se do daných oblastí dostat.
V současnosti můžeme působit na východě, ale nikoliv na západě, který je kontrolován
Kaddáfím.

Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku dne 8.
března 2011 přijaly společné sdělení nazvané Partnerství pro demokracii a sdílenou
prosperitu s jižním Středomořím. Toto sdělení představuje strategii pro Evropu s cílem
podpořit důležité změny u jižních sousedů. Pro případ potřeby Komise též mobilizovala
své nástroje na podporu Itálie a dalších členských států, pokud by došlo k masivnímu
přílivu uprchlíků ze severní Afriky. Tato reakce zahrnuje operativní opatření a finanční
pomoc. Společná operace agentury Frontex s názvem Hermes 2011 byla spuštěna dne 20.
února s použitím vybavení a za účasti odborníků z řady členských států. Pokrok pečlivě
sledujeme a připravujeme různé scénáře. Pokud to bude nutné, operace Frontexu mohou
být rozšířeny, aby pomohly čelit případným novým přílivům uprchlíků. Komise je
připravena mobilizovat další finanční pomoc z fondů, jako je Fond pro vnější hranice
a Evropský uprchlický fond, což představuje celkovou částku 25 milionů EUR. Mnoho
členských států je připraveno poskytnout velice potřebnou specializovanou personální
a technickou pomoc.

V porovnání se statusem quo se probíhající vojenské operace nedotkly úrovně přístupu
k humanitární pomoci, protože ten již od vypuknutí krize omezovaly síly věrné Kaddáfímu.
Probíhající jednání mezi orgány v Tripolisu a Úřadem Spojených národů pro koordinaci
humanitárních záležitostí (UNOCHA) dosud nevedly k dohodě v oblasti přístupu
k humanitární pomoci v západní Libyi.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Vážená paní předsedající, děkuji paní komisařce
za podrobnou odpověď. Domnívám se, že je zvláště důležité, aby Evropská unie byla ve
světovém měřítku v první linii, co se týče zajištění humanitární pomoci, a aby projevila
svoji dobročinnost.
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Je zde samozřejmě jedna otázka – a to již dlouho –, zda se humanitární pomoc dostane ke
skutečným příjemcům; zde hraje transparentnost velice důležitou roli. Paní komisařko,
všímám si zdrženlivosti států severní Evropy jít nad rámec dohod a otevřít evropský trh –
otevřít své hranice pro dovoz zemědělské produkce těchto zemí, tedy ze severní Afriky
do Evropské unie. Nemůže to ale být jižní Evropa, a to z toho důvodu, že tam již
hospodářská soutěž je, tam už se platí znovu. Jih čelí tlakům z důvodu přistěhovalectví;
není možné, aby čelil i problémům v zemědělství.

Kristalina Georgieva,    členka Komise.  − Zaprvé, co se týče účinnosti humanitární pomoci
již od začátku, od propuknutí krize, ten nejdramatičtější humanitární dopad lze zatím
rozdělit do tří částí. Zaprvé se jedná o příliv migrujících pracovníků Tuniska, Egypta,
Alžírska a Nigeru – a zde byla Komise i členské státy velice efektivní. Mobilizovali jsme
vzdušné i námořní prostředky členských států, abychom dopravili lidi domů a poslali jsme
humanitární pomoc Mezinárodní organizace pro migraci a organizaci OSN pro uprchlíky,
aby mohly pomoci s velkým množstvím uprchlíků – 420 000 lidí – prchajících z Libye.

Zadruhé, ve východní části Libye, kam máme přístup, jsme poskytli podporu pro lékařskou
péči a pro předzásobení potravinami. K potravinové krizi zatím nedochází, ale Libye je
zemí, která dováží 90 % potravin, takže musíme být připraveni. V této oblasti též pomáháme
v subsaharské Africe, zejména obyvatelům Čadu, kteří se ocitli ve velmi obtížné situaci,
protože je ohrožena jejich bezpečnost; jsou vnímání jako námezdní vojáci, jako válečníci,
což samozřejmě v případě mnoha z nich není pravda. Pomoci jim dostat se do bezpečí,
zejména do Egypta, rovněž bylo jednou z priorit.

Zatřetí víme, že v oblastech, které Kaddáfí kontroluje, jsou humanitární potřeby, ale máme
tam jen omezený přístup. Vyčlenili jsme 9 milionů EUR, i když vzhledem k okolnostem
jsme připraveni. Světovému potravinovému programu a dalším humanitárním organizacím
jsme dali pokyny, aby byly připraveny pomoci.

Co se týče druhé části vaší otázky, přístupu na trhy, ten je jádrem iniciativy pro Středomoří,
kterou jsem nastínila. Týká se toho, jak můžeme těmto zemím nabídnout perspektivu
budoucích pracovních míst a budoucí prosperity. Zde samozřejmě klademe velký důraz
na obchod, na obchod s Evropou, ale i na obchod mezi státy Středomoří.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Vážená paní předsedající, paní komisařko, situace,
ke které nyní došlo v severní Africe, skutečně donutila Evropskou unii, aby čelila
významným výzvám. Deník Financial Times citoval slova paní komisařky, která říkala, že
Evropská unie úspěšně evakuovala své občany z Libye. Libye zároveň zůstala bez
zdravotnických specialistů, což byli většinou Bulhaři. Jak jste zmínila, Evropská unie
poskytuje humanitární pomoc různou formou, zároveň ale čelíme další krizové situaci,
protože jsme tuto zemi skutečně ponechali bez nutné lékařské pomoci. Jak zamýšlíte
vyřešit tuto otázku?

Kristalina Georgieva,    členka Komise.  − Nejprve bych ráda řekla, že evakuace evropských
občanů byla velice úspěšná. Podařilo se nám dosáhnout koordinace mezi našimi členskými
státy a spustit monitorující a informační středisko, které poskytlo platformu pro tuto
koordinaci. Výsledkem bylo, že jsme většinu našich občanů dostali z Libye tím nejrychlejším
a nejbezpečnějším způsobem. Když byla tato hromadná evakuace dokončena, zbývalo
v Libyi jen přibližně 200 občanů, kteří chtěli být evakuováni. Právě teď – jak o tom hovoříme
– byli někteří z nich bezpečně evakuování na palubě ruského letadla.
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K otázce lékařské péče: vzhledem k tomu, že jsme evakuovali evropské občany, naplnila
se tím podstata zákona týkajícího se nezamýšlených důsledků, protože někteří z těchto
evropských občanů poskytovali lékařskou péči v rámci libyjského zdravotnictví. Bylo
evakuováno mnoho sester, lékařů však méně. Nyní vyvíjíme maximální možné úsilí,
abychom humanitárním organizacím, které se zaměřují na lékařskou péči, umožnili, aby
poskytovaly tuto péči Libyjcům i státním příslušníkům třetích zemí.

Ještě jednou, neměl by být přisuzován přílišný význam Kaddáfího povolení pro humanitární
organizace, aby působily v západní části Libye. Bohužel k tomu ještě nedošlo. Máme tým
odborníků ve východní části země. Vrátili se z hodnotící mise a podali zprávu o tom, že
i když počet osob, které potřebují lékařskou pomoc, roste, dodávky léků a lékařská pomoc
– včetně personální –, kterou mezinárodní společenství poskytuje, na východě Libye bohatě
dostačuje. To ale neplatí o městech, jako je Misuráta a další oblasti, které Kaddáfí kontroluje.
Jak zřejmě víte, pokoušíme se poslat po moři lodě s lékařskými týmy, které by měly zlepšit
přístup k lékařské péči.

Předsedající. −    Otázka č. 12, kterou pokládá Zigmantas Balcytis (H-000136/11)

Předmět: Rozdíly v oblasti zdravotní péče v členských státech

Mezi regiony a členskými státy EU v současné době ještě stále existují velké rozdíly ve
službách v oblasti zdravotní péče a nerovnosti mezi pacienty, pokud jde o kvalitní služby
a proplácení nákladů na léčivé přípravky na vážné nemoci, jako je například Alzhaimerova
choroba.

Hodlá Komise přijmout nějaká opatření? Pokud ano, jaká opatření přijme na podporu
vypracování integrovaných strategií na vnitrostátní nebo regionální úrovni na snižování
nerovností v oblasti zdravotní péče a na zabezpečení přístupu ke kvalitním zdravotním
službám pro pacienty v EU?

Maria Damanaki,    členka Komise.  − Vážení poslanci, podle Smlouvy spočívá kompetence
řešit tyto otázky na členských státech. Evropská unie provádí podpůrná opatření, aby
podpořila, koordinovala či nahradila kroky členských států s cílem ochránit a zlepšit zdraví
občanů. Vzhledem k tomu se Komise domnívá, že všichni občané v Evropské unii by měli
mít univerzální přístup k péči vysoké kvality.

Komise tudíž zahájila řadu iniciativ v této oblasti a mne těší, že mohu odpovědět na otázku,
kterou vážený pan poslanec položil. V roce 2009 Komise přijala sdělení „Solidarita v oblasti
zdraví: snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU“, jež zdůrazňuje nutnost překonat nerovnosti
v oblasti zdraví.

V prosinci loňského roku útvary Komise dále zahájily společnou akci se 14 členskými státy
v rámci programu v oblasti zdraví s cílem vyrovnat nerovnosti v oblasti zdraví. Na
univerzální přístup k vysoce kvalitní péči se rovněž zaměřuje metoda otevřené koordinace
v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče. V této souvislosti se členské státy dohodly na
specifických cílech v oblasti zdravotnických systémů, přístupu ke zdravotní péči, kvality
zdravotní péče a udržitelnosti politik v oblasti zdravotní péče. Kromě nové směrnice
o právech pacientů v přeshraniční zdravotní péči budou mít evropští pacienti možnost
získat informace o léčbě dostupné v zahraničí a budou moci požadovat možné uhrazení
nákladů.

Konečně odvětví zdraví je jednou ze základních oblastí stávající politiky soudržnosti.
Opatření financovaná v této souvislosti, jako je modernizace infrastruktury nemocnic,
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nákup lékařských přístrojů nebo vzdělávání zdravotnických pracovníků mohou pomoci
zlepšit přístup občanů ke zdravotní péči, zejména v nejchudších regionech.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko,
velmi vám děkuji za vaši velice obsáhlou odpověď, avšak pokud hovoříme o nemocných,
kteří trpí vážnými nemocemi, voliči z mého volebního obvodu často zmiňují jedno
konkrétní téma. Péče je jistě tou nejdůležitější otázkou, ale tuto péči pacientům často
poskytují jejich rodiny. Pečovatelé nejsou již schopni se plně zapojit do trhu práce a situace,
ve které se nacházejí, je velice nejasná. Nedomníváte se, že tak, jako je nezbytné
harmonizovat zdravotní služby, je též nutné učinit opatření v této oblasti, aby se
pečovatelům dostalo sociálního zabezpečení?

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko,
vzhledem k tomu, že směrnice o právech pacientů v přeshraniční zdravotní péči, na kterou
odkazujete, dosud nevstoupila v platnost, rád bych vám položil tuto otázku: pokud pacienti
vyhledají lékařskou péči v jiném členském státě, mají již právo na úhradu této péče ze
svého pojištění? Rád bych jen tuto sněmovnu upozornil na to, že Evropský soudní dvůr
již rozhodl ve prospěch této úhrady.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Ráda bych položila tuto otázku: v souvislosti
s národními zdravotními službami a skutečnosti, že řada členských států v důsledku
hospodářské a finanční krize bohužel omezila svůj rozpočet na zdravotnictví, jaká opatření
Komise hodlá přijmout pro to, aby členské státy nemusely snižovat své rozpočty na
zdravotnictví? Každý pacient, který není včas ošetřen, znamená pro systém zdravotnictví
další náklady.

Maria Damanaki,    členka Komise.  − Obecně mohu říci, že tyto problémy musíme řešit
s ohledem na to, že v této oblasti hrají důležitou roli kompetence členských států. Takže
to musíme respektovat.

Rozumím tomu, co zmiňujete, tedy že nerovnosti přetrvávají, ale Komise nicméně bude
dělat vše, co je v jejích silách, aby pomohla členským státům harmonizovat vzájemnou
situaci. Naší prioritou je napomáhat koordinaci mezi členskými státy s cílem snížit
nerovnosti. Další, co můžeme udělat, je sledovat tuto otázku jako součást procesu
odpovědnosti podniků ve farmaceutické oblasti, který Komise zahájila.

K otázce, kterou položil pan Chountis, mohu sdělit, že až bude platit zmíněná směrnice,
poskytneme jasný právní rámec ohledně nároku na proplacení přeshraniční péče.
Navrhujeme tedy, že zmírníme nerovnosti spočívající v odlišném provádění rozhodnutí
Evropského soudního dvora. Občané tak získají jistotu ohledně toho, kdy a na jakém
základě jim bude nebo nebude proplacena péče, které se jim dostalo v zahraničí. Ale obávám
se, že do té doby budeme muset počkat.

Předsedající. −    Otázka č. 13, kterou pokládá Marian Harkin (H-000110/11)

Předmět: Klíčové technologie pro rozvoj

Vzhledem k přetrvávajícím slabinám Evropy při převádění výsledků výzkumu a vývoje do
komerčních produktů může Komise poskytnout přehled o tom, jaký je současný stav
z hlediska posílení postavení Evropy v klíčových technologiích?

Antonio Tajani  , místopředseda Komise.  −  (IT) Vážená paní předsedající, vážení poslanci,
co se týče klíčových technologií pro rozvoj, Komise dne 30. září 2009 přijala sdělení, které
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přináší plán společné strategie v této oblasti. V tomto sdělení jsme zdůraznili, že navzdory
výborným kapacitám v oblasti výzkumu a vývoje určitých klíčových technologií se nám
nezdařilo dosáhnout přiměřeného úspěchu, když přijde na to, aby tyto výsledky byly
převedeny do výroby a služeb.

Domnívám se tudíž, že je důležité, abychom definovali strategii s cílem dalšího rozšíření
klíčových technologií pro rozvoj v evropském průmyslu. I tento přístup byl v iniciativách
Komise nastíněn, zejména v iniciativě pro průmyslovou politiku, iniciativě Evropa inovací
a evropské iniciativě pro digitalizaci.

V návaznosti na přijetí sdělení Komise v červenci loňského roku ustavila skupinu oborníků
na vysoké úrovni v oblasti klíčových technologií pro rozvoj. Jejich práci zahájili tři komisaři:
místopředsedkyně Komise pro digitální agendu Nelly Kroesová, komisařka pro výzkum,
inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová a já jako komisař pro průmysl a podnikání.
Skupina dostala jednoletý mandát, aby mohla formulovat doporučení ohledně politických
opatření, která je třeba přijmout, aby se podpořilo průmyslové rozšíření klíčových
technologií pro rozvoj v Evropě.

Skupina se skládá z 27 zástupců orgánů členských států z výzkumné oblasti, z evropského
odvětví technologií pro rozvoj, z Evropské investiční banky a z asociace malých a středních
podniků.

V únoru letošního roku tato skupina představila Evropské komisi střednědobý pracovní
dokument, který přiblížil hlavní výzvy spojené s klíčovými technologiemi pro rozvoj
a jejich uváděním na trh v Evropě. První interní pracovní dokument je k dispozici na
internetových stránkách generálního ředitelství pro podniky a průmysl. Konečná zpráva
skupiny odborníků bude Komisi k tomuto tématu představena v červenci tohoto roku.
Tato zpráva bude představovat významný příspěvek pro úvahy Komise, které mají za cíl
vytvoření jednotného strategického rámce za účelem sjednotit iniciativy na podporu
výzkumu a inovací.

Klíčové technologie pro rozvoj mají zásadní důležitost pro naše hospodářství, protože
představují skutečný nástroj, který umožní vznik budoucích produktů a služeb, a bude
proto základem naší průmyslové platformy, což můžeme nazvat třetí průmyslovou revolucí.

Ti, kteří vědí, jak v Evropě využít těchto technologií, budou také schopni učinit náš průmysl
konkurenceschopnějším a budou stát v čele přechodu směrem k nízkouhlíkovému
hospodářství, jež účinně spotřebovává zdroje a je založeno na znalostech. Nepoužívat
klíčové technologie pro rozvoj znamená pro Evropu ztrátu vůdčí role v odvětvích, kde
jsme silní, a ztrátu inovativních kapacit v aplikacích, které mají pro Unii strategický význam.

Zároveň mají tyto technologie velký tržní potenciál v oblasti růstu. Zmíním několik
symbolických čísel. Podle našich odhadů představuje objem těchto technologií na světovém
trhu 950 miliard EUR a 1 100 miliard EUR ročně, s očekávaným nárůstem mezi 5 % a 46
%. Vznikající technologie tudíž představují výjimečnou příležitost, na které všechna
průmyslová hospodářství založí svoji konkurenceschopnost, což je nezbytný nástroj pro
budoucí růst.

Promeškat tuto příležitost by bylo chybou a Komise hodlá hrát svoji roli. Potřebujeme
podporu ze strany Evropského parlamentu, zejména v období po Lisabonské smlouvě,
kdy vzrostly pravomoci Evropského parlamentu, a domnívám se – a to říkám jako bývalý
poslanec Evropského parlamentu – že tato spolupráce mezi Evropským parlamentem
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a Komisí povede k tomu, že dosáhneme dobrých výsledků i v tomto odvětví, které je tak
zásadní pro růst a konkurenceschopnost v našem evropském hospodářství.

Marian Harkin (ALDE). -   Vážený pane komisaři, děkuji vám za odpověď a samozřejmě
blahopřeji Komisi k jejímu úsilí zajistit, aby Evropa zůstala v čele toho, co nazýváte „třetí
průmyslovou revolucí“.

Skupina odborníků na vysoké úrovni řešila řadu otázek, ale jednou z nich bylo toto „údolí
smrti“, jinými slovy tato propast, která odděluje tvořivou myšlenku od trhu, a zdůraznila
skutečnost, že Evropa často ztrácí výhodu prvotního hybatele.

Skupina odborníků na vysoké úrovni se také vyjádřila k řadě překážek, kterým čelíme,
například to, že neexistuje evropský IP patent a že je třeba, abychom omezili roztříštěnost
již zavedeného regulačního rámce. Takže má otázka zní: jaké kroky – pokud tedy nějaké
– Komise přijala, aby řešila tyto problémy?

Antonio Tajani  , místopředseda Komise.  −  (IT) Děkuji paní Harkinové za to, že zdůraznila
úsilí, které Komise vyvíjí, a že vyzvala k výraznějšímu závazku ze strany exekutivy. Nyní
jsme ve fázi, kdy čekáme na politická doporučení skupiny odborníků, abychom pak mohli
stanovit konečnou strategii Komise.

Ve střednědobém pracovním dokumentu skupina odborníků navrhla trojpilířový most
pro překonání této mezery v oblasti inovací. Každý z těchto pilířů představuje podmínku,
kterou je třeba nutně splnit, aby se klíčové technologie pro rozvoj v Evropské unii rozšířily.

První pilíř se týká výzkumu v oblasti technologií. Evropa musí konkurenceschopnější
technologie rozvinout až do fáze patentovaného prototypu. Tento cíl vyžaduje, aby se
výzkumné programy Unie více soustředily na výzkum v oblasti technologií.

Druhý pilíř se týká předvedení produktu. Musíme být úspěšní v převedení technologického
úspěchu do konkurenceschopných produktů, a tento cíl vyžaduje vyvážení výzkumných
programů Unie, aby se tak usnadnily demonstrační projekty.

Třetí pilíř představuje konkurenceschopnost průmyslu ve světovém měřítku. Evropa musí
udržet stávající výrobní kapacity nebo vytvořit kapacity nové, aby naše inovativní produkty
mohly svojí cenou i svým rozměrem soutěžit na světovém trhu. Proto potřebujeme zlepšit
rámcové podmínky pro investory a povzbudit je k tomu, aby investovali v Evropské unii.
Potřebujeme tedy nalákat investice, ale zároveň i zlepšit všechny programy EU, které by
mohly podpořit toto velice důležité odvětví, a musíme se snažit, abychom překonali mezeru
mezi výzkumem a praxí, což je charakteristické pro mnoho výrobních odvětví v Evropské
unii.

Tento přechod z výzkumu do praxe představuje problém, kterému čelí celé odvětví
průmyslu. Proto jsem pro to, abychom podpořili politiku clusterů – máme jich asi 2000;
tato politika umožňuje propojení mezi výzkumem a průmyslem, univerzitami, výzkumem
a průmyslem a inovacemi tak, aby náš průmyslový systém byl konkurenceschopnější.

Tak se věci mají, paní Harkinová. Budeme pokračovat v naší práci a já pečlivě přezkoumám
všechny návrhy ze strany Evropského parlamentu a vezmu si k srdci všechny pokyny,
které mi tato sněmovna vyšle.
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Otázka č. 14, kterou pokládá Chris Davies (H-000112/11)

Předmět: Budoucnost odvětví rybolovu v EU

Komise uvedla, že rybolov v EU není ve většině případů provozován udržitelným způsobem.
Mohla by Komise sdělit, jak vnímá budoucnost rybolovu a zaměstnanosti v tomto odvětví,
jestliže budou nadále uplatňovány stejné politiky a postupy a nebudou provedeny žádné
reformy s cílem omezit nadbytečnou kapacitu, snížit výměty ryb a zavést opatření na
podporu udržitelnosti?

Maria Damanaki,    členka Komise.  − Když útvary mého úřadu začaly připravovat reformní
balíček v oblasti společné rybářské politiky, provedly důkladné posouzení řady možných
reforem. Jednou z těchto možností bylo pokračovat ve stávající politice i po roce 2013.
Tento status quo byl používán jako srovnávací kritérium pro dopad ostatních možných
reforem. Scénář tohoto statusu quo zohledňuje dlouhodobé řídící plány, nařízení týkající
se kontrolního režimu a nařízení týkající se nedovoleného nehlášeného rybolovu.

Výsledek možnosti volby scénáře statusu quo je jasný: pokud pak – do roku 2020 –
nezměníme naši politiku, udržitelnost našich populací ryb bude obecně bezpředmětná.

Co se týče environmentální udržitelnosti, pouze 6 % zkoumaných populací ryb dosáhne
do roku 2020 maximálního udržitelného výnosu. To by se mělo srovnat s naším závazkem
dosáhnout maximálního udržitelného výnosu do roku 2015. Pokud tedy bude pokračovat
současný stav, není šance, že bychom mohli naplnit náš závazek dosáhnout maximálního
udržitelného výnosu do roku 2015.

Vzhledem k hospodářskému výkonu našich rybářských lodí si na sebe v situaci, kdy bude
platit stávající scénář, vydělají pouze některé z nich. Zisk v odvětví rybolovu jako celku
bude nulový nebo dokonce záporný.

Konečně obraz sociální udržitelnosti není jiný. Zaměstnanost v odvětví rybolovu se bude
nadále snižovat stejným tempem jako nyní; platy zůstanou na nízké úrovni, což způsobí,
že povolání rybáře bude pro mladší generace stále méně přitažlivé.

Udržení stávající situace skutečně pro Komisi nepředstavuje možnost řešení. Reformu
potřebujeme a v tomto smyslu i pracujeme.

Chris Davies (ALDE). -   Paní komisařka popsala velmi depresivní situaci, s tím, že pokud
budeme pokračovat tak, jako doposud, vyhlídky jsou pochmurné: mnoho rybářských lodí
si na sebe nevydělá a pracovních příležitostí pro rybáře bude ubývat.

Avšak není tento pokles tou lepší alternativou? Ve skutečnosti to nevíme. 50 % rybolovných
oblastí není vědecky zmapováno. Víme, že stav mnoha populací ryb je po desetiletích
nadměrného rybolovu nízký. Pravdou je, že tato situace je velice křehká. Paní komisařko,
jsme velice zranitelní; nemůžete zabránit té možnosti, že – pokud budeme pokračovat
jako doposud – řada těchto rybolovných míst se zcela zhroutí.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Sdílím obavy svých kolegů poslanců ohledně rybolovné
oblasti ve Středomoří a starost mám i kvůli ochraně mořských ekosystémů. Nicméně
s uvážením socioekonomických obtíží, které postihují námořní průmysl, a zejména ty
námořní komunity, které jsou v zajetí rigidních evropských nařízení, ptám se, zda Komise
hodlá nalézt vyvážená a okamžitá řešení, aby ochránila jak ekosystémy, tak i mnoho
evropských občanů, kteří v tomto odvětví pracují.
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Seán Kelly (PPE). -   Paní komisařka líčí dosti depresivní obraz. Jeden z problémů, které
pan Davies zdůraznil ve své otázce, je celková otázka výmětů. Nedávno jsem se setkal
s rybářem, který mi řekl, že objevil nebo vynalezl síť, která ukončí výměty při lovu tuňáka.
Bude se paní komisařka chtít na to podívat? Domnívá se, že může být zavedena taková
technologie, která bude znamenat konec výmětů anebo je alespoň omezí?

Maria Damanaki,    členka Komise.  − Pokud budeme pokračovat tak jako doposud, pak
tedy ano, budeme čelit té možnosti, že se řada populací ryb zhroutí, to je mimo vší
pochybnost.

Mohu jen souhlasit s tím, že naše situace je velice křehká. Pokud budeme muset čelit
extrémní situaci, budou následky velice vážné. Proto potřebujeme reformu a proto také
budeme zkoumat tu nejlepší cestu k tomu, abychom dosáhli rovnováhy mezi udržitelností
populací ryb a socioekonomickým dopadem reformy.

Nicméně mi dovolte, abych to vysvětlila: není to tak, že bychom upřednostňovali životní
prostředí před našimi rybáři. Zajímáme se o naše rybáře a také o budoucí generace. To je
i důvodem, proč potřebujeme reformu, protože – abych byla upřímná – pokud nebudeme
mít žádné populace ryb, rybáři ve Středomoří a ve všech ostatních evropských vodách
nebudou mít budoucnost. A abychom zajistili, že náš průmysl rybolovu budoucnost mít
bude, potřebujeme reformu. Hodláme předložit několik rozumných návrhů a hodláme
zajistit živobytí pro naše rybáře. Právě to chceme udělat.

Jeden z poslanců zmiňoval selektivitu lovného zařízení. Naše útvary si velmi ochotně
prozkoumají jakékoliv nové zařízení a jakoukoliv inovaci týkající se selektivity lovného
zařízení. Též bych ráda řekla, že – v rámci našeho nového podpůrného systému – máme
v úmyslu přidělit velké finanční prostředky, i navzdory krizi, abychom zajistili, že budou
zavedena zlepšení v oblasti selektivity. Velmi vítám všechny iniciativy ze strany průmyslu
– i ze strany našich rybářů – s cílem přispět ke zvýšení selektivity lovného zařízení.

Obecně bych chtěla zopakovat, že zachování stávající situace není alternativou. Není to
alternativa, která by přinesla zachování udržitelnosti populací ryb, živobytí našim rybářům
a budoucnost našim pobřežním komunitám. Proto tuto reformu potřebujeme.

Předsedající. −    Otázka č. 15, kterou pokládá Jim Higgins (H-000127/11)

Předmět: Navrhovaný zákaz odstraňování žraločích ploutví

S ohledem na skutečnost, že poslanci Evropského parlamentu nedávno podpořili zákaz
odstraňování žraločích ploutví, a vzhledem k tomu, že Kongres Spojených států zavedl
právní předpisy, které tuto praktiku zakazují, a že další jurisdikce jsou pevně přesvědčeny
o tom, že je třeba takové předpisy zavést, co Komise navrhuje pro to, aby postoj poslanců
EP nabyl normativního účinku?

Maria Damanaki,    členka Komise.  − Chtěla bych váženému panu poslanci poděkovat za
jeho otázku, protože mi tak umožňuje, abych tuto sněmovnu informovala o odstraňování
žraločích ploutví.

Odstraňování ploutví bylo zakázáno prostřednictvím nařízení Komise v roce 2003, a to
na evropských lodích lovících kdekoliv na světě a na lodích lovících v evropských vodách.
Obecně zde zákaz odstraňování žraločích ploutví je. Stávající nařízení nicméně za určitých
okolností umožňuje – a tomuto problému nyní čelíme – zpracovat ryby na palubě, což
zahrnuje odstraňování ploutví na palubě lodi, a přitom je povinné uchovat na palubě
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všechna mrtvá těla žraloků na palubě. A z toho důvodu jsme v minulých letech čelili
problému odstraňování žraločích ploutví.

V únoru 2009 jsme představili akční plán a od té doby jsme přijali řadu opatření. Rovněž
aktivně pracujeme s regionálními organizacemi, abychom v případě nejohroženějších
druhů žraloka zavedli efektivní režimy řízení a abychom zajistili udržitelné využívání
populací žraloka. Tedy tím problémem, kterému čelíme, pokud chceme tuto situaci vyřešit,
jsou nutné několikaměsíční veřejné konzultace. Konzultační dokument představil tři
z hlavních alternativ, o kterých nyní diskutují odborníci na celém světě a jež mají za cíl
zlepšit kontroly a zajistit úplný soulad. Mnoho zúčastněných stran, jako je odvětví rybolovu,
vědci, řídící pracovníci a nevládní organizace a široká veřejnost, nám zaslalo své vyjádření.

Ráda bych vás ujistila, že se k otázce ochrany žraloků stavím s velkou vážností. Požádala
jsem proto útvary mého úřadu, aby všechna vyjádření pečlivě prostudovaly. Poté připravíme
hodnocení dopadů, které, jak víte, je nutné k tomu, aby bylo možné nařízení změnit. Chci
dosáhnout toho, aby byl legislativní návrh přijat tak brzo, jak to bude prakticky možné.
Ráda bych vám sdělila, že jsem tuto otázku zařadila mezi priority, abychom už neztráceli
čas.

Ráda bych také řekla, že Komise přijala řadu opatření, aby zajistila udržitelné řízení
a ochranu žraloků obecně, nejen co se týče odstraňování ploutví. Představili jsme akční
plán a poté jsme přijali řadu opatření. V evropských vodách jsme zakázali lov žraloka
sleďového, žraloka velkého a žraloka bílého. Zakázali jsme používání tenatových sítí na
chytání ryb za žábry v hloubce větší než 200 metrů, abychom ochránili žraloky žijící
v hlubokých vodách. Loni – a to bych ráda zdůraznila – jsme navrhli kvóty pro různé druhy
žraloka – kvóty, které jsou udržitelné a vycházejí z vědeckých poznatků. Při jednání v Radě
jsme zažili perné chvíle. Nebyl to lehký úkol, ale nakonec jsme uspěli a pro letošní rok –
a doufám, že i pro rok příští – jsme připravili udržitelný návrh.

Jim Higgins (PPE). -   Vážená paní předsedající, usekávání žraločích ploutví je barbarské.
Je to kruté; je to barbarské. Poté, co jsou žraloci vyhozeni zpět do oceánu, umírají. Jedná
se o praktiku, kterou je třeba zakázat. Jestliže Komise odkazuje na nařízení z roku 2003,
tak toto nařízení jednoduše nefunguje.

Uvědomuji si, že je to velice obtížné. Jak to kontrolujete? Potřebujeme, aby bylo zavedeno
nařízení, které tuto praktiku zakáže úplně. To, o čem tu hovoříme, je úplné vyhlazení
určitých druhů. Čísla jsou dostatečně výmluvná. Například se nyní odhaduje, že v roce 2009
se na světový trh dostaly ploutve z 26 až 73 milionů žraloků. Je to samozřejmě velice
výnosný byznys. Je třeba, aby to bylo zcela zakázáno. Je to barbarská praktika, není možné
ji tolerovat a my ji musíme zakázat jednou provždy. V této oblasti bychom se měli ujmout
vedení.

Brian Crowley (ALDE). -   V roce 2003 byl lov žraloků pro ploutve zakázán. Analogicky
je tato situace stejná jako situace makrel v Evropské unii, kde platí dohoda týkající se
omezení lovu makrel na evropské úrovni a na úrovni evropského hospodářského prostoru.
I přesto vidíme, že jak Island, tak Faerské ostrovy každý ulovily 150 000 tun a to má přímý
dopad na udržitelnost evropských rybářských lodí. Jaké kroky mohou být ohledně toho
podniknuty? A zejména mohou být uvaleny hospodářské sankce vůči těmto dvěma
oblastem?
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Chris Davies (ALDE). -   Z Afriky se vytrácejí lvi, z oceánů mizí žraloci; chválím komisařku
za to, co se snaží dělat, ale je to příliš orientované na trh. V Asii je velká poptávka po
žraločích ploutvích a někdo na tom může vydělat hodně peněz.

Jediný způsob, jak zajistit, že budeme řádně připraveni kontrolovat a vyčíslit, oč se jedná,
je dosáhnout toho, aby se žraločí ploutve dostaly na pevninu ještě jako součást žraločího
těla. Tak neztratíme kontrolu. Doufám, že na to komisařka bude pamatovat, až bude
vytvářet své návrhy.

Maria Damanaki,    členka Komise.  − Souhlasím s poslanci v tom, že ačkoliv je zde zákaz,
nemůžeme být s touto situací spokojeni. Souhlasím s vámi; známe realitu a víme, jak se
věci mají. Víme, že za všemi těmito diskusemi je velice výnosné odvětví. Je ale třeba,
abychom přijali opatření v souladu s naším právním rámcem, tak mi prosím dovolte, abych
to vyjasnila.

Tento problém existuje, protože nyní je možné, aby se v tomto odvětví vykládaly na
pevninu ploutve a těla žraloků v různých přístavech. Takže je možné jinde vykládat ploutve,
které, jak si můžeme domyslet, jsou vzhledem k poptávce, zejména v Asii, mnohem cennější,
a je možné jinde vykládat na pevninu těla žraloků, takže provádět kontrolu je velice obtížné.
Proto k tomu všemu dochází. A to máme stále na paměti. Proto přicházíme s tímto
postupem konzultací, protože bychom chtěli řešit tuto velice obtížnou situaci.

To, co vám můžu říct, je, že připravujeme ambiciózní návrh, a doufám, že do konce roku
budeme mít nový právní nástroj pro žraločí ploutve, který přinese hmatatelné výsledky.
Tuto situaci upravíme jednou provždy.

Co se týče analogie se situací makrely, mohu říci, že Evropská unie odvedla své maximum.
Ráda bych řekla, že členské státy byly v této otázce velmi kooperativní a že naši rybáři
a odvětví museli mnoho obětovat, aby zajistili udržitelnost populací.

Proto jsme velmi zklamaní tím, že Island a Faerské ostrovy přišly s jednostrannými přístupy
a svévolně zvýšily své kvóty. To je něco, co jednoduše nemůžeme akceptovat. Na tom tedy
nyní pracujeme – útvary mého úřadu na tom nyní pracují spolu s kanceláří a útvary
komisaře pro obchod, panem de Guchtem – a hodláme přijít s návrhem právního nástroje,
který by bylo možné v takových případech použít. Nyní sice disponujeme určitými
prostředky, ale zákonné prostředky, které máme nyní k dispozici, se týkají pouze čerstvých
ryb, včetně makrel, a nikoliv výrobků z makrel a zejména ne rybího oleje a rybího masa,
což jsou hlavní vývozní produkty Islandu a Faerských ostrovů. V této otázce tedy musíme
pokročit. Komise bude dělat maximum, aby zajistila, že v příští rybářské sezóně bude
udržitelnost populací ochráněna.

Předsedající. −    Otázka č. 16, kterou pokládá Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
(H-000142/11)

Předmět: Nová námořní strategie ve Středomoří

Nezbytnost námořní strategie ve Středomoří je zakotvena v programu 25 akcí, jenž je
součástí programu integrované akce ve Středomoří týkajícího se nových výzev, které před
nás staví vývoj situace v arabských zemích v oblasti Středozemního moře. Unie připravila
legislativu a strategii zaměřenou na podporu udržitelného využívání moří, zachování
mořských ekosystémů a ochranu základních zdrojů, jež podporují hospodářskou a sociální
činnost spojenou s mořem.

Mohla by Komise zodpovědět následující otázky:
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Počítá se v rámci nové evropsko-středomořské politiky s vymezením nových cílů námořní
politiky?

Jaké kroky následovaly po iniciativách Unie zaměřených na Středomoří v námořní oblasti
(např. znečištění Středozemního moře)? Jaké nástroje umožní usnadnit přizpůsobení
středomořského regionu změně klimatu a předcházet vážným hrozbám záplav, eroze
pobřeží a rostoucí degradaci půdy?

Jaké místo mají v námořní strategii projekty týkající se přenosu energie ve Středomoří?

Jaká se plánují opatření a na jakém základě bude probíhat spolupráce se středomořskými
partnery, pokud jde o ochranu námořní dopravy a boje proti nezákonné imigraci probíhající
po moři?

Maria Damanaki,    členka Komise.  − Děkuji paní Kratsa-Tsagaropoulouvé za její otázku,
protože nám poskytuje možnost zmínit se o této velice složité situaci ve Středomoří.

Ráda bych informovala Parlament, že Komise nedávno přijala sdělení „Partnerství pro
demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím“, které obsahuje řadu návrhů
s cílem řešit problémy, kterým tento region v současné době po nedávných událostech
čelí. Jak víte, jedná se o vypjatou situaci, která je velice křehká a velice znepokojující.

Komise je velmi spokojena s všeobecným přijetím této iniciativy. Toto sdělení přijaly
všechny členské státy velice pozitivně a já doufám, že je velmi pozitivně přijal i Parlament.

Ráda bych vysvětlila několik kroků, které jsme dosud přijali v oblasti nové námořní strategie
pro Středomoří. Zaprvé, co se týče integrované námořní politiky, již jsme ustavili pracovní
skupinu pro tuto politiku, která zahrnuje všechny pobřežní státy Středozemí a regionální
dohody. Chceme to přednést jako průřezové fórum ohledně všech činností spojených
s mořem, spoluprací a financováním v tomto regionu. Jako součást této iniciativy máme
i první projekt technické asistence, který byl spuštěn v rámci evropské politiky sousedství
a jenž se zabývá i integrovanou námořní politikou pro Středomoří.

Ráda bych Parlament informovala i o iniciativě, kterou jsem nedávno vyvinula při zahájení
projektu společné spolupráce ve Středomoří s Mezinárodní námořní organizací a Evropskou
investiční bankou. S touto iniciativou počítám a doufám, že bude přínosná. Definujeme
cílené kroky pro růst a pracovní místa v této oblasti a pro námořní výcvik, což je velmi
důležité pro region Středomoří. Rovněž zahrneme opatření pro integrovaný námořní
dohled a bude zde i účast soukromého sektoru, protože se domnívám, že je to s ohledem
na námořní otázky naprosto nezbytné.

Souběžně s tím Komise hodlá podporovat uspořádání fóra pro pobřežní hlídky ve
Středomoří v rámci celého regionu. Rovněž zintenzivníme úsilí v oblasti kontroly rybolovu
prostřednictvím školení, workshopů a společných kontrol ve spolupráci s Organizací
spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO).

Co se týče ochrany životního prostředí a změny klimatu, Komise nyní na úrovni EU
spolupracuje s členskými státy, aby do roku 202 dosáhla dobrého stavu životního prostředí
svých námořních vod. Na úrovni regionů EU a její členské státy spolupracují v rámci
Barcelonské úmluvy s partnerskými zeměmi Středomoří s cílem prosazovat prevenci
znečistění a zlepšit reakci na toto znečistění, a to ve všech regionálních mořích hraničících
s Unií.
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Vzhledem k problémům souvisejícím s migrací a k nedávnému vývoji v této oblasti je
Komise odhodlána pomoci členským státům, které čelí náhlým migračním tlakům,
a podpořit je, a je připravena mobilizovat finanční pomoc. Nyní pracujeme na tom,
abychom určili, jak rozdělit naléhavou finanční pomoc v rámci Fondu pro vnější hranice,
a případně Evropského návratového fondu a Evropského uprchlického fondu, kromě
finančních prostředků již vyčleněných pro rok 2011.

Co se týče dohledu nad vnějšími hranicemi, Komise je ve stálém kontaktu s agenturou
Frontex, která spustila společnou operaci nazvanou Hermes 2011, jejímž cílem je
kontrolovat vnější hranice regionu. Agentura Frontex spolu s Europolem též zahájila
přípravu cíleného posouzení rizik možného využití nestabilní politické situace zločineckými
a teroristickými seskupeními, a sledování nelegálních migračních toků.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).   – (EL) Paní komisařko, děkuji, že jste zmínila plány
Evropské komise a nové směry, a za váš osobní závazek v oblasti přípravy na novou situaci
ve Středomoří, který jste vyjádřila.

Ráda bych vám položila zvláštní otázku: jak hodnotíte probíhající plány na dekontaminaci
Středomoří a plány týkající se přenosu energie, do jaké míry jsou ve shodě s námořní
politikou a jakou přidanou hodnotu předpokládáte, že budou mít nové plány politiky
a programy, které jste zmínila?

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Paní komisařko, v souvislosti s novou rybářskou politikou
ve Středomoří a vzhledem k situaci v zemích na jižních březích Středomoří, které nyní
procházejí velkou krizí, domníváte se, že přeshraniční spolupráce v rámci politiky
soudržnosti může platně a společnými silami čelit tomuto problému a nalézt společná
řešení prostřednictvím přeshraniční politiky a rybářské politiky, které nám umožní obnovit
populace ryb ve Středomoří a usnadnit hospodářskou obnovu v tomto hospodářském
odvětví?

Ivo Vajgl (ALDE). -    (SL) Vážená paní předsedající, rád bych položil paní komisařce
otázku ohledně řady evropských zemí, které se snaží přenést své problémy, problémy
v oblasti rybolovu, na zemi, která formálně ani právně neexistuje. Mám na mysli Západní
Saharu.

Komise rozšířila mandát – tedy spíše jí byl svěřen mandát –, aby jednala o dohodě
o rybolovu s Marokem. Byla byste tak hodná a osvětlila nám, jaké záruky máme, že zdroje,
které dostaneme na základě této dohody, budou použity ve prospěch lidu Západní Sahary,
a nejen pro potřeby evropských rybářů.

Maria Damanaki,    členka Komise.  − Souhlasím s paní Grässleovou, že je zde silná
pravděpodobnost znečistění vzhledem k přenosu energie ve Středomoří. Je zde riziko,
protože Středozemní moře je poměrně uzavřené moře a nemůže unést břemeno možného
znečistění.

Nyní se tedy chystáme posílit a rozšířit naši spolupráci – spolupráci Komise a členských
států. Ráda bych sdělila paní Grässleové, že komisař Potočnik a já příští týden navštívíme
Řecko a něco na téma znečistění Středomoří uspořádáme. Ráda bych také paní Grässleovou
informovala, že země Středomoří by též mohly lépe předcházet znečistění pocházející
z lodí a detekovat toto znečistění prostřednictvím účasti v satelitním monitorovacím
systému Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA), jako jsou systémy safe sea
nets nebo clean sea nets. Máme tyto systémy a podpoříme členské státy okolo
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Středozemního moře, aby se na těchto systémech podílely, aby detekovaly možné znečistění
pocházející z lodí.

Ráda bych řekla, že chceme prostřednictvím diskusí a spolupráce pobídnout nejen naše
členské státy, ale i naše sousedy, abychom dosáhli tohoto cíle.

Co se týče regionální spolupráce, ano, hodláme zahájit několik iniciativ v této oblasti a je
zde také mnoho iniciativ v rámci Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři
(GFCM), a pracujeme nyní na nové strategii, námořní strategii, v regionu Jaderského
a Jónského moře.

Nyní pracujeme s vládami členských států okolo Jaderského moře a Jónského moře: Itálií,
Slovinskem a Řeckem, ale i s jinými sousedy v této oblasti, s Chorvatskem, Černou horou
a Albánií. Usilujeme o strategii námořní spolupráce v tomto regionu. Chtěla bych zdůraznit,
že to bude představovat skutečnou příležitost pro fond soudržnosti, jak již zmínil vážený
pan poslanec.

Nakonec krátká poznámka k Západní Sahaře: ano, měli jsme mnoho obav ohledně toho,
kdo skutečně bude mít prospěch z finančních prostředků, které od nás plynou Maroku
jako součást této dohody o rybolovu. Proto jsme požádali vládu Maroka, aby nám poskytla
údaje nejen s ohledem na obecné provádění dohody, ale i s ohledem na regionální přístup
této dohody a s ohledem na rozdělení prostředků v různých regionech Maroka. Hodláme
obnovit protokol na přechodné období jednoho roku právě proto, abychom viděli, zda je
to možné, či nikoliv. Tímto způsobem velice obezřetně směřujeme k našemu cíli.

Předsedající. −    Otázka č. 17, kterou pokládá Georgios Papanikolaou (H-000108/11)

Předmět: Vzdělávání výzkumných pracovníků a hodnocení univerzit v rámci stěžejní
iniciativy týkající se inovací

Stěžejní iniciativa „strategie Evropa 2020 – Unie inovací“ (kapitola 2), kterou Komise
nedávno zveřejnila, mimo jiné zmiňuje povinnost členských států informovat o strategiích,
které umožňují vzdělávání výzkumných pracovníků v dostatečném počtu, aby mohly tyto
státy splnit cíle svých národních strategických programů, a také informuje o záměru Komise
v témže roce podpořit vytvoření mezinárodního mnohostranného systému hodnocení
výsledků evropských institucí vysokoškolského vzdělávání.

Mohla by proto Komise odpovědět na tyto otázky: Jak zajistí, aby byl globálně splněn cíl
3 % týkajících se výzkumu do roku 2020 a aby mezi členskými státy nebyly rozdíly
v investicích? Domnívá se Komise, že finanční krize, která postihla členské státy eurozóny,
může ohrozit stanovené cíle?

Jaká kritéria budou sloužit k hodnocení evropských institucí vysokoškolského vzdělávání
a k určení institucí, které dosahují nejlepších výsledků v oblasti výzkumu?

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komise.  − Pokud jde o cíl 3 % týkající se intenzity
výzkumu a vývoje, naléhavá potřeba inovace v Evropě vyžaduje podporu inteligentního
růstu a odhodlání řešit společenské problémy. Srovnávací tabulka Unie inovací ukazuje,
že EU zaostává za Spojenými státy a Japonskem, zatímco Brazílie a Čína ji pomalu dohánějí.
Cíl 3 % v intenzitě výzkumu a vývoje může k řešení tohoto problému zásadně přispět.
Evropská rada vyzvala členské státy, aby si stanovily ambiciózní a realistické národní cíle
a vzaly přitom v úvahu výši investic do výzkumu a vývoje a hlavní strukturální rysy vlastních
ekonomik.
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V loňském roce členské státy a Komise započaly dvoustranné rozhovory. Nyní již téměř
všechny členské státy stanovily své národní cíle týkající se intenzity výzkumu a vývoje, jež
mají být definitivně určeny v jejich národních reformních programech do konce dubna
2011.

12. ledna letošního roku Komise přijala sdělení o roční analýze růstu. Obsahuje seznam
národních cílů v oblasti výzkumu a vývoje, které jsou obecně jak ambiciózní, tak realistické,
a představuje začátek nového koordinačního cyklu v této oblasti. Bude provedeno
hodnocení vnitrostátních politik a úspěchů v oblasti výzkumu a inovace, které se zaměří
na hlavní krizové body bránící růstu a obnově v postkrizovém scénáři tam, kde stále platí
finanční omezení.

Má-li být splněn cíl 3 % v oblasti intenzity výzkumu a vývoje a má-li se Evropa stát
inovativnější, je nezbytné vybudovat špičkovou výzkumnou základnu. Pokud chceme
dosáhnout cíle 3 % v intenzitě výzkumu a vývoje do roku 2020, bude Evropa potřebovat
alespoň o milion pracovních míst v oblasti výzkumu více. Počet potřebných nových
výzkumných pracovníků je výrazně vyšší, protože během tohoto období mnoho
výzkumných pracovníků odejde do důchodu. Špičkový výzkum prováděný na univerzitách
a samozřejmě v průmyslu bude mít přínos pro širší společnost. Pokrok souvisí s vysokou
kvalitou institucí vyššího vzdělávání.

Srovnávací tabulka Unie používá mezinárodně uznávané ukazatele pro poměření
výkonnosti Evropy v porovnání s výkonností našich konkurentů. Tři z těchto ukazatelů
jsou: počet nových absolventů doktorandského studia na 1 000 obyvatel ve věku mezi 25
a 34 roky, kvantitativně, společné mezinárodní publikace na milion obyvatel a vědecké
publikace řazené mezi 10 % nejvíce citovaných publikací na světě, vyjádřené jako procento
všech vědeckých publikací v dané zemi, obojí kvalitativně.

Spojené státy zvýšily svůj náskok v oblasti společných mezinárodních publikací a jsou
nyní na úrovni o 37 % vyšší než EU. Komise, která v červnu očekává výsledky studie
proveditelnosti, podpoří nezávislý mnohostranný systém hodnocení výsledků evropských
institucí vysokoškolského vzdělávání. Tato studie bude zahrnovat výsledky nejen na poli
výzkumu, ale také v ostatních významných oblastech, jako je inovace, vzdělávání, regionální
zapojení a internacionalizace. Mnohostranný charakter tohoto konceptu umožní
studentům, tvůrcům politik a univerzitám zvolit si vlastní okruhy a zásadní ukazatele a
vytvořit vlastní hodnocení ušité na míru jejich potřebám. Zúčastněné strany se na všech
stádiích tohoto projektu zjišťování proveditelnosti aktivně podílejí.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Mnohokrát vám děkuji za odpověď, paní komisařko.
Rád bych vám však připomněl, že když jsme před osmi lety, v roce 2003, plánovali
lisabonskou strategii, říkali jsme více méně totéž: že bychom se měli spoléhat na inovaci
a výzkum, abychom vybudovali konkurenceschopnější ekonomiku.

Vy jste komisařkou více než rok a podle mého názoru máte dostatečné zkušenosti, abyste
nám mohla říci: co vás vede k přesvědčení, že tentokrát, s novou strategií 2020, budeme
úspěšní a že výsledky nebudou podobné jako výsledky předchozí strategie, která byla
nakonec ohromně neúspěšná.

Seán Kelly (PPE). -   Pokud jde o instituce vyššího vzdělávání, chci se paní komisařky
zeptat, jestli je spokojená s tím, že evropské instituce mají vůli i schopnost zvyšovat svou
úroveň, zlepšovat své hodnocení na světové úrovni a rozvíjet schopnost vzájemné
spolupráce, aby se zabránilo zdvojování ve výzkumu.
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Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komise.  - Co je dnes jinak, než jak jsme slíbili a jak jsme
se zavázali v Lisabonu? Podle mého názoru je to v první řadě to,, že inovace a výzkum jsou
nyní středobodem evropské politiky. O to se snaží nejen Komise, členské státy a Parlament,
ale také Evropská rada. Zavedli jsme velmi důsledné a důkladné monitorovací postupy.
Máme 34 závazků „Unie inovací“ – za které zodpovídají různí moji kolegové – kde
pravidelně monitorujeme, k jakému zlepšení došlo, jaké se udály změny, jaký je vývoj a
co bylo dodáno, nebo pokud něco dodáno nebylo, tak proč. Každý rok chceme pořádat
„Konferenci o inovacích“, na které se sejdou zúčastněné strany a zhodnotí pokrok za
uplynulý rok.

Takže máme velmi přísný dohled, což je oblast, v níž jsme podle mého názoru selhali –
nebo nedosáhli toho, co jsme si vytyčili – v Lisabonu. Také máme roční analýzu růstu a
nyní budeme mít národní reformní programy, kde členské státy velmi jasně stanoví, jaké
budou jejich cíle a jak chtějí těchto cílů dosáhnout. Domnívám se, že toto je krok vpřed,
který byl třeba.

Pokud jde o modernizaci vysokých škol, to je myslím velký problém, kterému čelí všechny
členské státy EU. Nestačí mít v několika členských státech jednu nebo dvě špičkové
univerzity. Je třeba modernizovat vysokoškolský systém EU na všech úrovních a vyvarovat
se zmiňovanému zdvojování činností, kdy každá univerzita dodnes mohla mít pocit, že
každá její fakulta může být špičkovým střediskem. To není proveditelné ani hospodárné
a přináší to velkou roztříštěnost a zdvojování činností, čemuž se právě snažíme vyhnout.

Ale nezapomínejme, že Komise nemá v této oblasti žádné kompetence. Jediné, co můžeme
dělat – a co komisařka Vassiliouová vytrvale dělá – je tedy vysvětlit členským státům, že
nemůžeme pokračovat ve starých politikách. Musíme se změnit; musíme určit oblasti, ve
kterých budeme mít – nebo konkrétní univerzity budou mít – špičková střediska, a musíme
zavést skutečný program modernizace vysokých škol v celé Unii.

Předsedající. −    Otázka č. 18, kterou pokládá Ioannis A. Tsoukalas (H-000111/11)

Předmět: Minimální kontroly a vysoký počet chyb v provádění 7. rámcového programu
pro výzkum

Odpověď Komise na otázku E-8013/2010 (1)  vyvolává vážné otázky ohledně účinnosti
kontrol v rámci 7. rámcového programu. K 31. srpnu 2010 provedly příslušné útvary
u 193 účastníků programu pouze 118 kontrol, což představuje 0,42 % účastníků
zapojených do 7. rámcového programu, přičemž u 6. rámcového programu tato míra
činila 5,7 %. Tento údaj je znepokojivý, zvláště když vezmeme v úvahu, že více než 4 %
rozpočtu na provádění programu byla vynaložena chybně. Bude-li tento trend pokračovat,
není vyloučeno, že bude nutné provést za celý 7. rámcový program finanční opravy ve
výši více než 2 miliardy EUR.

Mohla by Komise odpovědět na následující otázky: Jaký je aktuální počet provedených
výzkumů a kontrol, pokud jde o provádění 7. rámcového programu? Co způsobuje vysoký
počet chyb? Domnívá se, že výsledky jsou uspokojivé a že opatření zaměřená na
zjednodušení pravidel pro řízení 7. rámcového programu jsou dostačující? Jaká jsou
bezprostřední opatření, jež má v úmyslu učinit, aby vyřešila tyto problémy?

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komise.  − Budu se snažit být ohleduplná k tlumočníkům.

(1) Odpověď ze dne 25. 11. 2010.
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Podmínka pro vykonání následné auditorské činnosti je obdržení dostatečného počtu
žádostí o proplacení nákladů od příjemců. Pro sedmý rámcový program pro výzkum a
technologický rozvoj, neboli „FP 7 2007–2013”, první oznamovací období probíhá 18
měsíců po zahájení projektu.

V důsledku toho počet obdržených žádostí o proplacení nákladů, které mají být prověřeny
auditem, dosáhl kritického stupně teprve v roce 2010. Navíc strategie Komise pro kontroly
v oblasti výzkumu je navržena tak, aby poskytovala přiměřené pojištění zákonnosti
a pravidelnosti výdajů na výzkum na víceleté bázi po celou dobu trvání rámcového
programu. K 31. prosinci loňského roku Komise uzavřela v rámci 7. rámcového programu
345 auditů vztahujících se ke 432 účastníkům na projektech 7. rámcového programu. Za
stejné období byly po provedení auditu příspěvků ze 7. rámcového programu ve výši
88 633 047 milionů EUR navrženy finanční opravy chyb ve výši 4 482 milionů EUR.

Rámcové programy v oblasti výzkumu se provádějí převážně prostřednictvím grantů se
sdílením nákladů, které se zakládají na náhradě skutečných způsobilých nákladů. Hlavním
rizikem zde je skutečnost, že příjemci do svých prohlášení o výdajích zahrnují i nezpůsobilé
náklady. Toto riziko ještě zhoršuje konflikt mezi kritérii pro způsobilost a běžnými postupy
některých příjemců při vyúčtování nákladů, zejména požadavkem, aby příjemci přidělovali
zaměstnance a nepřímé náklady na projekty a přitom odečítali různé položky, které jsou
považované za nezpůsobilé pro spolufinancování EU.

Komise proto v dubnu 2010 vydala sdělení, v němž navrhuje možnosti, jak zjednodušit
pravidla a postupy financování výzkumu. Zjednodušení a vyjasnění pravidel a postupů
může zmenšit prostor pro chyby a zvýšit regulérnost výdajů, ale také usnadnit zapojení
výzkumných pracovníků do rámcových programů a dosažení cílů politiky EU v oblasti
výzkumu.

Na základě celkové shody v mnoha otázkách, které by stále bylo možné provádět podle
současného celkového právního rámce, Komise 24. ledna letošního roku přijala krátkodobá
zjednodušující opatření zahrnující konkrétní opatření s okamžitým i zpětným účinkem
na projekty 7. rámcového programu.

Ioannis A. Tsoukalas (PPE).   – (EL) Paní předsedající, rád bych poděkoval paní komisařce
za vyčerpávající odpověď. Chci však upozornit, že u 0,4 % vzorku stoupne chybovost na
4 % neboli 2 miliony EUR z 50 miliard. Doufám, že ten model není lineární a že při vykonání
4 % auditů nedostaneme 40% chybovost. Také chápu, že je velmi těžké, když na jedné
straně žádáme Komisi, aby zjednodušila pravidla pro řízení 7. rámcového programu a
připravila nařízení zjednodušující 8. rámcový program, a zároveň vyžadujeme podrobnější
audity. Může se to jevit jako protichůdná stanoviska, ale já je tak nevnímám. Domnívám
se, že je zde jedna dobrá věc: že všichni máme zájem o výzkum a víme, že je jedinou nadějí
pro Evropu a členské státy.

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komise.  − Paní předsedající, domnívám se, že naším
cílem musí být nastavit co nejjednodušší postupy pro zúčastněné strany a pokud možno
zajistit, aby příjemci mohli přímo uplatňovat obvyklé postupy účtování nákladů na
zaměstnance a vyhnuli se nutnosti zavádět paralelní účetní systém, což dosud museli. To
zjevně přináší složitost a riziko způsobení chyb. Nakonec uznáme – podle mého názoru
všichni musí uznat – že výzkumní pracovníci nemají zájem podílet se na nesprávném
využívání financí EU. Zajímá je spíše skutečný, čistý základní výzkum, kterým se zabývají
a který může vést k těm skvělým vynálezům, jež vidíme nejen v zemích Evropy, ale po
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celém světě. Proto se snažíme zúčastněným stranám zajistit co nejméně komplikovaný a
nejjednodušší průběh věcí.

President. −    Otázka č. 19, kterou pokládá Silvia-Adriana Ticau (H-000114/11)

Předmět: Účast MSP na výzkumu a inovacích v EU

Dne 9. února 2011 zveřejnila Komise svou zelenou knihu s názvem „Učiňme z problémů
výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací
v EU“. Komise tedy po veřejných konzultacích vypracuje společný strategický rámec, který
bude mít za cíl určit směřování výzkumných a inovačních činností tak, aby se zaměřily na
řešení současných společenských problémů, a současně zjednodušit postupy pro přístup
k prostředkům z EU na výzkum a inovace, zkrátit dobu, kterou trvá rozšíření výsledků
výzkumu na trhu, a ve větší míře zapojit do výzkumných a inovačních činností evropské
podniky. V rámci strategie Evropa 2020 si Evropská unie stanovila cíl zvýšit do roku 2020
výdaje na výzkum a vývoj na 3 % HDP. Vzhledem k tomu, že soukromý sektor může na
výzkum a inovace věnovat pouze omezený objem finančních prostředků, jaká plánuje
Komise opatření ke stimulaci jeho účasti na financování výzkumu a inovací v Evropě? Jaká
předpokládá opatření s cílem pomoci MSP překonat obtíže, s nimiž se potýkají ve snaze
získat přístup k prostředkům z EU na výzkum a inovace? Má Komise v úmyslu zavést
u těchto prostředků EU kvóty určující, jaká jejich část je vyhrazena pro MSP?

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komise.  − Komise je odhodlána usnadňovat přístup k
financování malých a středních podniků v programech EU pro výzkum a inovace a pomáhat
jim nakonec dostat plody jejich snah o inovaci na trh.

To je pro Komisi priorita, kterou stanovila ve sdělení o Unii inovací přijatém dne 6. října
loňského roku, ve Small Business Act pro Evropu přijatém v červnu 2008 a Small Business
Act přijatém 23. února letošního roku.

Kromě toho zelená kniha „Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému
strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU“ určila klíčové otázky pro
budoucí podporu výzkumu a inovací v EU včetně mnoha konkrétních otázek týkajících
se toho, jak lépe vyhovět potřebám malých a středních podniků.

Celkovým cílem společného strategického rámce je zjednodušit a zatraktivnit programy
EU, a to zejména pro MSP. Důležitými prvky, nad nimiž se bude třeba zamyslet do
budoucna, jsou jednotný vstupní bod se společnými platformami IT, standardizovanější
pravidla, efektivní soubor nástrojů pro financování zahrnujících celý inovační řetězec a
jednodušší a konzistentnější postupy při získávání financí.

Podle doporučení ze zelené knihy Komise do konce letošního roku předloží své legislativní
návrhy na společný strategický rámec. V posledních pracovních programech 7. rámcového
programu jsme již zavedli několik opatření zaměřených konkrétně na MSP, včetně
vyčleněných rozpočtů. Odhaduje se, že rozpočtový podíl MSP vzroste ze současných
14,3 % na více než 15 %, což je cíl, který předpokládají právní předpisy. Malé a střední
podniky potřebují dostupnou podporu. Snazší přístup k 7. rámcovému programu
zprostředkovává síť Enterprise Europe Network, což je partnerství mezi Komisí a téměř
600 obchodními organizacemi, jako jsou odvětvové obchodní komory, řemeslné komory,
agentury pro inovaci a agentury pro regionální rozvoj. Přesněji řečeno tato síť, podle
dohodnutých pravidel, ve spolupráci s národními kontaktními centry 7. rámcového
programu pomáhá MSP tím, že jim poskytuje podporu v oblasti zvyšování informovanosti,
pomáhá zlepšovat způsobilost k účasti v rámcovém programu, zahrnovat nové malé a
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střední podniky do návrhů, hledání partnerů a do společných akcí určených MSP a vést
konzultace o začlenění témat pro výzvy související s malými a středními podniky do
pracovních programů. Díky podpoře této sítě mohlo několik stovek malých a středních
podniků předložit návrhy v rámci 7. rámcového programu.

Zigmantas Balčytis (S&D). -   Paní předsedající, malé a střední podniky narážejí na mnohé
potíže v přístupu k financím EU na výzkum a vývoj. Buď neobdrží půjčku na zajištění
spolufinancování, nebo neunesou byrokratickou zátěž. Plánuje Komise vypracovat společný
jednoduchý soubor pravidel, aby bylo možné zvýšit zapojení MSP ve výzkumných
programech EU? Má Komise v úmyslu přidělit řekněme kolem 30 % financí na výzkum v
EU malým a středním podnikům?

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komise.  − 24. ledna letošního roku byla s okamžitou
platností přijata tři konkrétní opatření týkající se správy grantů EU na výzkum v 7.
rámcovém programu a každé toto opatření je přímou reakcí na obavy, které opakovaně
vyjadřovali účastníci – a potenciální účastníci – 7. rámcového programu. První z nich
umožňuje větší flexibilitu, pokud jde o to, jak se počítají náklady na zaměstnance. Dalším
opatřením je, že majitelům malých a středních podniků, jejichž mzdy nebyly formálně
registrovány v účetních záznamech, může nyní být paušální částkou vyplacena náhrada.
A na odstranění nesrovnalostí byla angažována řídící skupina vysokých úředníků ze všech
útvarů Komise. To je velmi důležité pro uplatňování pravidel, která jsou již zavedená.

Navrhli jsme platformu pro e-learning zaměřenou zvláště na MSP. Letos bude zprovozněna
online a jejím cílem je usnadnit přístup malých a středních podniků k projektům pro
výzkum a vývoj. Zkoumání výsledků vzešlých z platformy poskytne bezplatné vzdělávání
po internetu a informace přizpůsobené pro uživatele a zejména komunikační fórum. To
vše dohromady významně vylepšuje situaci malých a středních podniků a je zřejmé, že
díky společnému strategickému rámci nepochybně přijdeme na další skvělé nápady, jak
jim ještě můžeme pomoci.

Předsedající. −    Otázka č. 26, kterou pokládá Bernd Posselt (H-000107/11)

Předmět: Čistota ovzduší v německých velkoměstech

Jak hodnotí Komise stav čistoty ovzduší v německých velkoměstech, jako je Mnichov, a
jaká opatření navrhuje?

Janez Potočnik,    člen Komise.  − Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší stanoví několik
mezních hodnot pro několik znečišťujících látek s různými lhůtami pro dosažení. Kromě
prosazování osvědčených postupů například při schůzkách prováděcího výboru soustředí
Komise své úsilí na kontrolu skutečného dodržování limitních hodnot stanovených ve
směrnici.

Od roku 1996 směrnice vyžadovala, aby členské státy vyvinuly a prováděly celkovou
strategii včetně dlouhodobých a krátkodobých opatření. Druhá zmíněná kategorie je
obzvláště důležitá při řešení situací, v nichž se vyskytuje například riziko překročení
mezních hodnot částic jemné frakce PM 10. Jakmile jsou překročeny mezní hodnoty a
meze tolerance, musí být připraveny plány ukazující, jak bude do stanoveného data
dosaženo stanovených hodnot.

Zatímco plány pro kvalitu ovzduší musí být sděleny Komisi do dvou let od zjištění
překročení mezních hodnot, rozhodnutí o opatřeních, která budou zahrnuta do plánů
pro kvalitu ovzduší, je zcela v kompetenci a odpovědnosti členských států. To je v souladu
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s principem subsidiarity a zohledňuje to skutečnost, že vnitrostátní a/nebo místní úřady
jsou nejlépe schopny určit nejúčinnější a na míru šitá opatření řešící vysoké hladiny
koncentrace v jejich zónách pro měření kvality ovzduší.

Kontroly souladu s právními předpisy, které provádí Komise, se soustředí zejména na to,
zda jsou dodržovány mezní hodnoty, ale již ne tolik na způsob, jakým jsou dodržovány.
Aktuální údaje, které předložilo Německo za rok 2009, potvrzují, že 70 z přibližně 80 zón
pro měření kvality ovzduší nadále vykazuje překročení mezních hodnot PM. Většině zón
bylo uděleno prodloužení lhůty splnění podmínek do 11. června letošního roku, protože
připravily plán pro kvalitu ovzduší s jasným časovým rozvrhem a opatřeními, který
ukazoval, jakým způsobem dosáhnou stanovených hodnot do prodloužené lhůty. Jednou
z těchto zón je Mnichov. Prodloužení lhůty bylo povoleno pod podmínkou, že odpovědné
úřady upraví plán pro kvalitu ovzduší a začlení do něj krátkodobá opatření, která jsou
účinná pro kontrolu a v případě potřeby pro pozastavení činností, jež přispívají k riziku
překročení mezních hodnot.

Pokud jde o NO2, Komise očekává, že se mnohé členské státy budou potýkat s podobnými
problémy jako v případě PM. Překračování limitů před rokem 2010, možná prodloužených
až do roku 2014, v současnosti nepředstavuje porušení evropských právních předpisů,
ale vyžaduje připravení plánu pro kvalitu ovzduší. Členské státy mají do konce září 2011
předložit údaje z roku 2010.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Děkuji vám, pane Potočniku, za velmi dobrou a přesnou
odpověď. Mám ještě dvě stručné otázky. Zaprvé, kontroluje Komise, jestli členské státy
skutečně uplatňují stejná kritéria a provádějí měření se stejnou důsledností, nebo jsou zde
rozdíly? Zadruhé, máte nějaké konkrétní návrhy v oblasti snižování znečištění ovzduší –
alespoň ve městech?

Janez Potočnik,    člen Komise.  − Kritéria jsou pro všechny země stejná. Je pravda, že
vzhledem ke geografickým podmínkám mají některá města, jako například italské Milano,
větší potíže při plnění stejných kritérií než jiná města. Je však velmi důležité, aby všem
občanům Evropské unie byla zajištěna stejná úroveň zdravého životního prostředí a
ochrany. O to zde jde především.

Samozřejmě pokud se vyskytnou místně nebo regionálně specifické problémy, věnujeme
jim pozornost a zabýváme se jimi ve spolupráci s místními úřady a snažíme se hledat
správná řešení. Naším cílem vždy je zaměřit se a nalézt řešení – být přísně nápomocní
a nápomocně přísní, chcete-li.

Pokud jde o druhou otázku, obvykle nedáváme městům nebo regionům konkrétní
doporučení, prostě proto, že jsme přesvědčeni, že místní úřady jsou zde v mnohem lepším
postavení a znají místní situaci lépe než my. Kontrolujeme, jestli jsou plněny limity, ale
nejlepší výsledky obvykle přináší standardizovaný přístup, který je směsicí různých opatření,
z nichž některá jsou spíše krátkodobého charakteru a jiná spíše strukturální.

Předsedající. −   Naše další otázka přichází od paní Kadenbachové, kterou dnes zastupuje
pan Arsenis.
Otázka č. 27, kterou pokládá Karin Kadenbachová (H-000116/11)

Předmět: Strategie EU týkající se biologické rozmanitosti

V mezinárodním roce biologické rozmanitosti (2010) přijala Evropská rada ambiciózní
vizi pro rok 2050 a cíl v oblasti zachování biologické rozmanitosti v EU pro rok 2020.
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Následně přijaly na základě Úmluvy o biologické rozmanitosti světové vlády ambiciózní
celosvětovou vizi, misi pro ochranu biologické rozmanitosti do roku 2020 a strategický
plán stanovující 20 referenčních cílů.

Kdy hodlá Komise zveřejnit strategii EU pro biologickou rozmanitost, která by stanovila
ambiciózní opatření nezbytná pro dosažení unijních a celosvětových cílů v oblasti zachování
biologické rozmanitosti?

Může Komise potvrdit, že nová strategie vyzve k tomu, aby po roce 2020 již nedocházelo
k žádným dalším negativním změnám v ochraně přírodních stanovišť a druhů v EU, a to
jak v rámci, tak vně lokalit sítě Natura 2000, s cílem obnovit příznivý stav ochrany
přírodních stanovišť a druhů do roku 2050?

Jaká konkrétní opatření, kromě probíhajícího odborného vzdělávání soudců a obecných
pokynů, jejichž zveřejnění již Komise oznámila, jsou plánována za účelem zdokonalení
uplatňování předpisů EU na ochranu přírody? Vypracovala Komise plány na zavedení
ekologické inspekce EU a přijetí právních předpisů upravujících ekologické inspekce, jak
ji k tomu vyzval Parlament?

Janez Potočnik,    člen Komise.  − Komise provádí poslední úpravy na strategii EU pro
biologickou rozmanitost, která poskytne rámec pro opatření na řešení ztráty biologické
rozmanitosti pro příští desetiletí. Máme v úmyslu ji přijmout začátkem května. Vzhledem
k tomu, že návrh strategie se stále projednává v rámci Komise, nemohu vám poskytnout
mnoho podrobností o jejím obsahu. Mohu vás však ubezpečit, že reaguje jak na ambiciózní
mandát EU, který loni stanovila Rada, tak na globální závazky, k nimž se EU zavázala loni
v říjnu v Nagoji v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Strategie bude postavena na šesti dílčích cílech zaměřených na řešení několika hlavních
hnacích mechanismů zákonů pro biologickou rozmanitost a tlaků, které na biologickou
rozmanitost doléhají: ochrana přírody, obnova a zelená infrastruktura, zemědělství a
lesnictví, rybolov, invazivní druhy a příspěvek Evropské unie ke globální biologické
rozmanitosti.

Strategii významně pomůže provádění stávajících právních předpisů EU včetně účinné a
řádně financované správy sítě Natura 2000. Zásadní také bude zvážit, jak reformy společné
zemědělské politiky a společné rybářské politiky a budoucí politika soudržnosti mohou
pomoci s dodáním nezbytné podpory pro tuto strategii. Hlavní cíl strategie EU 2020
vyžaduje zastavení platnosti zákonů pro biologickou rozmanitost a poškozování
ekosystémů a služeb, které poskytují.

Proto vás mohu ujistit, že strategie bude obsahovat kroky zaměřené na dosažení tohoto
cíle. To bude zahrnovat i opatření pro urychlení provádění směrnice o ochraně volně
žijících ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť a pro zajištění přijetí důležitých
kroků k dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany živočišných druhů a přírodních
stanovišť v evropském zájmu. Pokud jde o provádění a vymáhání právních
environmentálních předpisů EU obecněji, Komise má v úmyslu vydat nové sdělení ohledně
této problematiky později v letošním roce. Cílem není nahradit stávající sdělení, ale spíše
je vylepšit zaměřením se na celkovou obecnou strukturu a znalostní základnu, která podpoří
provádění tohoto environmentálního acquis.

V souvislosti s touto iniciativou si podrobně připomeneme všechny možnosti posílení
monitoringu a kontroly na úrovni EU a vnitrostátní systémy inspekce. Měli bychom uznat,
že právní rámec environmentálních inspekcí EU se za posledních deset let již zlepšil,
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zejména díky přijetí doporučení stanovícímu minimální kritéria pro environmentální
inspekce v členských státech a zahrnutí různých ustanovení v odvětvových
environmentálních právních předpisech.

Sdělení je stále v přípravné fázi a jeho přesný obsah dosud nebyl odsouhlasen. Povedeme
konzultace se zúčastněnými stranami, včetně Parlamentu – prostřednictvím jeho příslušných
výborů, takže jeho členové budou mít příležitost vyjádřit svá stanoviska a podělit se s námi
o svůj pohled.

Kriton Arsenis (S&D). -   Děkuji vám za podrobnou odpověď, pane komisaři. Těšíme se
na novou strategii EU pro biologickou rozmanitost a Parlament samozřejmě bude mít
mnoho návrhů, které hodláme rozpracovat.

Při podrobnějším rozboru této otázky jsme diskutovali o Nagoji a této strategii, můžete
se prosím vyjádřit k tomu, jak pokračujeme v provádění rozhodnutí z Nagoji, zvláště
protokolu ABS? Jakého pokroku bylo dosaženo? Jaké zde platí lhůty? Došlo k nějakému
pokroku v otázce mořských chráněných oblastí? O tom je mezi nagojskými cíly zvláštní
zmínka. Jaký jsme zde udělali pokrok?

Také jste zmínil, že snahy o zachování biologické rozmanitosti se projeví také v SZP, která
je jedním z našich nástrojů na ochranu biologické rozmanitosti, ale Parlament také žádal
o ochranu volné přírody a oblastí bez silnic. A konečně, potřebujeme posílit komunikaci
o oblastech soustavy Natura 2000, zejména se zemědělci. Co plánujete v této otázce?

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Rád bych se vás zeptal jen na jednu otázku, pane komisaři.
Soustředíte se zejména na ochranu přírody a volně žijících zvířat a rostlin, nebo se zajímáte
také o staré domácí druhy zvířat a plodiny na orné půdě, jejichž rozmanitost je také velmi
ohrožena?

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). -   Rád bych dodal jednu věc. Hovoříme zde o biologické
rozmanitosti. Jedním z naléhavých problémů v tuto chvíli je, že některé členské státy –
včetně toho mého – se snaží získat od Evropské unie nižší cíle v právních předpisech
týkajících se ochrany přírody. Rád bych věděl, jestli pan komisař souhlasí, že bychom si
mohli dát nižší cíle, nebo zda se máme držet těch stávajících.

Janez Potočnik,    člen Komise.  − Pokud jde o Nagoju a jak si vedeme v provádění
rozhodnutí, která tam byla přijata, ohledně protokolu ABS se věci vyvíjejí velmi dobře,
takže zde problém není. Drobné problémy jsou s překladem, ale pokud jde o podstatu
věci, jsme na dobré cestě a už plánujeme zahájení příprav právních předpisů, které již byly
podepsány, abychom mohli přejít k procesu ratifikace. Nějaký čas to trvá, ale nevidím
žádné závažné překážky.

Co se týče chráněných mořských oblastí, zde stále pokulháváme. Snažíme se vše urychlit
a vzhledem k závazkům, které jsme učinili v Nagoji, budeme se muset v Evropě snažit víc
než doposud – také kvůli samotné soustavě Natura 2000 a závazkům, které jsme učinili
v jejím rámci.

Ohledně financování SZP a soustavy Natura 2000 se ze všech sil snažím zajistit, aby toto
bylo velmi dobře zastoupeno v prvním a třetím pilíři a aby se v budoucí společné zemědělské
politice dostalo řádné pozornosti biologické rozmanitosti. Komisař Cioloş, komisařka
Hedegaardová a já jsme připravili společný dopis, který jsme poslali poslední
environmentální radě ministrů. V tomto dopise jsme se shodli na těchto otázkách a na
směru, jímž se chceme vydat.
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Pokud jde o otázku, kterou položil pan Posselt, soustava Natura 2000, jak bylo dohodnuto,
v současnosti chrání přibližně 18 % evropské půdy v podobě takzvaných oblastí soustavy
Natura 2000 a pak máme dvě směrnice. Jednou je směrnice o ochraně volně žijících ptáků
a druhou směrnice o ochraně přírodních stanovišť, u nichž je jasně specifikováno, co je
chráněno, jak, na jaké úrovni atd. Takže jsou to v zásadě právní předpisy s poměrně širokým
záběrem a nepokrývají pouze některé specifické ohrožené a mizející druhy. Chceme jednat
tak, aby existovala široká ochrana, ale skutečností je, že mnohé živočišné druhy v oblastech
EU, které byly označeny jako ohrožené, jsou v dost špatném stavu, takže rozhodně budeme
muset projevit větší snahu.

Ohledně cílů je odpověď poměrně jednoduchá. V současnosti bychom se neměli zaměřovat
na otázku snižování cílů, spíše bychom se měli soustředit na závažnou otázku provádění
soustavy Natura 2000, tedy připravovat plány řízení a vyhrazovat dostatek finančních
prostředků. Ve stávající situaci to nebude snadné, ale nepochybně se jedná o financování
pro budoucnost.

Předsedající. −    Otázka č. 28, kterou pokládá Nikolaos Chountis (H-000122/11)

Předmět: Nakládání s odpady v Řecku

Ve své odpovědi na otázku 3732/2010 (2)  označila Komise skládky za krajní řešení a
nejméně vhodný způsob nakládání s odpady. V Řecku má být podpořena výstavba 61
skládek, které jsou spolufinancovány. Tato skutečnost vyvolala logickou reakci mezi
obyvateli řady oblastí (v Lefkimi, Grammatiku a zvláště pak v Keratei), které jsou nuceny
přijmout toto „krajní a nejméně vhodné“ řešení. Zatvrzelost vlády, která chce prosadit tuto
technologii a metody sběru a nakládání s odpady, jež si vybrala, souvisí podle tisku,
ekologických organizací, politických stran a místních úřadů s  určitými průmyslovými
zájmy a někteří již hovoří o novém politicko-hospodářském skandálu.

Mohla by proto Komise odpovědět na následující otázky? Nezávisle na volbě jednotlivých
zemí, upřednostňuje z ekologického a environmentálního hlediska návrh ekologických
organizací (WWF, Greenpeace, SOS Středomoří atd.) na třídění v domácnostech, nebo
spíše recyklování prostřednictvím specializovaných firem? Zavazuje se, že urychleně
přezkoumá tyto návrhy a vyšle na místo zástupce, který se setká se všemi zúčastněnými
stranami?

Janez Potočnik,    člen Komise.  − Nová rámcová směrnice o odpadech stanovuje
pětistupňovou hierarchii pro nakládání s odpady. Za nejvhodnější volbu se považuje
předcházení vzniku odpadů a za ním následuje příprava odpadů na další využití, recyklace
o další způsoby obnovy včetně využívání energie, přičemž odstraňování odpadů například
ukládáním do země by měla být až poslední možnost. Pro konkrétní toky odpadu jsou
přípustné odchylky od této hierarchie.

Ovšem členské státy, které se od hierarchie odchýlí, budou muset tento krok řádně
odůvodnit. Tudíž odstraňování odpadů ukládáním do země, které je na nejnižší příčce
hierarchie nakládání s odpady, musí členské státy považovat za nejméně vhodnou variantu
nakládání s odpady.

Předpokladem pro použití odpadů, například papíru a skla, jako druhotných surovin ve
výrobním průmyslu je jejich správné roztřídění. Proto je nejvhodnější metodou sběru
odpadů obvykle systémy tříděného sběru recyklovatelných toků odpadů u zdroje. Podle

(2) Odpověď ze dne 9. 8. 2010
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rámcové směrnice o odpadech jsou členské státy povinny do roku 2015 zavést systémy
tříděného sběru papíru, kovu, plastů a skla. Pro členské státy je zde opět jistá možnost
flexibility, aby mohly přizpůsobit své systémy sběru odpadů vnitrostátním podmínkám,
zejména v případech, kdy jsou k dispozici účinné a moderní třídící technologie. Pokud
však takové technologie k dispozici nejsou, je sběr tříděného odpadu u zdroje nejlevnější
a nejsnazší metodou pro dosažení vysoké kvality druhotných surovin z odpadů.

Řecko čelí vážným problémům s ilegálním odstraňováním odpadů ukládáním do země a
v roce 2005 bylo Soudním dvorem, jak víte, odsouzeno kvůli vysokému počtu nelegálních
skládek, které fungovaly na jeho území. Tento problém dosud nebyl vyřešen. V prosinci
2010 však řecké úřady představily akční plán, podle něhož budou do konce června letošního
roku všechny legální skládky zavřeny. Komise tento plán vítá, včetně vybudování nových
míst pro skládky pod podmínkou, že je to nevyhnutelná poslední možnost, jak udržet síť
odstraňování odpadu, která splňuje povinné hygienické normy souladu s evropskými
právními požadavky.

Již budování skládek vyhovujících normám směrnice EU o skládkách je pokrok v porovnání
s praxí nelegálního ukládání odpadu. Komise nabádá řecké úřady, aby dokončily plánování
a budování skládek, což jsou programy, které již čerpají prostředky z fondů EU. Řecko
však musí tato opatření vytrvale překonávat a postupně se odklonit od skládek jako
převažující varianty nákladu s odpady ve prospěch moderní politiky nakládání s odpady
založené na obnově a recyklování odpadů.

Podle poslední statistiky Eurostatu se 82 % komunálního odpadu v Řecku ukládá do země,
přičemž průměr v Evropské unii je 38 %. Navíc výkon recyklovacího průmyslu je v Řecku
velmi slabý a recykluje se pouze 17 % komunálního odpadu.

Provádění směrnice o odpadu je nejvyšší prioritou jak pro Komisi, tak pro mě osobně.
Prostřednictvím plánů pro nakládání s odpady budeme monitorovat vnitrostátní politiky
pro odpad. Očekáváme od Řecka aktuální plán pro nakládání s odpady. Kromě toho pečlivě
monitorujeme provádění řeckého akčního plánu a postup uzavírání všech nelegálních
skládek i provádění plánu pro projekty financované EU.

Také budeme monitorovat využívání financí EU, abychom zajistili, že projekty, které mají
být financovány, jsou v souladu s podmínkami a požadavky definovanými v našich právních
předpisech o odpadech. V případě Řecka je nezbytné snížit ukládání odpadů do skládek a
zvýšit úroveň recyklace pomocí tříděného odpadu a recyklovatelných materiálů.

Řádné nakládání s odpady by mělo být vnímáno jako příležitost, protože může dát
vzniknout novým podnikům a pracovním místům v celé zemi. Je také nezbytné pro
dosažení nových cílů v oblasti dostatečnosti zdrojů s využitím osvědčených postupů.

A konečně, zítra letím do Řecka, kde budu na dvoudenní návštěvě, a samozřejmě všechny
tyto otázky tam podrobně probereme.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Paní předsedající, závěrečná poznámka pana
komisaře mi dává důvod k naději. Když zítra odjíždíte do Řecka, pane komisaři, měl byste
navštívit oblast nedaleko Atén, kde denně dochází k potyčkám mezi obyvateli a policejními
silami, které tam již čtyři měsíce pobývají, a dochází zde ke zraněním a jiným nehodám,
v souvislosti se skládkou, protože, jak jste vysvětlil, musíme skládky uzavřít.

Otázka je: pokud je toto nejméně žádoucí řešení, proč přijímáte hodnocení
environmentálních dopadů, když na mnohých skládkách, jako je ta, kterou pravděpodobně
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navštívíte, v podstatě odpad končí v potocích. To je skandální a škody na životním prostředí
– pokud nezasáhnete, pokud nezastavíte tenhle hospodářský skandál, protože tato zařízení
jsou spolufinancována Evropskou unií – budou nevyhnutelné.

Prosím, zasáhněte okamžitě, protože situace není tak teoretická, jak jste říkal, ale ať je to
jakkoli, děkuji vám.

Janez Potočnik,    člen Komise.  − Na místa nedaleko Atén pojedu. První den budu diskutovat
se třemi výbory řeckého parlamentu a tento problém budeme jistě také probírat. Jsem si
ho vědom a uvědomuji si i závažnost této otázky. Možná bych vám mohl vysvětlit, proč
vlastně s některými skládkami souhlasíme, a dokonce je i spolufinancujeme, přestože jsme
přesvědčeni, že jsou na nejnižší příčce preferovaných možností v hierarchii nakládání s
odpady.

První a naprosto nejdůležitější věc, kterou musíme brát v úvahu, je samozřejmě lidské
zdraví, takže si musíme být jisti, že je chráněno všemi dostupnými prostředky. Domnívám
se, že je důležité, abychom hledali a snažili se nalézt nejlepší možná řešení, ale někdy je
zkrátka nutné postupovat krok za krokem.

Z údajů, které dostávám z celé Evropy, vidím, že jakmile země začne s tříděním odpadu,
cesta k velmi vysoké úrovni recyklování a výraznému snížení počtu skládek komunálního
odpadu je velmi krátká. Takže třídění odpadu je zásadní věc, a pokud se dělá dobře, věci
se dají rychle do pohybu. Ale někdy je skládka bohužel tou jedinou možností, a pokud se
v této souvislosti chceme postarat o lidské zdraví, musíme ji prostě zajistit.

Předsedající. −   Otázky, které nebyly odpovězeny kvůli nedostatku času, budou
zodpovězeny písemně (viz příloha).

Tím končí doba vyhrazená pro otázky.

(Zasedání bylo přerušeno ve 20:20 a pokračovalo ve 21:00)

PŘEDSEDAJÍCÍ: RAINER WIELAND
Místopředseda

14. Statut a financování politických stran na evropské úrovni (rozprava)

Předsedající.   − Dalším bodem je zpráva paní Giannakouové jménem Výboru pro ústavní
záležitosti o uplatňování nařízení (ES) č. 2004/2003 o pravidlech, kterými se řídí politické
strany na evropské úrovni, a pravidlech pro jejich financování (2010/2201(INI))
(A7-0062-2011).

Marietta Giannakou,    zpravodajka. – (EL) Pane předsedající, dnes byl Parlament svolán,
aby diskutoval o zprávě, kterou jsem navrhla jménem Výboru pro ústavní záležitosti, o
nařízeních, jimiž se řídí politické strany na evropské úrovni, a o pravidlech pro jejich
financování Evropským parlamentem. Navzdory skutečnosti, že existuje podobné nařízení,
evropské politické strany v minulosti neužívaly statut v souladu s Lisabonskou smlouvou
a Evropskou unií, čímž mám na mysli statut, jak je definován v čl. 10, odst. 4 Lisabonské
smlouvy, který hovoří o tom, že politické strany na evropské úrovni mají pomáhat tvořit
evropskou politickou informovanost a vyjadřovat vůli občanů Unie. To samozřejmě
neznamená, že evropské strany budou fungovat jako mezinárodní nevládní organizace
na úrovni belgického státu. Proto, po přijetí zprávy generálního tajemníka o financování
stran a jeho návrhu na vytvoření statutu a po přijetí návrhu Evropského parlamentu v
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předchozí zprávě z roku 2003 o potřebě takového statutu – s tím rozdílem, že v té době
ještě nebyla přijata Lisabonská smlouva – a konečně po rozhodnutí Předsednictva z 10.
ledna Výbor pro ústavní záležitosti, po řádném projednání se všemi politickými stranami,
předsedy a tajemníky na evropské úrovni a uznávanými profesory ekonomického a
ústavního práva a po projednání s Transparency International a Evropským účetním
dvorem, schválil tuto zprávu, která nabádá Evropskou komisi k předložení odpovídajícího
návrhu, abychom mohli zavést skutečný evropský statut pro politické strany.

Takový statut samozřejmě bude mít jistá kritéria, která zpráva definuje: členy musí být
vnitrostátní strany alespoň v sedmi zemích nebo regionech, kde regionální autority těchto
zemí mají zákonodárné pravomoci. Zároveň se bude rozlišovat mezi uznáním evropských
stran a jejich financováním. Aby obdržely finance, musí mít zvoleného alespoň jednoho
poslance EP. Připojit se samozřejmě budou moci i jednotlivci, prostí občané.

Návrhy nepokrývají jen evropské politické strany, ale také jejich financování. Volají po –
a to je důležité – právním, politickém a fiskálním statutu pro evropské strany, samozřejmě
v rámci a pod záštitou evropského právního statutu a evropských zákonů obecně.

Výbor pro ústavní záležitosti vedl o této otázce dlouhé diskuse a dospěl k tomuto návrhu,
samozřejmě s drobnými odchylkami, které jsou zařazeny v pozměňovacích návrzích. V
zásadě dospěl k závěru, že jde o otázku posílení demokracie a vytvořením takového statutu
bude možné dosáhnout výraznějšího zapojení občanů v rámci evropských institucí a
samozřejmě, pokud jde o otázku financování, výbor určuje, že 10 % by mělo pocházet z
vlastních zdrojů a že sponzorům by mělo být umožněno dát 25 000 EUR místo současných
12 000 EUR. Děkuji vám, pane předsedající. Přirozeně doufám, že poslanci budou hlasovat
ve prospěch této zprávy.

Maroš Šefčovič,    místopředseda Komise.  − Pane předsedající, rád bych vám poděkoval za
příležitost diskutovat s vámi o zprávě o evropských politických stranách a jejich financování.
Také bych rád poděkoval paní Giannakouové za vypracování zprávy z vlastního podnětu.

V Komisi tuto zprávu považujeme za velmi významnou. Víme, že evropské politické strany
hrají v evropské integraci důležitou roli. Zejména pomáhají zajišťovat, aby politické
problémy byly prezentovány a projednávány z evropské perspektivy včas, před volbami
do Evropského parlamentu, čímž zabraňují tomu, aby tyto volby ovládly čistě vnitrostátní
problémy, k čemuž, jak dobře víme, bývají často tendence. Proto vítám perspektivní tón
zprávy a těším se na dnešní i budoucí diskuse o jejím obsahu.

Článek 12 nařízení (ES) 2004/2003 stanoví, že Evropský parlament do 15. února 2011
vydá zprávu o uplatňování tohoto nařízení a financovaných aktivit. Zpráva naznačí, ve
vhodných případech, změny, které by bylo možné provést v systému financování. Jak jsem
řekl, vítáme zprávu z vlastního podnětu paní Giannakouové a průvodní usnesení jako
pozitivní krok, ale je třeba zdůraznit, že informace o skutečném provádění stávajícího
nařízení a aktivit by mohly být přesnější a lepší.

V této souvislosti a podle výsledku zítřejšího hlasování Parlamentu může být Komise
vyzvána jednat prostřednictvím dalšího přezkoumání nařízení (ES) 2004/2003 a finančního
nařízení, nebo prostřednictvím nového právního předpisu. Pokud Parlament dospěje
k závěru, že příslušné stávající právní předpisy vyžadují úpravy nebo že je třeba vypracovat
nové právní předpisy, Komise tyto závěry pečlivě zváží, a pokud s nimi bude souhlasit,
provede nezbytné kroky.
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Komise se také zamyslí nad tím, jak by bylo možné dále, v dlouhodobém horizontu, zlepšit
nařízení (ES) 2004/2003, aby podporovalo rozvoj silnějších a skutečně mezinárodních
politických stran a nadací na evropské úrovni za účelem vybudování skutečného politického
evropského veřejného prostoru.

Pokud jde konkrétně o otázku právního statutu pro evropské politické strany, jsem si
vědom, že to není poprvé, co Parlament po takovém statutu volá. Tuto otázku celkem
podrobně řeší studie, kterou zadal Výbor pro ústavní záležitosti, a já jsem přesvědčen, že
sama studie jasně ukazuje, že pokud jde o zavedení tokového statutu, je v sázce řada
komplikovaných ústavních, politických a praktických problémů. Proto je třeba tuto
záležitost velmi pečlivě a podrobně analyzovat.

Totéž lze říci o některých dalších otázkách, které zpráva nastoluje. U návrhů, které by
vyžadovaly změny ve finančním nařízení, Komise také vidí potřebu širšího zamyšlení nad
legislativními řešeními a načasováním případných změn.

Závěrem shrnu, že zpráva paní Giannakouové a průvodní návrh usnesení nastolují otázky,
které jsou podstatou evropské integrace a její demokratické povahy a které tudíž vyžadují
naši plnou pozornost. Těším se na dnešní i budoucí diskuse o těchto otázkách.

Carlo Casini,    jménem skupiny PPE. – (IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové,
nejprve bych rád vyjádřil upřímné díky paní Giannakouové, protože odvedla řádnou a
inteligentní práci.

Hovoříme-li o politických stranách, musíme vzít v úvahu dva problémy. Zaprvé, strany
se v žádné zemi netěší příliš velké vážnosti. Zadruhé, když se konají evropské volby,
předpokládá se, že politické strany budou sledovat zájmy vlastního státu a nikoli Evropy
jako celku. Proto je zde na úrovni veřejného mínění nedostatek pozitivního ocenění, ať už
stran samotných nebo jejich úlohy ve vztahu k budování Evropy.

Musíme proto jednat naléhavě. Nejen v Lisabonské smlouvě, jak již bylo poznamenáno,
ale i v mnohých ústavách, téměř ve všech evropských ústavách, je funkce stran považována
za funkci v národním zájmu, a tudíž je nezbytná při vytváření demokracie a dosahování
společných zájmů. Je důležité zdůraznit, že hovořím o ústavách, nikoli o obyčejných
zákonech, a tudíž hovořím o základních stavebních kamenech států a Evropské unie jako
celku.

Proto je nezbytné, abychom definovali statut pro strany, které jsou skutečně orientované
na Evropu, a nikoli pro pouhou množinu jednotlivých vnitrostátních formací, které nemají
žádný pevný evropský základ. Potřebujeme strany, které myslí a jednají v evropském
kontextu. Tato potřeba je mnohem naléhavější, pokud skutečně stojíme o jednotný evropský
volební zákon, který by doufejme mohl vést k jednotnému evropskému volebnímu obvodu,
jenž by měl místo vedle národních volebních obvodů. Tím se zvýší pocit náležitosti k
Evropě u jednotlivých evropských občanů.

Nyní se dostávám k jádru své argumentace. Jak již bylo zdůrazněno – a já předem děkuji
panu komisaři – můj výbor pilně pracoval, pořádal mnoho jednání a slyšení, ale potřebujeme
návrh, iniciativu ze strany Evropské komise, která spojí evropské strany v rámci zákonů
Unie s novou právní formou v rámci občanského práva, s právní subjektivitou, která má
platnost také ve všech členských státech, a s jednotnou strukturou, která jim umožní jednat
jako zástupci evropských veřejných zájmů. Děkuji paní Giannakouové a panu komisaři
za jejich sliby.
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Enrique Guerrero Salom,    jménem skupiny S&D. – (ES) Pane předsedající, pane komisaři,
paní Giannakouová, děkuji vám za vypracování této zprávy, která podle mého názoru
velmi účinně pomůže Komisi při formování lepšího systému pro uznávání a ochranu
evropských politických stran.

Evropská demokracie je skutečně zastupitelskou demokracií. Bašta zastupitelské demokracie
zůstala stabilní od doby, kdy se v polovině 19. století rozšířilo volební právo a díky němu
bylo možné realizovat příslib liberálních revolucí a dát lidem možnost zvolit si své
zastupitele, aby tak mohli mít kontrolu nad vlastními osudy. Zastupitelská bašta má pevné
základy, ale čas od času potřebuje reformy a nové, kvalitnější způsoby vlastního vyjadřování.
Příkladem toho může být práce, kterou Parlament odvedl při přijímání občanské iniciativy.

Krátce řečeno, demokracie nikdy nepřežila bez svobodných zastupitelů a zastupitelé nikdy
nebyli svobodní bez pluralitní soutěže. Toto pluralitní zastoupení umožňují politické
strany. V demokracii strany vyjadřují pluralismus a jsou základními nástroji politické
účasti: přispívají k formování veřejného mínění; poskytují alternativy a obecné a odvětvové
programy vlád; koordinují a slaďují společenské zájmy; a přispívají ke komunikaci mezi
požadavky lidí a těmi, kdo vládnou.

Jak správně poznamenal jeden teoretik politických stran, strany nevznikají proto, aby
sdělovaly lidu potřeby vládnoucích, ale proto, aby sdělovaly touhy občanů těm, kteří
vládnou.

Teď potřebujeme tento model, který funguje na vnitrostátní úrovni, přenést na evropskou
úroveň. Proto je třeba ustanovit rámec a příležitosti pro evropské politické strany, aby
mohly na evropské úrovni vykonávat funkce, které vykonávají na vnitrostátním poli. K
dosažení toho je nejzásadnější, aby strany měly právní statut, a právě to navrhuje tato
zpráva: strany, které jsou zastoupeny v jednotlivých oblastech a které jsou zároveň vedeny
podle demokratických pravidel; a rozlišování mezi uznáním stran a jejich financováním,
což vyžaduje všeobecnou podporu.

A konečně, očekáváme, že Komise uvede mechanismus do chodu, aby napravila
nedokonalou situaci ve správě politických stran.

Stanimir Ilchev,    jménem skupiny ALDE. – (BG) Pane předsedající, zpráva paní
Giannakouové odráží logický sled událostí v nedávných letech, který měl za cíl zvýšit zájem
občanů o politiku v Evropské unii.

Spravování evropských stran dnes znamená vytváření občanského prostoru bez hranic.
V tomto ohledu je zpráva paní Giannakouové výzvou pro reformám nakloněné politiky.
Plány nastíněné v této zprávě jsou důležité. Pomohou změnit evropské strany v nástroj na
posílení participativního řízení v Unii.

Není náhodou, že k této zprávě bylo předloženo téměř 100 pozměňovacích návrhů.
Výsledkem společného úsilí bylo sedm verzí podporovaných všemi parlamentními
skupinami. Domnívám se, že zájem o zprávu ve Výboru pro ústavní záležitosti vznikl z
představy, že systém evropských stran by se měl stát ještě flexibilnějším, atraktivnějším a
logičtějším, o větší vhodnosti pro procesy v Evropě nemluvě, a to tím, že se pro evropské
strany stanoví základní politický, právní a fiskální statut.

Nejde zde o organizaci stran podle jednotné, standardizované struktury, ale o následování
obecnějšího modelu. Také se stále uplatňuje základní rozlišování mezi stranami a nadacemi,
ale jsou zde nové příležitosti k větší synergii mezi jejich činnostmi.
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Zpráva a očekávané následné kroky musí změnit známý status quo, kdy současné strany
jsou prostě organizace složené z vnitrostátních stran a nemají žádné přímé spojení s voliči
v členských státech. Vzhledem k tomuto cíli se doporučuje začít zkoumat podmínky pro
přímé členství jednotlivců a účast řadových občanů na vnitřním chodu strany, a dokonce
na řízení strany.

Tato zpráva se zabývá několika citlivými otázkami. Například je řádně rozlišováno mezi
kritérii pro založení politické strany a kritérii pro její financování. Zpráva by měla být
podpořena, aby Komise mohla začít vytvářet nový odstavec do finančního nařízení
věnovaný pouze financování evropských stran a nadací.

Gerald Häfner,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, jasné
právní předpisy pro politické strany v Evropě jsou důležitým faktorem při formování
evropské společnosti, rozvíjení evropské politické diskuse a přispívají k tomu, aby se
evropské volby staly skutečně evropskými, s evropskými kampaněmi a argumenty spíše
než s vnitrostátními kampaněmi a argumenty, jak tomu v současnosti převážně je. Z toho
důvodu bych rád upřímně poděkoval paní Giannakouové za její zprávu. Velmi úzce jsme
na ní spolupracovali. Sice jsme se neshodli úplně ve všech bodech, ale s potěšením se
podepisujeme pod konečný výsledek.

Rád bych upozornil na několik oblastí, které pro nás během diskusí byly obzvláště důležité.
Jednou z nich je skutečnost, že věříme, že strany, které si přejí podílet se na demokratickém
procesu, musí také být ve své podstatě demokratické. To platí zejména pro volby do
stranických orgánů, pro výběr kandidátů a sestavování seznamů a nyní je tato podmínka
začleněna do odstavce 5. Jsem přesvědčen, že to představuje ohromný pokrok. Totéž platí
pro několik dalších bodů, které zde nemám v úmyslu zmiňovat.

Rád bych se stručně zmínil o nejvýznamnějším bodu: požadavek, že by strana již měla mít
jednoho poslance v Evropském parlamentu. To bylo původně vyžadováno, aby strana
mohla být uznána a financována. Tato podmínka se však nyní vztahuje pouze k otázce
financování. To pro nás bylo velmi důležité, protože uznání a financování musí být jasně
oddělováno. Uznání znamená, že musí probíhat volná soutěž, aby v Evropě mohly vznikat
nové strany s novými tématy a novými tvářemi. Tato věc by neměla podléhat přílišným
omezením. Když však přijde na otázku financování, ta samozřejmě může souviset s jistou
minimální úrovní volebního úspěchu. Na tom se také shodneme, i když my bychom si
přáli, aby tento bod byl vypracován jasněji, a proto hodláme předložit pozměňovací návrh.

Daniel Hannan,    jménem skupiny ECR.  – Pane předsedající, demokracie není jen pravidelné
právo udělat křížek na hlasovacím lístku. Demokracie závisí také na spojení mezi vládou
a těmi, kterým vládne – na jejich blízkém vztahu. Aby demokracie fungovala, potřebujete
„demos“, potřebujete celek, s nímž se identifikujeme, když používáme slovo „my“.
Odejmete-li z demokracie „demos“, zůstane vám pouze „kratos“, s vládou systému, který si
musí silou zákona vynucovat to, o co nemůže žádat ve jménu občanského patriotismu.

Nemůžete vytvořit instituce fungující zastupitelské vlády byrokratickým příkazem. V
Evropské unii se o to pokoušíme. Vytvořili jsme všechny atributy a vnější znaky: Evropský
parlament, politické strany, volby a tak dále, ale nemůžete přimět lidi, aby se cítili Evropany
tak, jako se někdo cítí být Norem, Japoncem, Francouzem, Portugalcem nebo kýmkoli
jiným.

Strana by měla vyrůst organicky, protože její členové vyznávají společné hodnoty a zájmy.
To není věc, kterou bychom mohli zajistit veřejným financováním nebo zásahem
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byrokratova pera. Takže, jasně řečeno, skupina ECR je proti tomuto právnímu předpisu,
jsme proti konceptu nadnárodních stran. Seskupujeme některé naše sdružené členy do
aliance stran, ale jsme proti jednotnému statutu. Nesouhlasíme s navyšováním rozpočtu
– což se mi v současném hospodářském klimatu jeví jako příliš velké přidělování zdrojů
– a já nesouhlasím s nápadem svého krajana a přítele Andrewa Duffa, že těmto nadnárodním
stranám by mělo být umožněno efektivně utrácet peníze EU ve vnitrostátních volebních
kampaních.

Utrácením veřejných peněz nevytvoříte Evropany. Ani všechno zlato v našich státních
pokladnách dohromady nemůže stačit k přesvědčení lidí o falešné myšlence.

Helmut Scholz,    jménem skupiny GUE/NGL . – (DE) Pane předsedající, pane Šefčoviči,
dámy a pánové, já mohu jedině uvítat skutečnost, že Evropský parlament zaujímá vážný
a praktický postoj k otázce demokratizace evropského procesu rozhodování. Jak ukazuje
zpráva paní Giannakouové, tento přístup zahrnuje také rozvoj evropských stran, které,
přestože jsou již řadu let v Evropě politickou realitou, nebyly dosud rovnocennými partnery
a hráči, pokud jde o jejich demokratický vliv na politiku EU. Také potřebujeme politické
strany na evropské úrovni, které jsou pevně zakotveny ve společnostech, jež reprezentují,
a které mohou mít silnou úlohu ve volbách do Evropského parlamentu a v zavádění
evropské otevřenosti založené na vnitřních demokratických strukturách a pravidlech.

Pokud jde konkrétně o tuto zprávu, musím říci, že bych byl rád, kdyby paní zpravodajka
prokázala mnohem více odvahy využitím práva Parlamentu převzít iniciativu a udělat
skutečně významný krok ve vývoji politického systému a systému stran v Evropské unii.
To je krok, na který mnozí občané čekají a který je povzbudí k angažovanosti. Provázání
procesů rozhodování na evropské a vnitrostátní úrovni a vztahů mezi politickými stranami
mohlo být řešeno jasněji jako společný faktor, který je transparentní a otevřený vlivům.

Evropský parlament by měl nyní rozhodně vyzvat Komisi a Radu, aby v tomto ohledu
převzaly iniciativu. Budu od Komise a Rady očekávat konstruktivní spolupráci.

John Stuart Agnew,    jménem skupiny EFD.  – Pane předsedající, tento právní předpis
umožní EU vyhazovat peníze za kampaně k referendu, aby jí zajistily, že pro změnu dostane
správný výsledek napoprvé!

Spojené království bude v budoucnu pořádat referendum pokaždé, když EU navrhne, aby
jeho voličům byl odebrán vliv. EU šílí strachy, že bychom mohli několikrát zvolit špatnou
odpověď. Takže má v úmyslu ubrat peníze daňovým poplatníkům Spojeného království,
aby jim vštípila svou verzi cesty skutečné spravedlnosti.

V čele tohoto právního předpisu je Andrew Duff, liberálně demokratický poslanec EP z
mého regionu. Podpora jeho strany ve Spojeném království se nedávno zhroutila – strany,
která samozřejmě zoufale touží, aby Spojenému království vládly instituce EU. Ještě nikdy
se manipulování voleb v EU spolu s opovržením vůči voličům Spojeného království
neprojevilo tak jasně. EU si zadělává na vlastní zničení, protože tento právní předpis nám
umožní financovat kampaň k referendu, na které mnozí v mé zemi dlouho čekají – k
referendu, které nám dá příležitost zcela se vymanit z jejího vlivu.

Nicole Sinclaire (NI). -   Pane předsedající, souhlasil by se mnou kolega Agnew v tom, že
politická strana, která by přijala finanční prostředky v rámci tohoto právního předpisu,
jako jednotná evropská strana, a která by zejména musela dodržovat program EU, její
aktivity a základní zásady evropského práva a změny v evropském právu na všech úrovních
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regionálně, vnitrostátně a na evropské úrovni, by byla stranou, která ztratila své zásady?
Souhlasil byste se mnou, pane Agnew?

John Stuart Agnew (EFD). -   Pane předsedající, odpovídám paní Sinclairové, že my
hodláme z dané legislativy vytěžit maximum, protože používáme ďáblovy peníze, abychom
konali boží dílo. Právě to děláme a vy to dobře víte.

Nicole Sinclaire (NI). -   Ale přijmete princip evropského práva?

John Stuart Agnew (EFD). -   Ne, samozřejmě nepřijmeme. Proto jsme zde.

Rafał Trzaskowski (PPE). -   Pane předsedající, dovolte mi nejprve poděkovat paní
zpravodajce Giannakouové a Komisi za jejich skvělou spolupráci a za výtečnou zprávu.

Skutečně právě formujeme evropský demos, jak právě řekl pan kolega Hannan? Já nevím,
tak daleko si netroufám zajít. Domnívám se, že v tuto chvíli chceme posílit vznikající
evropský veřejný prostor a oživit diskusi o evropských záležitostech. Chci tím říct, že
představa zde ve sněmovně je přiblížit evropským občanům to, o čem zde diskutujeme, a
co by mohlo být snazší než prostě začít diskutovat o evropských záležitostech s nimi.

Mimochodem, mohu mluvit jen za sebe, ale já nejsem žádný byrokrat – jsem přímo zvolený
poslanec tohoto Parlamentu.

Skutečným účelem diskuse je zviditelnit evropské politické strany, k nimž všichni patříme
bez ohledu na to, zda sedíme v levé, střední nebo pravé části této sněmovny. Chceme strany
vyvést ze stínu, protože v současné chvíli nikdo ve skutečnosti neví, co dělají, jaký je jejich
statut, jestli produkují nějakou přidanou hodnotu – a my v ELS věříme, že ano. Je to
příležitost prezentovat programy a v budoucnu, doufejme, bojovat v evropských volbách
evropskými tématy a nezabředávat stále do národní rétoriky.

Tato zpráva je pozitivním přínosem ve třech bodech. Předně přináší jistou rovnováhu mezi
provozními orgány v rámci parlamentních skupin a jasné spojení s tím, co děláme zde ve
sněmovně, tím, že propojuje financování s přítomností zde ve sněmovně – v Evropském
parlamentu. Zadruhé přináší organizační konvergenci mezi evropskými politickými
stranami a evropskými nadacemi, což je chvályhodné, a zatřetí zpřísňuje a zpřehledňuje
financování evropských politických stran, což by podle mého názoru měl být cíl nás všech.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Pane předsedající, když se podíváme na dějiny
evropské integrace i na současné uspořádání a fungování Evropské unie, dá se pozorovat,
že Evropskou unii lze vnímat nejen jako seskupení států, ale stále více i jako politickou
arénu s potenciálem pro vznik skutečné evropské veřejnosti. EU má nejen jednotný trh,
vlastní zákonodárství, volený zastupitelský orgán nebo vlastní soudní systém. Již delší
dobu jsou realitou i politické strany na evropské úrovni. Ty nejsou jen spolky národních
stran. Mají vlastní agendu, evropskou agendu, a jsou integrální součástí evropské politické
veřejnosti. Posílením politických stran na evropské úrovni se upevní participativní správa
v Evropské unii a tím v konečném důsledku i demokracie.

Z těchto důvodů vítám předložený návrh na reformu statutu a financování politických
stran na úrovni Unie a chci vám tímto, pane místopředsedo, také osobně poděkovat za
Vaši spolupráci.

Pro politické strany je v současnosti velmi důležité, aby získaly společný a jednotný právní
statut. Je třeba překonat rozdíl mezi režimem politických stran a pravidly, která se uplatňují
v případě evropských institucí. To je možné na základě zavedení společného politického,
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právního a fiskálního statutu pro politické strany na evropské úrovni. Také by bylo vhodné
zvážit, zda by právo založit takovou stranu měly mít jen politické strany, které působí na
národní či regionální úrovni.

Na místě je také otázka systému financování. Systém schvalování financí pro politické
strany na evropské úrovni by se měl zjednodušit. Pro zachování transparentnosti by měla
existovat možnost provádět finanční kontroly. Transparentní a bezpečné prostředí pro
působení a financování evropských politických stran je žádoucím a vstřícným krokem i
směrem k občanům členských států Evropské unie. Může jim pomoci v jejich každodenním
životě. Statut politických stran na evropské úrovni je významným posunem směrem k
větší interakci s občany, ke zvýšení úrovně demokracie a k posílení zájmu veřejnosti o
evropskou problematiku.

Andrew Duff (ALDE). -   Pane předsedající, národním politickým stranám se v současnosti
nedaří podporovat evropskou integraci demokratickým a účinným způsobem. To je velmi
závažná skutečnost. Je zde mezera, kterou je třeba zaplnit, a potřebujeme důležitou
demokratickou spojku, která spojí občana a evropskou vládní síly z Parlamentu a Rady.
Čas pro evropské politické strany nastal, a to nikoli jako pro náhrady za vnitrostátní
politické strany, ale jako jejich doplněk, aby jedna druhou vyzývaly a soupeřily spolu,
podporovaly myšlenky a kandidáty.

Rozvoj evropských politických stran je rozhodující pro úspěch návrhu na nadnárodní
seznam, který bude tato sněmovna probírat příští měsíc. Nabádám Parlament, aby zprávu
paní Giannakouové podpořil s velkou dávkou odvahy a optimismu do budoucnosti
post-národní demokracie.

François Alfonsi (Verts/ALE).   – (FR) Pane předsedající, vytvoření evropských politických
stran byl velký krok kupředu směrem k demokratičtější Evropě schopné vyjádřit přání
svých občanů.

Zpráva paní Giannakouové je na dobré cestě, pokud jde o zjednodušení a vyjasnění činností
evropských politických stran a nadací. Sníží zátěž podmínek, jejichž splnění je nezbytné
pro přidělení veřejných financí, a rozšíří možnosti využití těchto financí. My souhlasíme
zejména s možností, aby nadace mohly fungovat také mimo území EU.

Ovšem vedle tohoto obecného přístupu, který podporuje a rozšiřuje pravidla podporující
silnější evropskou demokracii, jedno z opatření jde opačným směrem a omezuje svobodu
evropských politických stran. Mezi kritérii pro uznání základny evropské politické strany
v členském státě bude nařízení nyní vyžadovat, aby strana měla volené zastupitele, kteří
sedí v regionálním shromáždění, jež má zákonodárnou moc.

Má strana je charakteristická pro Korsiku. Je členem Evropské svobodné aliance (ALE),
která je evropskou politickou stranou od doby svého vzniku. Dostali jsme na Korsice 26 %
hlasů a máme velký počet členů v korsickém regionálním shromáždění. Ale protože Francie
odmítá udělit korsickému shromáždění zákonodárnou moc, i kdyby naše strana získala
na ostrově většinu, toto kritérium by nemohla splnit. Toto usnesení by mělo být odsouzeno.
Chtěli jsme vás na tento bod upozornit.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Pane předsedající, evropské politické strany jsou v
evropské politice novým fenoménem, ale spolu s růstem integrace a subvencí začínají hrát
stále významnější úlohu. Politické strany a nadace se staly účastníky politického života EU
a jako takové by měly podléhat příslušným nařízením, která zabraňují zneužití. V některých
případech však nadnárodní struktury usilují o příliš velký vliv na politiku v suverénních
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členských státech. Například mě znepokojuje ohlašované zasahování stran EU do domácích
záležitostí. Jako polský politik bych nemohl svolit k situaci, v níž by jedna nebo několik
evropských politických stran hodlala například v mé zemi pořádat kampaň k referendu a
k dosažení konkrétního výsledku využívala finančních prostředků EU, například referendum
o vstupu mé země do eurozóny. Podobné obavy možná chovají i politici z jiných zemí,
například ze Spojeného království.

Nesouhlasím také s požadavky na zvýšení výdajů na evropské politické strany s využitím
peněz z kapes daňových poplatníků. To platí o to více, když vláda v mé zemi snižuje
subvence pro národní politické strany a zabraňuje opozici v kontaktu s veřejností.
Podporujme nejprve vnitrostátní strany a pak teprve mezinárodní. Nakonec Evropská unie
je Evropa národních států.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Pane předsedající, právě jste poznamenal, že jsem
zvedl svou modrou kartu pozdě. Nezvedl. Ještě během řeči pana Duffa jsem jasně dával
najevo, že chci mluvit. Nejsem si zcela jist, jaký je postup. Mohu ještě využít svou modrou
kartu, nebo budete pokračovat v rozpravě? Stále bych se rád zeptal pana Duffa na to, co
měl na mysli, když začal hovořit o nadnárodním seznamu. Nebyl jsem si vědom, že
diskutujeme právě o tom, a chtěl jsem se ho na to zeptat.

President. −   Pane van der Stoepe, pokud jde o mě, můžete svou otázku položit.

Daniël van der Stoep (NI).    (Řečník zvednutím modré karty položil otázku panu Duffovi podle
článku 149, odstavce 8 jednacího řádu.) – (NL) Můj problém s nadnárodním seznamem, s
nímž pan Duff zahájil svou zprávu – zprávu, o které brzy povedeme rozpravu –, nespočívá
přímo ve skutečnosti, že nadnárodní seznam má být vypracován. Samozřejmě jsem zcela
proti této myšlence. Můj problém je spíš v tom, že zde mohou participovat pouze strany
– ale my zde hovoříme o evropských politických stranách – což znamená strany, které
jsou aktivní nejméně v sedmi členských státech.

Má strana je stranou, která zastává zájmy Nizozemska. Proto strany v ostatních členských
státech, které zastávají zájmy vlastních zemí, pro nás mají pramalý význam. Je správné, že
to dělají, ale tímhle vylučujete celou řadu stran, které nejsou schopny soutěžit
o požadovaných 25 křesel. To mi činí nesmírné starosti. Nevím, jak přesně si to
představujete nebo jak přesně se hodláte zapojit. Bylo by možné věci v této souvislosti
zjednodušit? V každém případě se cítíme skutečně vyloučeni.

Andrew Duff (ALDE). -   Pane předsedající, prosazuji návrh, aby nadnárodní seznam byl
sestavován alespoň z třetiny členských států. To není příliš mnoho. Pokud pan van der
Stoep nedokáže sehnat politicky spřízněné kolegy z šesti dalších států, doporučuji, aby
přezkoumal platnost a věrohodnost svých politických názorů.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).   – (DA) Pane předsedající, dovolte mi začít
konstatováním, že silně podporuji politické strany na vnitrostátní, evropské a také na
mezinárodní úrovni. Politická strana však není pouhý stranický aparát; je mnohem víc než
to. Jednou z opravdu velkých demokratických výzev, kterým čelíme, je skutečnost, že
politické strany stále více odrážejí obyvatelstvo jako celek. To odráží mimo jiné skutečnost,
že politické strany přicházejí o členy. Mnohé země se rozhodly to kompenzovat navýšením
vládních subvencí pro strany. Vyšší vládní subvence však nejsou zárukou těsnějšího spojení
mezi vedením a stranickým aparátem na jedné straně a řadovými členy strany na straně
druhé. Právě naopak, riziko vzniku nezávislého byrokratického aparátu je tím větší, čím
více je stranický aparát nezávislý na svých členech. Proto musím říci, že jsem k myšlence
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evropských stran schvalovaných EU a podporovaných z jejích peněz skeptický. Není to
proto, že bych měl něco proti evropským stranám. Evropské strany by měly politicky,
organizačně a finančně růst odzdola nahoru. Pokud to není možné, je to nejspíš proto, že
tu není dostatek podpory. K demokracii nevede žádná zkratka, ani pokud jde o zakládání
evropských stran.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Pane předsedající, předně děkuji paní zpravodajce
Giannakouové za vyváženou a přesnou zprávu. Domnívám se, že vývoj politických stran
s evropskými ambicemi, které jsou víc než jen národními nástroji, bude zásadní pro
povzbuzování veřejného mínění v Unii a získávání zájmu občanů Evropy o účast ve
společných stranách.

Jak všichni víme, žijeme v době, kdy je módní očerňovat politiky a politické strany, k nimž
patří, protože evropští občané si připadají od politického, hospodářského a občanského
vývoje odcizení. Proto v tomto klíčovém okamžiku zpráva paní Giannakouové pomůže
vylepšit tvář politických stran a podpoří sjednocování Evropy a reformy, které jsou potřebné
pro vytvoření Evropy s rovnoprávnými občany, se společným politickým, právním a
fiskálním statutem a s příležitostmi k růstu.

Nicole Sinclaire (NI). -   Pane předsedající, dnes jsem zde ve sněmovně hovořila o svém
volebním obvodu West Midlands a ekonomických strastech, kterými prochází. Jedna z
posledních věcí, o které tam lidé stojí, je vydávat víc peněz na politiky – už teď příliš mnoho
politiků, včetně poslanců EP, jejich penězi plýtvá.

Tohle je krok a Evropa hodlá vyhodit tyto peníze za provedení tohoto dalšího kroku na
cestě k superstátu. Má svůj Parlament, svého prezidenta a svého poradce pro zahraniční
záležitosti a teď k tomu chce přidat politické strany. Protože usiluje o národ zvaný Evropská
unie. Dokonce i největší euroskeptici zde v Parlamentu jsou ochotní vyměnit své zásady,
aby dostali peníze. Dobrá práce! Je to právě to, co Evropa chce? Chce si svou cestu k moci
kupovat?

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Pane předsedající, v našich demokraciích máme své
parlamenty, které jsou hlasem občanů, pak máme politické strany a jejich nadace, jež jsou
strůjci, mozky a vůdci diskuse. Parlamenty jsou motory demokracie a politické strany jsou
její palivo.

Zde v našem Parlamentu si stále stěžujeme na nezájem občanů o Evropskou unii. Bědujeme
nad nízkou účastí v evropských volbách a nad negativními výsledky referend. Pokud
chceme skutečnou evropskou demokracii, musíme se vážně zamyslet, jaký prostor chceme
dát evropským politickým stranám v evropském prostoru, který se snažíme vybudovat.

Kus práce jsme již udělali s Lisabonskou smlouvou a evropskou občanskou iniciativou.
Nyní musíme evropským politickým stranám dát zdroje, které potřebují k dosažení svých
ambicí. Vězte prosím, že se nedomnívám, že by tyto zdroje měly být nástrojem
umožňujícím velkým stranám proměnit se v neochvějné vládce. Diskuse by se měly účastnit
i malé organizace. To je důležité, pokud máme bojovat proti negativnímu obrazu stran v
očích občanů a jejich obrazu coby nepopulární tváře demokracie.

Jsem přesvědčena, že pokud chceme posílit evropský veřejný prostor, který se snažíme
vytvořit, je nezbytné jasně stanovit podmínky financování a transparentní správy financí.
Tato iniciativa musí být všezahrnující, aby nebyly větší strany zvýhodňovány v neprospěch
menších stran a naopak.
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Další bod, kterému bych se ráda věnovala, se vztahuje ke kontinuitě, již budeme vytvářet
mezi evropskou, vnitrostátní a regionální úrovní. Evropské předpisy, které budeme zavádět,
musí být schopny navazovat na různé vnitrostátní právní rámce v daném tématu, aby bylo
zajištěno, že do sebe různé úrovně zapadají.

A konečně, také je třeba podívat se velmi pozorně na to, co říká odstavec 23 zprávy, protože
se ještě musíme zamyslet nad spojeními, která evropské strany budou moci vytvářet se
stranami ve zbytku světa. Musíme být schopni sdílet své demokratické hodnoty s našimi
partnery ve zbytku světa, protože globalizovaný svět, v němž dnes žijeme, vyžaduje, aby
lidé, kteří vydávají politická rozhodnutí, řešili problémy společně.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Pane předsedající, význam úlohy, kterou mají evropské
politické strany, je zakotven v Lisabonské smlouvě, která má za cíl vytvořit efektivní
evropský politický prostor. Úkolem našich politiků je povzbuzovat občany, aby se o
Evropskou unii zajímali, snažit se činit EU pochopitelnější a přístupnější a zapojovat občany
do procesu rozhodování. Proto je však nezbytné regulovat činnosti evropských politických
stran a nadací jasným a jednotným způsobem a zajišťovat, aby vnitřní fungování takových
stran bylo demokratické. Jako hybatelé demokracie musí tyto politické strany mít jednotný
právní a fiskální statut, který by umožnil evropským občanům lépe pochopit politické
strany a zajistil jim lepší zastoupení. Je obzvláště důležité, aby vznik vnitřních správních
orgánů politických stran byl založen na transparentních zásadách, aby bylo zajištěno
demokratické volení všech stranických orgánů a demokratický proces rozhodování.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Pane předsedající, jen velmi málo našich občanů má
povědomí o existenci evropských stran a nadací. Ty dosud byly prostě zastřešující
organizace pro vnitrostátní členské strany, založené podle vnitrostátních zákonů, v tomto
případě zejména belgických zákonů.

Co vlastně tyhle evropské strany dělají? Diskutují o evropských záležitostech, pořádají
stranické konference a mají nenahraditelnou úlohu při reformování volebního systému
Evropského parlamentu. Podle Lisabonské smlouvy mají pomáhat budovat evropskou
demokracii – politické fórum na evropské úrovni.

Zpráva z vlastního podnětu, o níž se bude zítra hlasovat, vyzývá Komisi k reformě právní
báze pro tyto evropské strany. V budoucnu se tyto strany budou zakládat na evropském
právním statutu a budou mít evropskou právní subjektivitu. Jako liberálové jsme
prosazovali, aby se jasně rozlišovalo mezi uznáním evropské strany a oprávněním k
financování, protože zde by jasně mohlo docházet ke zneužívání. Důležité je také, aby se
evropské strany držely demokratických zásad ve svých vnitrostranických činnostech, což
nelze považovat za samozřejmé.

Geoffrey Van Orden (ECR). -   Pane předsedající, veřejné mínění v mnoha našich národech
směřuje na jednu stranu, ale Evropská unie a její Parlament se překvapivě snaží jít na jinou
stranu. Ze strany našich občanů není žádná poptávka po nadnárodních politicích. Tento
Parlament teď chce utrácet ještě víc veřejných peněz, když naše vnitrostátní vlády musí
provádět škrty ve veřejných výdajích.

Pane předsedající, hovořím z funkce předsedy Nového směru, Nadace pro evropskou
reformu. Pro mě osobně je nepřijatelné, aby náklady politické nadace vzrůstaly tempem
30 % každý rok. V roce 2009 bylo vynaloženo 6,3 milionu EUR; do roku 2012 se toto
číslo zdvojnásobí – na 12,3 milionu EUR. Někdo by mohl říci – pokud proti tomu
protestujete, proč vaše nadace přijímá financování? Na to je odpověď prostě taková, že
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veškeré finance, které nepřijmeme, se rozdělí mezi nadace ostatních politických skupin,
takže bychom financovali aktivity svých politických oponentů. Je třeba, abychom našli
způsob, jak vrátit peníze do našich vnitrostátních pokladen.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Pane předsedající, dámy a pánové, domnívám
se, že Evropskou unii spolu s hospodářskou krizí prověřuje také krize demokracie a krize
věrohodnosti. Uplatňované politiky naše občany rozčilují a zklamávají a procesy
rozhodování je odrazují od zapojení se, jak ukázaly poslední evropské volby. Proto za
určitých podmínek evropské politické strany, s jejich specifickými politickými atributy,
mohou přimět veřejnost k větší proaktivitě při hledání řešení v zájmu lidí, a nikoli v zájmu
finančně silných. Z toho důvodu musí pravidla politického a právního uznání a nezbytného
financování usnadňovat jejich činnost, aby se mohly volně rozvíjet jejich politiky a jejich
alternativní návrhy – protože to je podstata demokracie – a nesmí být ovlivňovány vnějšími
politickými nebo ekonomickými omezeními. Proto mám výhrady k některým bodům v
této zprávě, protože mohou být využity jako omezení volné a nezávislé organizace a
činnosti politických stran.

Fungování, činnost a organizace stran musí být záležitostí jejich vlastní volby a nesmí být
podmíněna politickými vztahy.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Pane předsedající, zpráva o uplatňování nařízení o statutu
financování politických stran na evropské úrovni vyhodnocuje zkušenosti z uplatňování
této právní normy při spravování politických subjektů se širokou evropskou působností.

Při hodnocení současného stavu se paní Giannakouová rozhodla zformulovat více návrhů
na zdokonalení současného právního prostředí.

Asi nejvýznamnější změnou by měl být přechod formy statutu od současného ekvivalentu
belgické mimovládní organizace k společnému a jednotnému evropskému právnímu
statutu politických stran.

Druhou významnou změnou by měla být úprava procentuálního podílu nezávislých zdrojů
financování na 10 % z celkového rozpočtu politických stran.

Vzhledem k tomu, že v roce 2012 by měly evropské politické strany a jejich nadace dostat
od Evropského parlamentu víc než 30 milionů EUR, bude však třeba zajistit maximální
transparentnost při nakládání s uvedenými finančními prostředky. V zájmu dalšího zlepšení
politické práce EU je možné takové změny podpořit.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Pane předsedající, nizozemská Strana za svobodu
(PVV) je zde ve sněmovně, aby zastupovala nizozemský lid. Jsme tu proto, že jsme
přesvědčeni, že Evropská unie ve své současné podobě neslouží zájmům Nizozemska.
Nejsme proti Evropské unii, jen chceme, aby se omezila pouze na hospodářskou spolupráci.
Pane předsedající, pro nás je tudíž evropská politická unie naprosto nepřípustná. Moc musí
zůstat v rukou členských států, protože jen ony mohou určit, co je nejlepší pro jejich
občany. Evropské politické strany by nepřinesly občanům Evropské unie nebo Nizozemska
žádnou přidanou hodnotu.

Pane předsedající, nařízení z Lisabonské smlouvy, které stanoví – cituji – že politické strany
na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování
vůle občanů Unie, je absurdní a nereálné prohlášení. Občany to, zcela po právu, nezajímá.
Evropské politické strany si mezi lety 2004 a 2010 rozdělily přibližně 67 milionů EUR
evropských subvencí. To je naprosto nesmyslné vyhazování peněz daňových poplatníků.
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Politická strana musí, ze své podstaty, být schopna fungovat bez subvencí a to platí i pro
evropské politické strany. Ty jsou zvláštní zájmové skupiny, které nikdo nezná, které nikdo
nekontroluje a které potřebujeme asi tak, jako potřebujeme díru do hlavy.

Georgios Toussas (GUE/NGL).   – (EL) Pane předsedající, hlavním tématem, kterým se
tato zpráva v souvislosti s financováním evropských stran a politikami pro jejich financování
zabývala, je vytvoření jednotného statutu pro evropské strany v souladu se sjednocujícími
evropskými právními předpisy.

Evropská unie – s právními předpisy stanovícími jednotnou strukturu a modus operandi
pro evropské strany a se zásahy do jejich vnitřního fungování, jejich stanov a politického
programu pod záminkou údajného uvolnění režimu financování – otevírá Pandořinu
skříňku ekonomických a následně politických sankcí vůči politickým stranám v podobě
naprosté kontroly nad jejich fungováním a činnostmi, tlaku na vnitrostátní politické strany,
aby se více zapojily do politiky EU zaměřené proti iniciativám zdola, a útoku na strany,
které tuto politiku, strategii EU a moc kapitálu zpochybňují. Tady nejde o parlamentní
koordinaci; jde tu o evropské strany jako ideologické a politické nástroje Evropské unie,
které mají manipulovat s dělnickým a lidovým hnutím.

Proto budeme hlasovat proti této zprávě o nařízeních určujících pravidla pro evropské
strany, politické nadace a jejich financování.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pane předsedající, transparentní financování evropských
politických stran je základním prostředkem podporování demokratických hodnot.
Potřebujeme evropský prostor, kde budou politické strany aktivní a v centru zájmu Evropské
unie budou občané. Přijetí evropského právního statutu představuje krok směrem ke
zlepšení regulačního rámce evropských stran.

V případě mé země máme v platnosti zákon č. 334 z roku 2006, revidovaný v roce 2010.
Probíhají však veřejné diskuse o tom, zda by nebylo vhodnější, aby financování komunálních
a parlamentních kandidátů pocházelo ze státního rozpočtu. Navrhovaný strop na každého
kandidáta je 11 600 EUR. Přijetí těchto pravidel pro výdaje by odstranilo volební
úplatkářství a nelegální financování. Strany by dávaly přednost kompetentním kandidátům
před lidmi schopnými prosazovat jejich kampaň.

Diane Dodds (NI). -   Pane předsedající, dnešní rozprava je typickým příkladem všeho,
co je špatného na plánech vyžadujících „více Evropy“. Je pro mě prostě nesnesitelné
poslouchat a pozorovat, jak ohromně je tato rozprava vzdálená zájmům obyčejných
občanů. Pan Duff zcela správně uznává, že mezi evropskými úřady a jednotlivými občany
je propast, kterou je třeba vyplnit. To je naprostá pravda, ale tu propast nelze zaplnit
tvořením evropských stran a, jak řekl další přispěvatel do diskuse, tím, že těmto stranám
poskytneme finanční zdroje úměrné jejich ambicím.

Vyzvala bych pana Duffa, aby jel o víkendu do svého volebního obvodu a pokusil se tyto
názory prezentovat místním komunitním skupinám, kterým bylo jejich financování
zkráceno kvůli úsporným opatřením, jež ve Spojeném království uplatňuje jeho koaliční
vláda. Tu propast však lze vyplnit tím, že lidem dáme možnost vyjádřit se k Lisabonu, k
rostoucímu federalismu a k byrokratické litanii, která z těchto institucí pramení.

Maroš Šefčovič,    místopředseda Komise.  − Pane předsedající, zahájím své závěrečné
poznámky tím, že znovu poděkuji paní Giannakouové za její zprávu, protože tato rozprava
podle mého názoru jasně dokázala, že obavy a otázky, které ve zprávě vznesla, jsou
oprávněné, jsou podstatou evropské integrace a její demokratické povahy.
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Výměna názorů také jasně demonstrovala, jak citlivé jsou tyto otázky, a proto pokud
Parlament zítra toto navrhované usnesení schválí, Komise dostojí svému závazku
pramenícímu z rámcové dohody a bude na toto usnesení do tří měsíců reagovat.

Jak jste však mohli z této rozpravy vycítit, je zřejmé, že půjde o velmi citlivý, složitý politický
a právní úkol, protože je zde mnoho právně i politicky citlivých problémů. Naše předběžná
analýza problematiky statutu evropských politických stran jde tímto směrem, ale nyní
samozřejmě potřebujeme podrobně prostudovat právní bázi, potenciální právní formu a,
jak nyní vidíme, s největší pravděpodobností budeme k této otázce potřebovat zvláštní
právní ustanovení. To proto, že revize nařízení z roku 2003–2004 by prostě nebyla
dostatečná, neboť nařízení se zaměřovalo na otázku financování a nikoli na otázku statutu
politických stran. To by tedy byl jeden úhel, který bychom měli podrobně prozkoumat.

Několik řečníků zmínilo otázku pozměnění finančního nařízení. Zde bychom také museli
dávat velký pozor na požadavky, pole působnosti a načasování a nepochybně jsme si v
této zprávě velmi dobře všimli volání po větší flexibilitě. Jak víte, v roce 2007 už jsme
některé kroky podnikli a tyto návrhy velmi pečlivě prozkoumáme. Je však zcela zřejmé,
že může být velmi obtížné dohodnout se na změnách a začlenit je do současné revize
finančního nařízení a jeho prováděcích pravidel.

Samozřejmě Parlament je zákonodárný orgán, a pokud chce, má možnost vznést tuto
otázku v současně probíhajícím interinstitucionálním procesu. Ještě jednou děkuji, pane
předsedající, a my se těšíme na následnou debatu o tomto tématu, až bude usnesení přijato
a bude připravena reakce Komise.

Marietta Giannakou,    zpravodajka. – (EL) Pane předsedající, ráda bych poděkovala panu
komisaři zejména za jeho slova a za závazky, které přijal, a také svým kolegům poslancům,
kteří tuto zprávu podpořili.

Zaprvé, domnívám se, že je důležité zopakovat, že pokud jde o postup financování, strany
nebudou usilovat o více financí, a že pozměňovací návrh k nařízení z roku 2007 mělo za
následek větší transparentnost, jak připustila sama Transparency International. Zadruhé,
je spravedlivé, aby se strany snažily o evropský statut a o soulad svého statutu s evropskými
institucemi a právními předpisy, což má samozřejmě vést ke spokojenosti občanů.

A konečně, vytvoření bezpečného a transparentního prostředí pro fungování a financování
stran je hluboce demokratický krok. Potřebujeme evropský prostor aktivních politických
stran, který přivede občany do středu Unie a pomůže jim v jejich každodenních životech.
To bude znamenat větší zapojení, více demokracie a, v konečném součtu, více Evropy.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat dne 6. dubna ve 12:00.

Písemná prohlášení (článek 149)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    písemně. – (RO) Evropská unie opakovaně čelila kritice
kvůli nedostatku demokracie. Abychom dosáhli skutečné demokracie, potřebujeme
evropský politický prostor v pravém významu tohoto slova a politické strany na evropské
úrovni jsou klíčovým nástrojem k dosažení tohoto cíle. Návrhy na reformu nařízení o
pravidlech řízení evropských politických stran a jejich financování, které figurují v této
zprávě, znamenají krok vpřed směrem k zefektivnění jejich fungování. Domnívám se, že
strany mohou plnit svou úlohu mnohem lépe, pokud užívají jednotný politický a právní
statut založený na evropském právu. Stávající systém, kdy tyto strany mají právní

05-04-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS224



subjektivitu založenou na vnitrostátních právních předpisech, neposkytuje podmínky,
které by nejlépe zajistily účinnou komunikaci mezi těmito stranami a voliči v 27 členských
státech. Zavedení evropského statutu by pomohlo politickým stranám na evropské úrovni
přizpůsobit se jakékoli reformě volebního systému evropských voleb, o níž se v současné
době diskutuje. Kromě toho vítám snahu o usnadnění zapojení evropských politických
stran do kampaní k vnitrostátním referendům týkajícím se evropských otázek. Těmto
referendům ve většině případů dominují domácí otázky. Zapojení evropských stran by
mohlo pomoci přesměrovat diskuse směrem ke skutečným otázkám těchto referend.

Algirdas Saudargas (PPE),    písemně.  –  (LT) Diskuse o tom, jak posílit úlohu evropských
politických stran rozvíjením demokracie v Evropě a formováním veřejného mínění, jsou
velmi důležité. Přestože Parlament nabývá větší pravomoci, nedošlo k žádnému snížení
jeho demokratického deficitu kvůli stále klesající účasti občanů ve volbách do Evropského
parlamentu. Politické strany na evropské úrovni jsou nezbytnými nástroji parlamentní
demokracie, zvyšují politické povědomí, podporují zájem o záležitosti EU a vyjadřují vůli
občanů Evropské unie. Proto naprosto souhlasím s paní zpravodajkou, že je nezbytné
situaci politických stran na evropské úrovni vylepšit a připravit pro ně jasný a jednotný
právní statut a model financování. Takové strany by neměly zůstávat cizími seskupeními.
V současné době je úloha evropských politických stran ve veřejné sféře poměrně omezená.
Jsou prostými zastřešujícími organizacemi pro vnitrostátní strany a nejsou v přímém
kontaktu s voliči. Nový právní statut těchto stran v Evropské unii by zajistil organizační
jednotu a poskytl příležitost k účinnějšímu vykonávání jejich úlohy. Chtěl bych zdůraznit,
že musíme pokračovat ve snaze o vytvoření bezpečného a transparentního prostředí pro
financování stran. Financování stran by nemělo být založeno čistě na grantech, musíme
také podporovat financování z našich vlastních zdrojů, které je znakem životaschopnosti
strany.

Anna Záborská (PPE),    písemně. – (SK) Nechci být členkou evropské politické strany,
která vznikne na principech nastíněných v předložené zprávě. Tyto strany se mají stát
zastupiteli „evropského veřejného zájmu“, ale kdybyste se zeptali libovolných dvou poslanců
Parlamentu, co to znamená, každý by tvrdil něco jiného. Kdo určí tento zájem? Parlament?
Komise? Poslance však nenominovaly instituce EU, zvolili je občané členských států. Mou
povinností je zastupovat konkrétní občany, ne to, co instituce EU považují za „evropský
veřejný zájem“. Nesouhlasím ani s tím, aby evropské strany působily i na regionální a
národní úrovni. Na to prostě nemají mandát. Pokud s tím začnou, dostanou se do konfliktu
se stranami, na jejichž kandidátkách jsme všichni byli zvoleni, a s voliči, které tyto strany
zastupují. A má loajalita patří mým voličům, nikoli evropské politické straně. Tomu se
říká svobodný mandát. Proto důrazně nesouhlasím s filozofií superstran, představenou
v této zprávě. Je to další pokus sociálních euroinženýrů, kteří jsou tak posedlí utopií
superstátu, že ignorují zdravý rozum. Kdyby ho poslouchali, věděli by, že tvrdošíjným
prosazováním takových návrhů bourají základy, na nichž stojí evropská integrace. Jako
přesvědčená Evropanka musím proto hlasovat proti této zprávě.

15. Dohody o partnerství mezi ES a Komorským svazem v odvětví rybolovu –
Finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro
oblast mořského práva – Rybolov – přechodná technická opatření – Dovoz produktů
rybolovu z Grónska (rozprava)

Předsedající.   – Následujícím bodem je společná rozprava o:
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– zprávě (A7-0056/2011), kterou předložil pan Capoulas Santos jménem Výboru pro
rybolov, týkající se doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým
se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi
Evropským společenstvím a Komorským svazem v odvětví rybolovu.

(15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE)) a

– zprávě (A7-0017/2011), kterou předložil pan Ferreira jménem Výboru pro rybolov o
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č.
861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro
provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva

(COM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD)) a

–  z p r á v ě
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0024&language=DE"
\t "_blank" ), kterou předložila paní Grelierová jménem Výboru pro rybolov o návrhu
nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1288/2009,
kterým se stanoví přechodná technická opatření od 1. ledna 2010 do  30.června 2011

(COM(2010)0488 - C7-0282/2010 - 2010/0255(COD)) a

–  z p r á v ě
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0057&language=DE"
\t "_blank" ), kterou předložila paní Fraga Estévezová jménem Výboru pro rybolov o návrhu
rozhodnutí Rady, kterým se stanoví předpisy pro dovoz produktů rybolovu, živých mlžů,
ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a vedlejších produktů z nich z Grónska do Evropské
unie (COM(2010)0176 - 2010/0097(CNS)).

Luis Manuel Capoulas Santos,    zpravodaj. − (PT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy
a pánové, externí část společné rybářské politiky (SRP) nabrala obzvláštního zájmu, protože
již není možné zaručit, že naši spotřebu rybolovných produktů budou moci uspokojit
pouze naše rybolovné zdroje. Evropský rybolovný průmysl může naši soběstačnost zajistit
pouze ze 40 %.

V roce 2009 jsme dovezli rybolovné produkty v hodnotě 15,5 miliardy EUR a vyvezli
pouze v hodnotě 2,5 miliardy, což znamená, že bez dvoustranných dohod s třetími zeměmi
zůstane 3 000 lodí v nečinnosti a o práci přijde 40 000 lidí. Externí část SRP má však pro
naše partnery také pozitivní hlediska.

Na rozdíl od mnoha našich mezinárodních konkurentů se Evropská unie neomezuje na
výměnu ryb za peníze. Hodnoty, které podporujeme, jsou mimo rámec dohod, jež
uzavíráme, ať již jde o lidská práva nebo o respektování udržitelnosti zdrojů. Podle Smlouvy
se v otázce ochrany biologických zdrojů na řízení rybolovných aktivit loďstev EU ve vodách
mimo EU vztahuje výlučná pravomoc Unie. Hlavním cílem aktivit, které jsou součástí
externí části SRP, je rozšiřovat zásady udržitelného a odpovědného rybolovu mezinárodně.
Jak jsem již zmínil, ostatní cíle, které v současnosti ovlivňují externí část SRP – udržování
přítomnosti loďstva EU na mezinárodní úrovni a zajišťování, aby toto loďstvo zásobovalo
trh EU, se stávají stále méně důležitými.

Právě v těchto souvislostech je třeba chápat zprávu o dohodě o rybolovu s Komorským
svazem, jejímž jsem autorem a o níž zde dnes diskutujeme. Jde o dohodu týkající se práva
70 evropských lodí na přístup do komorských vod výměnou za finanční příspěvek kolem
600 000 EUR ročně. Zhruba polovina této částky by měla plynout na rozvoj rybolovného
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průmyslu, na kterém závisí 30 000 lidí z 800 000 obyvatel země; stojí za zmínku, že tato
země nemá prakticky žádné jiné zdroje.

Dohoda stanoví mechanismy na kontrolu úlovků, na zaměstnávání místních posádek a
obsahuje doložku týkající se pozastavení plateb nebo přezkoumání, pokud se vyskytnou
případy porušování lidských práv. Je třeba mít na paměti, že tato malá země, od roku 1975
nezávislá na Francii, již zažila několik státních převratů.

Vzhledem k výše zmíněným faktům navrhuji přijetí této dohody a chtěl bych upozornit
na různá doporučení, která navrhuji, zejména ta, která se týkají potřeby výrazného zlepšení
hodnocení výsledků.

Rád bych využil příležitosti a ve zbývající minutě se zmínil o jiném aspektu jiné zprávy:
zprávy paní Grelierové, s níž nesouhlasím a která byla podnětem k tomu, abychom spolu
s dalšími poslanci předložili pozměňovací návrh. Mám na mysli pozměňovací návrh na
povolení, aby v oblastech 8, 9 a 10 pokračoval lov štikozubců a ďasů mořských vlečnými
sítěmi, který byl zakázán rozhodnutím Komise z 1. října 2010, protože jsem přesvědčen,
přestože nebyla provedena žádná vědecká studie, která by to dokazovala, že tento lov má
nepříznivý vliv na některé populace žraloků, kteří jsou chytání společně s nimi.

Za těchto okolností by zmiňovaný pozměňovací návrh navrhoval, aby toto rozhodnutí
bylo do roku 2012 zrušeno, aby portugalské úřady mohly dokončit vědecké studie, které
určí, zda je toto rozhodnutí opodstatněné. Tento postoj podporuje také Evropský výbor
pro hospodářské a sociální záležitosti, a proto vyzývám Parlament, aby ho také podpořil.

João Ferreira,    zpravodaj. – (PT) Pane předsedající, pane komisaři, toto nařízení, nařízení
(ES) č. 861/2006, stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské
politiky (SRP) a pro oblast mořského práva. Tvoří významný finanční nástroj Evropské
unie v oblasti rybolovu. Spolu s Evropským rybářským fondem představují dva hlavní
nástroje pro uplatňování SRP.

Od přijetí tohoto nařízení v roce 2006 bylo postupně pozměněno několik částí souvisejících
doplňkových právních předpisů, a to je důvod, proč dnes pozměňujeme toto nařízení,
abychom zajistili konzistentnost mezi všemi prvky legislativního rámce. Komise je také
přesvědčena, že v některých případech zkušenosti ukázaly potřebu zajistit, aby se ustanovení
nařízení mohla mírně přizpůsobit, aby lépe odpovídala potřebám. Proto navrhuji pro tuto
revizi omezené pole působnosti s tím, že cíle a struktura původního nařízení zůstanou v
podstatě zachované.

Jsme však také přesvědčeni, že při spravování tohoto podstatně omezeného pole působnosti
by bylo užitečné navrhnout jisté dodatečné změny, které, přestože jsou dost specifické,
by mohly přispět k lepšímu souladu tohoto právního předpisu s nedávnými změnami
v odvětví a s jeho budoucími vyhlídkami. Diskuse, která probíhala před a během
vypracovávání zprávy, měla na konečný výsledek značný vliv, stejně jako názory a návrhy
stínových zpravodajů a ostatních poslanců, které bych zde všechny rád zmínil a poděkoval
za jejich účast.

Z těchto pozměňovacích návrhů začleněných do zprávy bych zdůraznil, mimo jiných,
zmínku o ochraně činností pobřežního rybolovu a o možnosti, aby členské státy kromě
nákupu také financovaly vývoj nové technologie využitelné v rybolovném průmyslu, jako
je vybavení a software a počítačové sítě umožňující navrhování, správu, ověřování, analýzu
a vývoj metod odběru vzorků a také výměnu dat týkajících se rybolovu.
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V oblasti akvakultury bych upozornil na možnost zavedení financování sběru, správy a
využívání environmentálních údajů kromě již zajištěných sociálně-ekonomických údajů,
čímž bude podpořeno environmentální a zdravotní monitorování a hodnocení v tomto
odvětví v zájmu přispění k jeho udržitelnosti.

Nyní bych však rád upozornil na tři další pozměňovací návrhy k této zprávě. V současné
době sílí uznání významu řízení rybolovu, které podporují aktuální a důkladné znalosti
stavu populací. Toto je zásadní podmínka pro jeho udržitelný rozvoj. Z toho důvodu
navrhujeme zahrnout možnost navýšení sazby spolufinancování ze strany EU stanovené
pro oblast sběru, správy a využití vědeckých údajů, jak základních, tak doplňkových, o
stavu rybích populací. Návrh je zvýšit strop z 50 % na 60 %.

Podobné navýšení maximální sazby spolufinancování ze strany EU navrhujeme také, pokud
jde o kontrolní činnosti, a to při zachování již zavedených přednostních práv Komise,
pokud jde o možnost financování některých aktivit s vyššími sazbami. To vše vychází
z konceptu, v němž členské státy a jejich kontrolní úřady hrají a měly by nadále hrát
klíčovou úlohu při řízení a provádění kontrolních opatření ve svých vodách.

Tyto pozměňovací návrhy jsou výsledkem snahy o kompromis s přihlédnutím k výhradám,
které vznesly různé skupiny ohledně původně zvažovaného 75% stropu. Podporuje je
naše skupina, skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice,
a řada poslanců z ostatních politických skupin, což ukazuje jejich význam a také shodu,
která, jak věřím, tyto poslance sjednocuje a mohla by je sjednotit také při hlasování.

Estelle Grelier,    zpravodajka. − (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, úvodem bych ráda
poděkovala svým kolegům za jejich ochotnou a konstruktivní spolupráci s Výborem pro
rybolov na této zprávě o přechodných technických opatřeních. Zpráva vyvolala živou
diskusi vzhledem k významu technických opatření, která ovlivní způsob, jakým rybáři a
celé jejich odvětví budou provádět svou práci, tím, že stanoví metody, jež mohou námořníci
používat k lovu ryb v zónách, na něž se toto nařízení vztahuje, a to za účelem ochrany
mláďat a obnovy populací, což je cíl, který sdílíme všichni a rybáři obzvláště.

Předmět této zprávy je citlivý a kontroverzní, jak ukázaly potíže, na něž od roku 2008
naráží Komise, když se snaží dosáhnout dohody s Radou ohledně budoucnosti těchto
opatření. To bylo v době, kdy postup zahrnoval pouze tyto dvě instituce.

V současnosti technická opatření podléhají starému nařízení, které bylo pozměněno sérií
přechodných opatření a poté obnoveno do 30. června 2011, protože nebylo dosaženo
žádné dohody s Radou ohledně návrhu Komise z roku 2008 na nové nařízení, jež mělo
za cíl zjednodušení a vyjasnění existujícího právního předpisu, aby bylo zajištěno účinnější
provádění pravidel a zohlednily se regionální rysy rybolovu.

Dnes, když se nová lhůta blíží ke konci, je situace radikálně odlišná. Od vstupu Lisabonské
smlouvy v platnost téma rybolovu spadá pod běžný legislativní postup, podle něhož má
Parlament významnou úlohu spolutvůrce právních předpisů. Ten hodlá svou úlohu plnit
snahou o sbližování stanovisek rybářů a tvůrců politik EU. Jako voleného zastupitele z
přístavního města mě vždy udivuje, jak rybolovný průmysl nedůvěřuje a cítí se vzdálený
od společné rybářské politiky (SRP), zatímco například zemědělci se mnohem více cítí být
součástí společné zemědělské politiky.

Navíc je rybolovný průmysl v krizi. Roste v něm nespokojenost. Skutečným problémem
je rovnováha, kterou je třeba nalézt mezi ekonomickou stabilitou odvětví a tudíž i zárukou
slušných příjmů pro rybáře a udržitelností a doplňováním rybích populací.
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A konečně, konec platnosti nařízení přichází v době, kdy začínají hovory o reformě společné
rybářské politiky. Tato reforma musí přijmout odvážný rámec a vzít v úvahu rybářskou
komunitu, spotřebitele a občany. Musí celé odvětví zahrnout do vědeckých analýz, které
tvoří základ pro kvóty a tím také úroveň aktivity odvětví.

Tento nový rámec předpokládá, že Komise vypracuje konkrétní návrh budoucích
technických opatření, čemuž se v současnosti, jak se zdá, jak Komise, tak Rada brání. Nový
návrh musí, prostřednictvím konzultací s lidmi pracujícími v odvětví, zajistit, aby technická
opatření odpovídala reálným zkušenostem v terénu. Ta musí také být v souladu s novým
nařízením a rámcem nové SRP, zejména v otázce regionálních odlišností v opatřeních.
Musí zajistit, aby bylo jasně definováno rozdělení pravomocí mezi Komisí a členskými
státy, což je faktor, který pomůže porozumění a osvojení si této politiky EU.

Vzhledem k těmto okolnostem a otázkám navrhuji, abychom odsouhlasili požadavek
Komise na prodloužení do 31. prosince 2012, aniž bychom zásadně měnili stávající
technická opatření kromě dodatku ohledně přípustné velikosti ok sítí na drsnatcovité.
Uvědomuji si však, že tento návrh je pro Komisi jakýmsi ústupkem a že je zde mnoho
otázek k zodpovězení a v odvětví, které je zklamáno, že tento významný projekt byl
odložen, vládne silná touha po změně. Proto k našemu schválení přidávám dvojí požadavek:
žádost o hodnocení dopadů v současnosti platných technických opatření, které je nezbytné,
pokud je chceme uplatňovat účinně, a žádost o skutečnou konzultaci, která bude zahrnovat
všechny zúčastněné strany, zejména samotné rybáře, při vypracovávání nového nařízení.

Závěrem bych ráda upozornila na skutečnost, že nový návrh Komise by měl být předložen
v rozumném časovém horizontu, aby nové nařízení mohlo vstoupit v platnost 1. ledna
2013, kdy vstupuje v platnost také nová SRP. Je nezbytné, aby Komise na tomto novém
návrhu začala pracovat okamžitě. Bylo by nerozumné dovolit, aby po uplynutí této nové
prodloužené 18měsíční lhůty pro stávající nařízení, nastalo další prodloužení. Technická
opatření, jimiž se zabývá má zpráva, jsou dočasná a jako taková byla schválena.

Carmen Fraga Estévez,    zpravodajka. − (ES) Pane předsedající, musím začít dalším
politováním nad komplikacemi, na něž tato zpráva narážela kvůli odmítání Rady a Komise
uznat spolurozhodovací moc Parlamentu.

V tomto případě jde o návrh, aby Grónsko, jako zámořská země a území, mohla vyvážet
za stejných podmínek, jaké se uplatňují na členské státy Unie. Tato situace by prospěla jak
Grónsku, které vyváží 87 % svých rybolovných produktů do Evropské unie, tak Unii, a
zejména Dánsku, jež je příjemce většiny tohoto vývozu.

Jednou z podmínek pro začlenění Grónska do dovozního režimu jednotného trhu je, že
by mělo přijmout zdravotní předpisy EU, což nepředstavuje žádný problém.

Přestože obchod s rybolovnými produkty podléhá společné organizaci trhu, Komise, s
odkazem na potřebu vyhovět zdravotním předpisům, předložila návrh založený na článku
203 Smlouvy, což pro nás znamenalo jednoduchý a přímočarý konzultační postup.

Výbor pro rybolov i právní služby na tuto zvláštnost poukazovaly od počátku. Nicméně
vzhledem k tomu, že to co do obsahu nepředstavuje žádný problém, a vzhledem k významu
pro Grónsko povolujeme, aby zpráva byla zpracována v rámci konzultačního postupu.
Představte si naše překvapení, když jsme se chystali o textu hlasovat a Rada, bez předchozího
varování, přijala naprosto odlišný návrh, s mnoha změnami, ve snaze zakrýt jasné spojení
se společnou organizací trhu a tím zabránit spolurozhodování. Vzhledem k tomu, že
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Parlament – jak jsem již řekla – už text bez jakýchkoli problémů přijal pomocí
konzultačního postupu, byly takové manipulace nežádoucí.

Nicméně, když jsme se seznámili s novým textem a dostali jasný důkaz, že cílem Rady bylo
narušit pravomoci Parlamentu, rozhodli jsme se, že tentokrát tyto pravomoci plně
využijeme a vyžádáme si formální stanovisko od Výboru pro právní záležitosti.

V tomto stanovisku Výbor pro právní záležitosti sdělil svůj názor – a nyní cituji přímo z
jeho textu –, že „cílem navrhovaného rozhodnutí je požadovat po Grónsku, aby ve vlastních
právních předpisech provedlo předpisy EU v oblasti hygienických podmínek jako podmínku
pro uplatňování pravidel vnitřního trhu EU v oblasti rybolovu“, jak je stanoveno v článku
3 samotného návrhu, čímž se zajistí, že pravidla dohody budou v souladu s platnými
pravidly stanovenými právními předpisy Unie, jež se týkají zdraví zvířat, bezpečnosti
potravin a společné organizace trhu s produkty rybolovu.

Následně Výbor pro právní záležitosti došel k jednomyslnému rozhodnutí, že článek 204
a čl. 43 odst. 2 Smlouvy a protokol č. 34, který zahrnuje zvláštní smlouvy a postupy pro
produkty podléhající společné organizaci trhu s produkty rybolovu v Grónsku, by měly
tvořit právní základ pro návrh. Proto jsem jako zpravodajka vypracovala další návrh zprávy,
který právní základ upravuje. Právě ten budeme zítra předkládat ke schválení, a pokud jde
o Evropský parlament, půjde o naše první čtení.

Nyní už tedy jen zbývá, abych Komisi a Radě – která zde, pokud vím, není zastoupena –
řekla, že teď mají příležitost opravit a uznat nový právní základ, a tudíž by toto měly
považovat za první čtení, stejně jako my zítra. Problém nespočívá v obsahu, ale v právním
základu.

Vyzývám, abychom tento problém řešili s přihlédnutím k budoucnosti.

Maria Damanaki,    členka Komise.  − Pane předsedající, ráda bych poděkovala všem
zpravodajům za jejich práci. Dovolte, abych se vyjádřila postupně ke každé zprávě a v
zájmu úspory času se zaměřila na podstatu každé z nich.

Pokud jde o dohodu mezi Evropskou unií a Komorským svazem, chci poděkovat panu
Capoulas Santosovi za jeho zpravodajskou práci a těší mě silná podpora obsahu tohoto
návrhu ze strany Výboru pro rybolov.

Sněmovna si bude vědoma, že závazek EU je prosazovat odpovědný a udržitelný rybolov
ve vodách našich partnerů, včetně regionu Indického oceánu. Je velmi důležité, abychom
udržovali dvoustranné vztahy se zeměmi tohoto regionu, v tomto případě Komorským
svazem, v souvislosti s účastí EU v regionálních rybolovných organizacích, jako je Komise
pro tuňáky Indického oceánu.

Je třeba, abychom tam měli zastoupení, a proto je tato dohoda významná. V současné
době má EU čtyři aktivní dohody o rybolovu v Indickém oceánu – konkrétně se Seychelami,
s Madagaskarem, Mozambikem a tuto s Komorským svazem. Chtěla bych zdůraznit, že
pro Komisi a Evropskou unii je velmi důležité dosáhnout dohody k Komorským svazem,
protože ta má významnou úlohu v otázce přítomnosti našeho loďstva v regionu.

Také je nezbytné upevňovat dialog o odvětvové politice, abychom podpořili provádění
odpovědné rybolovné politiky v tomto regionu.

Dovolte mi říci pár slov ohledně požadavku, který zpravodaj vznesl v závěru zprávy vůči
Komisi. Chtěla bych oznámit, že Komise je odhodlána Evropský parlament plně informovat
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ve všech fázích vyjednávání a uzavírání mezinárodních dohod. Myslíme to skutečně vážně
a chceme zpřístupnit všechny související informace, ale musíme jednat v souladu se závazky
učiněnými v rámcové dohodě.

V praxi útvary Komise tento závazek ctí už více než rok. Komise posílá Evropskému
parlamentu stejné informace jako Radě a ve stejné době. Konkrétně mým úkolem je
zpřístupňovat hodnocení ex-ante a ex-post našich dohod, jakmile je to možné. Dám vám
jen jeden příklad: kvůli zítřejšímu hlasování o usnesení o dohodě o partnerství v odvětví
rybolovu s Mauretánií útvary Komise podnikly opatření, aby hodnotící zpráva o této
dohodě byla v před předpokládaným termínem, aby poslanci Parlamentu mohli hlasovat
poté, co byli o zprávě informováni.

Pokud jde o zapojení poslanců Parlamentu jako pozorovatelé mezinárodních schůzek,
musím zdůraznit, že rámcová dohoda se vztahuje na mnohostranné mezinárodní
konference a schůzky. Zároveň hodláme pokračovat v zavedených úspěšných postupech
zapojování do dvoustranných vyjednávání. Nicméně každé rozhodnutí zapojit poslance
EP jako pozorovatele v delegacích EU posuzuje kolegium členů komise jednotlivě na
základě hodnocení právních, diplomatických a technických možností v souladu s rámcovou
dohodou. Chtěla bych zde však zdůraznit, že můj osobní postoj a postoj útvarů Komise
je velmi pozitivní a ráda bych vaši účast usnadnila.

Nyní se dostávám ke druhé zprávě o finančních opatřeních Společenství pro provádění
společné rybářské politiky a také bych ráda poděkovala Výboru pro rybolov a panu
zpravodajovi Ferreirovi za práci na tomto návrhu. Díky jejich úsilí máme před sebou text,
který je přijatelný i pro Radu. S potěšením konstatuji, že pro Komisi je také přijatelný, takže
v tomto případě tyto tři instituce skvěle spolupracovaly. Po úspěšném neformálním
třístranném jednání, které se konalo 2. března, bylo dosaženo konsensu v nevyřešených
bodech, takže Komise doufá, že ohledně tohoto návrhu můžeme dosáhnout dohody po
prvním čtení. Doufám, že v tom uspějeme.

Chci připomenout, že tento návrh racionalizuje nařízení o takzvaném druhém finančním
nástroji. Toto nařízení zahrnuje výdaje v mezinárodních vztazích, správu, sběr údajů a
vědeckých doporučení a také kontrolu a vymáhání. Revize má za cíl zajistit soudržnost
mezi nařízením a ostatními prvky legislativního rámce. Provádí omezené úpravy a vyjasnění
nařízení. Proto nabádám Evropský parlament, aby návrh schválil.

Nyní přejdu ke třetí zprávě o přechodných technických opatřeních, za kterou vřele děkuji
paní Grelierové. Účelem tohoto návrhu je prodloužit stávající přechodná technická opatření
do konce roku 2012. To se zakládá na předpokladu, že reformovaná společná rybářská
politika vstoupí v platnost 1. ledna příštího roku. Doufám, že v tomto cíli budeme úspěšní.
Můj důvod pro navržení prodloužení platnosti je zabránit složitým diskusím o technických
opatřeních týkajících se naší reformy. Komise podporuje pozměňovací návrh o velikosti
ok sítí na drsnatcovité, který odsouhlasil Výbor pro rybolov, protože je založen na vědeckém
doporučení. Zaregistrovala jsem obavy některých poslanců a také některých členských
států, které chtěly další pozměňovací návrhy. Ty jsme nemohli přijmout, protože nebyly
testovány vědci, nebo proto, že vědci od členských států neobdrželi dostatek informací,
aby mohli provést hodnocení.

A konečně bych ráda řekla pár slov o zprávě týkající se dovozů produktů rybolovu z
Grónska a zde chci poděkovat za práci předsedkyni Výboru pro rybolov, paní Fragaové.
Ráda bych zdůraznila, že opatření navrhovaná Komisí se věnují dlouho neřešenému
požadavku Grónska. Tato opatření se snaží zjednodušit příslušná hygienická opatření a
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postupy osvědčování a umožnit Grónsku, aby bylo součástí jednotného trhu pro produkty
rybolovu a jeho vedlejší produkty.

To je zcela v souladu s naším závazkem v dohodě z roku 2006 přispívat k rozvoji Grónska
a spolupracovat v oblasti bezpečnosti potravin. Komise s potěšením konstatuje, že všechny
zúčastněné strany – členské státy v Radě jednomyslně, Grónsko, Evropský parlament a také
vnitrostátní parlamenty – jsou připraveny dostát tomuto závazku a podpořit návrh.

Dovolte mi říci jasně: pro nás, Komisi, je vztah s Grónskem nesmírně důležitý a domnívám
se, že každý chápe, proč. Je to politická priorita, a proto doufám, že diskuse o právním
základu tohoto návrhu neohrozí zavedení těchto významných opatření.

Velmi dobře chápu obavy paní Fragaové ohledně právního základu návrhu a pravomoci
Evropského parlamentu. Mohu říci, že Komise nebude stát v cestě nalezení pragmatického
řešení. Přestože jsme stále přesvědčení, že právní základ našeho návrhu je správný,
akceptovali bychom – a to bych ráda vyjasnila – kdyby Rada přijala postoj Parlamentu. To
pro nás bude v pořádku. Nyní je na Radě, aby zvážila možnosti a posunula případ dál v
souladu s nařízeními Smlouvy. Doufám, že dokážeme tuto otázku brzy vyřešit, abychom
zabránili negativnímu vlivu na naše vztahy s Grónskem. To je naše nejdůležitější priorita,
takže zde prohlašuji, že bych ráda podpořila práci, kterou odvedla paní Fragaová, v zájmu
nalezení řešení.

Závěrem chci poděkovat Výboru pro rybolov a všem zpravodajům za jejich práci.
Omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho, ale měla jsem poznámky ke čtyřem zprávám.

François Alfonsi,    navrhovatel stanoviska Rozpočtového výboru. – (FR) Pane předsedající,
bylo vyžádáno stanovisko Rozpočtového výboru k této zprávě o dohodě o rybolovu mezi
Evropskou unií a Komorským svazem. Výbor tuto dohodu schválil.

Výbor měl však pocit, že v první řadě nemá příliš smysl v Parlamentu o této zprávě hlasovat,
když dohoda již byla podepsána. Nevelká finanční částka, která v tomto případě figuruje,
zmírňuje dopad tohoto problému, ale v budoucnu bychom samozřejmě měli být schopni
vyjádřit své stanovisko předtím, než bude taková dohoda podepsána.

Zadruhé, výbor se domníval, že obsah těchto dohod by měl být podrobněji analyzován,
pokud jde o ustanovení pro kontrolu skutečného množství ulovených ryb a o ochranu
rybích populací s ohledem na tlak ze strany Výboru pro rybolov a také pro zajištění, že je
v praxi řádně uplatňována složka o místním rozvoji. Rozpočtový výbor proto v brzké
budoucnosti plánuje navrhnout pracovní setkání s Výborem pro rybolov, kde se tímto
tématem budeme zabývat hlouběji.

Jarosław Leszek Wałęsa,    jménem skupiny PPE. – (PL) Pane předsedající, dámy a pánové,
v dnešní rozpravě diskutujeme o čtyřech zprávách, a tak bych rád začal poděkováním
všem zpravodajům za jejich práci a Evropské komisi za spolupráci. Nejprve chci říci několik
slov o zprávě paní Grelierové, která je kompromisem mezi politickými stranami a
Evropskou komisí. Podporuji tu verzi téhle zprávy, která byla dohodnuta a odhlasována
ve Výboru pro rybolov. Následkem vstupu Lisabonské smlouvy v platnost Evropská komise
v roce 2010 stáhla svůj návrh na nařízení Rady o ochraně rybolovných zdrojů
prostřednictvím technických opatření s cílem vypracování nového plánu. Nový plán měl
být v souladu s nařízeními Smlouvy a měl zohledňovat reformu společné rybářské politiky.
Návrh měl být předložen v třetí čtvrtině roku 2011. Bohužel se zdá, že Komise nezvládne
připravit návrh nařízení včas, a co je horší, nebude mít prostředky na jeho změnu. To
nevěstí nic dobrého. Tím, že zítra budeme hlasovat o prodloužení platnosti dočasného
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nařízení, na sebe bereme závazek vůči rybářům, že budeme pracovat na novém nařízení,
které musí konečně vnést systém do celé řady nařízení upravujících přípustné metody a
místa pro rybolov.

Je však povzbuzující, že, pokud jde o technická opatření, podle posledních informací bude
Komise pravděpodobně chtít převést některé pravomoci zpět na členské státy. To je velmi
pozitivní krok směrem k decentralizaci. Technická opatření používaná v jednotlivých
mořských oblastech se liší podle místních podmínek. Systém správy rybolovu by měl
opustit tradiční přístup vedení shora dolů a raději klást důraz na zásadu regionalizace,
která umožňuje zohledňovat převládající podmínky v jednotlivých mořských oblastech.
Proto musíme říci jasné ne veškerým pokusům o přijetí univerzálního a společného modelu
řízení rybolovu a vyzývat k tomu, aby se věnovala náležitá pozornost konkrétnímu
charakteru různých evropských moří. Individuální přístup nás zavede na správnou cestu
k udržitelnému řízení rybolovu. Děkuji vám.

Ulrike Rodust,    jménem skupiny S&D. – (DE) Pane předsedající, paní komisařko
Damanakiová, dámy a pánové, znovu máme na programu celý balíček politik pro rybolov.
V mé funkci koordinátorky mě těší, že jsme ohledně dvou nařízení dosáhli kompromisu
s Radou a Komisí. Mám na mysli zprávu paní Grelierové o technických opatřeních a zprávu
pana Ferreiry o druhém finančním nástroji. Také my budeme moci hlasovat ve prospěch
dohody o rybolovu s Komorským svazem, i když nechci skrývat skutečnost, že bych byla
pro zásadní přebudování partnerských dohod v rámci reformy společné rybářské politiky.

Jsou zde však skutečné problémy mezi institucemi ve vztahu ke Grónsku, kdy nejsou
respektovány pravomoci Parlamentu. Já postupně ztrácím trpělivost se skutečností, že
úroveň spolupráce mezi institucemi je stále tak chabá. To je problém, na který stále
upozorňuji. A dnes znovu. Problém s plány řízení musí být urychleně vyřešen. Vyzývám
maďarské předsednictví Radě, aby aktivně vyžadovala řešení. Skutečnost, že zde dnes není
žádný zástupce z Rady, je jasným znamením nedostatku respektu k Parlamentu ze strany
Rady. To se mi zdá neuvěřitelné.

Jedna poslední poznámka o zprávě paní Grelierové. Jsem si vědoma, že někteří z kolegů
poslanců jsou zklamáni, protože nebylo možné začlenit pozměňovací návrhy, které chtěli.
Zdá se mi však velmi politováníhodné, že naši rybáři jsou nuceni pracovat se zastaralými
technickými opatřeními. Pochybení v tomto případě spočívá na Radě, která se nebyla
schopna dohodnout na novém nařízení. Jako Parlament máme značnou odpovědnost, a
proto je třeba chovat se odpovědně a prodloužit platnost nařízení bez pozměňovacích
návrhů.

Pat the Cope Gallagher,    jménem skupiny ALDE.  – Pane předsedající, chci poděkovat
všem zpravodajům za představení jejich zpráv a vzhledem k nedostatku času omezím své
poznámky na zprávu paní Grelierové.

Stávající nařízení o technických opatřeních způsobuje značné problémy malým pobřežním
lodím působícím při pobřeží Irska a u západního pobřeží Skotska. Nemůžeme si jako
politici dovolit sedět a čekat na reformu společné rybářské politiky, když je očekáváno
nové nařízení. Parlament má příležitost jednat nyní a já nabádám všechny politické skupiny,
aby podpořily velmi realistické pozměňovací návrhy, které byly předloženy.

Ty malé lodě, o nichž jsem se zmínil, jen 15 metrů dlouhé, jsou připravovány o výdělky,
a co je ještě důležitější, tyto lodě jsou nuceny plavit se do nebezpečných vod. Odvážíme
tyto lodě 80 km od pobřeží, abychom mohli lovit ryby mimo oblast, která je uzavřená
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kvůli obnově tresek. Mé pozměňovací návrhy se týkají používání zatahovacích sítí. Malé
pobřežní lodě tyto sítě používají na chytání měkkýšů a máčky skvrnité na severozápadním
pobřeží. Zatahovací sítě se nepoužívají k lovu tresek obecných ani k lovu tresek bezvousých
nebo tresek jednoskvrnných a nebudou mít na tyto populace žádný dopad, takže tyto
pozměňovací návrhy, pokud projdou, umožní těm malým lodím v těchto oblastech přežít.
Nestačí říct, že nechceme otevírat diskuse. Právě proto jsme tady.

Pokud jde o drsnatcovité, tohle je nová forma rybolovu. Byla vyvinuta v první řadě pro
rybáře z mé země. V prosinci Rada stanovila celkové přípustné odlovy, z nichž Irsku bylo
přiděleno 67 % a rád slyším, když paní komisařka tvrdí, že existují vědecké důkazy, které
toto odůvodňují. Ve stávajícím nařízení nejsou žádné zmínky o drsnatcovitých, takže mě
těší, že výbor rozhodl pro přijetí mého pozměňovacího návrhu využít návrh Komise jako
prostředek k zavedení vhodné velikosti ok sítí od 32 do 54, čímž se předejde potřebě
zavádět nový právní předpis, což by trvalo příliš dlouho.

Závěrem nabádám poslance, aby přemýšleli o

(Předsedající řečníka přerušil)

Isabella Lövin,    jménem skupiny Verts/ALE. – (SV) Pane předsedající, ráda bych poděkovala
všem zpravodajům za jejich konstruktivní spolupráci. Chtěla bych se však zaměřit na
dohodu o rybolovu s Komorským svazem.

Pokud si někdy budu potřebovat připomenout, proč jsme ve skupině Zelených/Evropské
svobodné aliance dosud hlasovali proti těmto dohodám, stačí si vzít jedno hodnocení a
přečíst si dohodu s Komorským svazem, o níž teď máme hlasovat. EU má s touto chudou
zemí dohodu od roku 1998. Podle hodnocení dohoda Komorskému svazu mezi roky
2005 a 2009 přinesla 2,7 milionu EUR. Dohoda stanoví, že 60 % peněz má být použito
na podporu místního rybolovného odvětví a na kontrolu a vědecké posudky rybích
populací.

Podle hodnocení tato rozvojová země stále nemá jediný fungující rybářský přístav, ani
jednu loď pobřežní hlídky, žádné letadlo pobřežní hlídky a žádný výzkum rybolovu. Vlastní
odvětví rybolovu země je stále naprosto nerozvinuté.

Tudíž Komorský svaz dostává 2,7 milionu EUR, aby je investoval do lodí EU. 65 % této
částky zajišťujeme my daňoví poplatníci a 35 % vlastníci lodí. Tyto lodě, z nichž většina
je určena na lov tuňáků, za tutéž dobu ulovily, podle hodnocení, ryby v hodnotě
13,7 milionu EUR. Jde o velmi výhodný obchod pro majitele lodí, ale hodnocení tvrdí, že
veškerou takzvanou přidanou hodnotu obdržela EU.

Žádní komorští lidé nebyli na lodě najati jako posádky. V Komorském svazu se nevykládají
žádné ryby. Veškeré zpracování ryb se odehrává jinde, například na Seychelách. Souhlasím
s paní komisařkou, že je pro EU dobré mít zastoupení v Komisi pro tuňáky Indického
oceánu (IOTC), ale má otázka pro Komisi zní takto:

Jak hodlá Komise zajistit, aby tato nová dohoda byla prováděna lépe než předchozí dohody?
Jak například chce přesvědčit loďstvo EU, aby zaměstnávalo Komořany, a jak Komise
zajistí, aby dohody skutečně přispívala k rozvoji Komorského svazu, aby částka vyčleněná
na rozvoj rybolovného odvětví nebyla jen hezkými slovy, ale dostala také obsah?

Marek Józef Gróbarczyk,    jménem skupiny ECR. – (PL) Pane předsedající, rád bych začal
upřímným poděkováním a blahopřáním všem zpravodajům za práci, kterou věnovali
přípravě svých zpráv. Ty jsou klíčovým faktorem v provádění společné rybářské politiky.
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Zároveň by měla být věnována pozornost rozdílnosti názorů mezi Evropským parlamentem
a Evropskou komisí, pokud jde o mezinárodní dohody. Je zavedenou praxí, že Evropská
komise je přehnaně tajnůstkářská, co se týče vyjednávání dohod s třetími zeměmi, což je
v rozporu s ustanoveními Lisabonské smlouvy, které stanoví větší zapojení Parlamentu
do navrhování normativních aktů. To je v rozporu se zásadou transparentnosti a omezuje
se tím úloha Parlamentu, který přeci musí vykonávat kontrolní funkci. Vliv na proces
vyjednávání by umožnil poslancům řádně využít svůj mandát jako poslanců Evropského
parlamentu.

Paní komisařko, chtěl bych vyzvat poslance Evropského parlamentu, aby hráli významnější
úlohu ve vyjednávacím procesu, protože současný systém, v němž obecnou zprávu o
vyjednávání vydává úředník Evropské komise, je nedostatečný.

Derek Roland Clark,    jménem skupiny EFD.  – Pane předsedající, po 30 letech se začne
řešit problém praxe výmětů. Loďstva v Grimsby, která kdysi tvořila stovka rybářských lodí,
jich dnes mají jen několik tuctů. Před dvěma lety rybáři západního Skotska předložili plán
na ochranu bělomasých ryb, ale zatímco rybáři čekají, decimování populací pokračuje.
Navrhuje se regionální přístup – proč ne? EU rozděluje zemi na regiony.

Mnohem horší je obnovení povolení nájezdů evropských loďstev do vod Komorských
ostrovů – a nájezdy to budou, protože místní rybáři nemohou konkurovat kvalitnějším
traulerům EU. Totéž bylo provedeno i dalším národům v té oblasti. Překvapuje někoho ve
sněmovně, že somálští rybáři, kterým byla odepřena obživa, se vrátili k prastarému zvyku
pirátství?

Sledovali poslanci před pěti lety televizní záběry stovek Západosahařanů hledajících útočiště
na Kanárských ostrovech? Právě byla obnovena povolení EU pro jejich vody a i oni to už
jednou zažili. Při zoufalém pokusu jich mnoho zemřelo na 800 mil dlouhé cestě
v rybářských lodích, které nebyly určené pro otevřené moře. Ale EU nezajímá, že lidé z
nejméně rozvinutých zemí jsou ožebračováni jejími činnostmi, a za to si zaslouží odsouzení.

Diane Dodds (NI). -   Pane předsedající, jeden z našich zpravodajů hovořil o nedůvěře
rybářů vůči společné rybářské politice. A není se čemu divit, protože současná společná
rybářská politika zažila zkázu našich loďstev, ale žádné zvyšování rybích populací. Z mého
úhlu pohledu čím dříve vrátíme rybářskou politiku členským státům, tím lépe. Uznávám
ale, že to se pravděpodobně v brzké době nestane, proto mám několik postřehů k této
společné rozpravě o rybolovu.

Zaprvé, otázka zavedení finančního opatření Společenství pro provádění společné rybářské
politiky. Pokud EU může zasahovat do našeho rybolovu, řekl bych, že by toto zasahování
mělo být řádně financováno. Ovšem ve snaze zajistit financování, které je dostupné pro
vykonávání SZP, bychom měli pamatovat na zúčastněné strany – zejména na naše rybáře
– které mají problém udržet krok s množstvím stávajících pravidel a nařízení, natož s těmi,
která jsou s nimi konzultována.

Stále častěji slýchám od různých lidí pracujících v námořním oboru, že s tímto problémem
se potýká celý průmysl.

Alain Cadec (PPE).   – (FR) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, nejprve
jedna výzva: Parlament má jen jedno sídlo, a to je ve Štrasburku.

Nyní bych rád blahopřál panu Ferreirovi k jeho zprávě o finančních opatřeních Společenství
pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva. Pozměňovací
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návrhy k tomuto nařízení, které předložila Komise a Parlament, určí výši investic EU, které
mohou být přiděleny na výzkum. Sladí nařízení se změnami v legislativním rámci EU pro
sběr, správu a využívání dat.

Zejména vítám příležitosti k financování vědeckého výzkumu rybolovu a akvakultury.
Nyní budeme moci provádět výzkum míry závislosti Evropské unie na dovozech z třetích
zemí. Jak víte, 60 % našich trhů spoléhá na dovozy a toto číslo stále stoupá. Je nezbytné,
abychom zvýšili podporu evropských výrobců, místo abychom zvyšovali svou obchodní
otevřenost všemi směry, která poškozuje evropskou produkci.

Také bych rád poděkoval paní Grelierové za její zprávu. Technická opatření jsou nesmírně
citlivým tématem a musí být změněna co nejrychleji, jakmile budeme mít návrhy Komise
na reformní balíček společné rybářské politiky. Tato zpráva, kterou budeme zítra přijímat,
umožňuje prodloužení platnosti přechodných technických opatření spravujících odvětví
rybolovu. Toto prodloužení nám umožní předejít regulatornímu vakuu po 30. červnu
tohoto roku a umožní rybářům pokračovat v jejich podnikání do uskutečnění reformy
SRP. Také umožní provést důkladné hodnocení vlivů u všech technických opatření, která
jsou v současnosti v platnosti. Skutečně by nebylo rozumné nyní přijímat jakékoli zásadní
pozměňovací návrhy k této zprávě, protože by se tím prodloužil legislativní postup
a spustily dlouhé diskuse v Radě.

Závěrem bych rád blahopřál panu Capoulas Santosovi ke zprávě o partnerské dohodě o
rybolovu s Komorským svazem a své kolegyni paní Fraga Estévezové ke zprávě o Grónsku.

Ole Christensen (S&D).   – (DA) Pane předsedající, v úvodu bych rád poděkoval
zpravodajům za jejich práci na doporučení a třech zprávách. Zítra budeme hlasovat
o dohodě o dovozu s Grónskem, jejímž jsem stínovým zpravodajem za skupinu Pokrokové
aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. Těší mě, že se zbavujeme
těžkopádné a drahé byrokracie, přičemž zároveň zcela plníme požadavky EU na bezpečnost
potravin. Dohoda dá Grónsku příležitost prodávat jeho produkty rybolovu podle pravidel
vnitřního trhu, pod podmínkou, že tyto produkty budou splňovat zdravotní a bezpečnostní
požadavky EU. Grónské ryby jsou již nyní kontrolovány dánskými úřady, a to jak v Grónsku,
tak znovu když jsou dovezeny do EU. To představuje drahé zdvojování práce, kterého nás
dohoda zbaví. Tato dohoda bude výhodná pro všechny, ale zjevně byla připravována příliš
dlouho. Nicméně pro Parlament bylo také důležité, aby byla naprosto vyjasněna otázka
právního základu, a my doufáme, že Komise a Rada toto podpoří.

Budeme také hlasovat o partnerské dohodě v rybolovném odvětví s Komorským svazem.
V zásadě mám velmi pozitivní náhled na dohody o udržitelném rybolovu, které zajišťují
udržitelnost, pokud jde o rybí populace, a pro rybáře, pro místní obyvatele a konečně
udržitelnost pro rybáře EU, kteří dohody využívají. Tato dohoda s Komorským svazem
bohužel není tak udržitelná, jak bych si přál, protože neobsahuje konečný strop určující,
kolik lodí EU má povoleno lovit ryby. Když bude dosaženo dohodnutého množství 4 850
tun na rok, každá další tuna bude stát 65 EUR.

Tendence nestanovit strop, kolik lodí EU může lovit ve vodách třetích zemí, je poškozující
a špatná. Není dobré, abychom se řídili různými politikami pro rybolov podle toho, zda
jsme ve vlastních vodách, nebo ve vodách třetí země. Také bych rád prosadil, abychom ve
větší míře zajistili, že peníze, které EU platí třetím zemím za uzavření dohod o rybolovu,
jsou využity tak, že z nich má prospěch místní obyvatelstvo.
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Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Pane předsedající, paní Damanakiová, dámy a pánové,
těší mě, že Parlament se konečně chystá hlasovat o této otázce, a ráda bych poděkovala
zpravodajům za jejich práci.

Pozměňovací návrh k nařízení Rady o finančních opatřeních Společenství je jedním z
hlavních nástrojů, které potřebujeme, abychom mohli provádět společnou rybářskou
politiku. To platí zejména pro oblasti vztahů v mezinárodním rybolovu, sběru dat a
vědeckých studií. Obzvláště důležité jsou systémy kontroly společné rybářské politiky a
jejich provádění.

Pan zpravodaj se snažil přesvědčit kolegy poslance o potřebě zvýšení míry spolufinancování
na maximum 75 %. My jsme jeho přání nemohli přijmout. Stávající nařízení se v praxi
osvědčila a již umožňují některé výjimky. Členské státy už využívají příležitosti využít
spolufinancování a není zde potřeba dalších stimulů.

Je důležité, aby pozměňovací návrh k nařízení připravoval cestu pro souvislý právní rámec.

Ian Hudghton (Verts/ALE). -   Pane předsedající, řekl bych, že zpráva paní Grelierové
dává příliš mnoho výsad Komisi. Rybáři ze západu Skotska těžko chápou, proč může
Komise říkat, že chce odstranit výměty, a zároveň odmítat pozměňovací návrhy k těmto
technickým opatřením.

Komise dává přednost prodloužení platnosti stávajících technických opatření, které
způsobují výměty, včetně tresky jednoskvrnné, o dalších 18 měsíců. Komise upřednostňuje
dalších 18 měsíců takzvaných přechodných opatření, jež selhala při ochraně populací.
Dalších 18 měsíců sypání mrtvých ryb zpět do moře. Nabádám kolegy, aby zítra podpořili
všechny pozměňovací návrhy, a já doufám, že ty návrhy budou přijaty, a pokud budou
přijaty, doufám, že Komise změní přístup a chopí se příležitosti, která se nabízí, a bude
jednat v otázce výmětů a nejen mluvit o tom, jak bude jednat někdy v budoucnu.

Struan Stevenson (ECR). -   Pane předsedající, předložil jsem pozměňovací návrh k
nařízení o technických opatřeních, abych se pokusil vyřešit anomálii, o níž se právě zmínil
Ian Hudghton a která se vyskytla na západním pobřeží Skotska.

Při dobře míněné snaze o záchranu bělomasých rybích populací v této oblasti Komise
koncem roku 2009 zavedla na dobu 12 měsíců přechodná pravidla pro složení úlovků,
ale platnost těchto přechodných pravidel byla prodloužena o další rok v rámci souhrnné
dohody, která prodloužila všechna technická opatření EU o 12 měsíců. Komise se teď snaží
pravidla protáhnout do konce roku 2012, než připraví nový rámec pro technická opatření
v rámci reformního balíčku SRP.

Nechtěný důsledek tohoto kroku bude znamenat, že přechodné nařízení, které bylo
zavedeno pouze na dobu jednoho roku, bude nyní platit nejméně tři roky, během nichž
se okolnosti na západě Skotska dramaticky změnily, a nutí naše rybáře vysypávat dobré,
čerstvé tresky jednoskvrnné mrtvé zpět do moře. Doufám, že Parlament zítra podpoří můj
pozměňovací návrh.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Pane předsedající, paní komisařko, přestože
blahopřeji všem čtyřem zpravodajům, chtěla bych se zaměřit jen na dvě ze zpráv, o nichž
dnes diskutujeme. V roce 2008 vedla neexistence jakékoli dohody o návrhu nařízení, které
by zjednodušilo a ujasnilo nařízení EU o ochraně zdrojů ryb, k přijetí současného nařízení,
které stanovilo řadu přechodných opatření, původně zamýšlených na období mezi 1.
lednem 2010 a 30. červnem 2011. Současný legislativní návrh prodlužuje platnost této
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přechodné dohody o dalších 18 měsíců – jinými slovy do 1. ledna 2013 – během čekání
na nové nařízení o technických opatřeních z reformované společné rybářské politiky (SRP).

Je důležité během této přechodné doby udržovat regulační rámec pro rybolov, který ochrání
zájmy rybářů, aniž bychom ztratili ze zřetele základní cíl podpory udržitelného rybolovu.
Současný záměr nepovolovat dále používání zatahovacích sítí a od 1. října je zakázat v
hloubce mezi 200 a 600 metry nepředstavuje dobrý příklad toho, co bylo popsáno.
Současný zákaz této rybolovné techniky, jež byla užívána celá desetiletí částí portugalského
loďstva k lovu takových druhů, jako jsou ďas mořský a štikozubec, byl těžkou ekonomickou
a sociální ranou pro odvětví a pro rybářské komunity, které závisejí právě na využívání
těchto zdrojů.

Proto žádám o vaši podporu při přijímání návrhu, který jsme společně s kolegy panem
Capoulas Santosem a panem Ferreirou předložili ve sněmovně a který se snaží o víc než
zajistit, aby, zákon, který platil do 1. října 2010, platil do roku 2013.

Také bych ráda zmínila návrh nařízení stanovící finanční opatření Společenství vztahující
se k provádění SRP a mořského práva: zprávu pana Ferreiry. Spolu s Evropským fondem
pro rybolov je toto nejdůležitější finanční nástroj na podporu rybolovu zajišťující
financování oblastí mezinárodních vztahů, správy, sběru dat a stanovisek a monitorování
provádění SRP.

V této souvislosti bych ráda vyjádřila svou naprostou podporu návrhům, které pan
zpravodaj předložil zde ve sněmovně, na posílení možnosti 60% spolufinancování EU v
oblasti sběru, správy a využívání základních údajů i v oblasti sběru, správy a využívání
doplňkových údajů. Rozšířené a rostoucí uznávání významu řízení rybolovu podpořené
aktuálními a podrobnými vědeckými poznatky o stavu populací plně opodstatňuje přijetí
zpravodajových návrhů i jeho zprávy jako celku.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Pane předsedající, paní komisařko, chci blahopřát
čtyřem zpravodajům za jejich vynikající práci. Budu se soustředit na dvě zprávy – vzhledem
k jejich významu.

Jedna z nich je o dohodě s Komorským svazem. Jedná se o dohodu o rybolovu mezi EU a
zemí v jihovýchodní Africe – abychom se zorientovali také prostorově –, kde 60 % obyvatel
žije pod hranicí chudoby a kde jediným zdrojem příjmů je turistika nebo státní podpora.

Tato dohoda stanoví možnost lovení jejich přebytečných ryb. Opakuji: přebytečných ryb.
Také zajišťuje kompenzaci pro rozvoj země a zlepšení infrastruktury a vlastních možností.
Ustanovuje rámec partnerství v rámci kritérií udržitelného a odpovědného rybolovu,
ochrany biologických zdrojů. Musíme vzít v potaz, že jsou zde stěhovavé druhy, jako je
tuňák, a že každý rok je založena populace následujícího roku s využitím vědeckých kritérií.
Usnadňuje to vědecký výzkum a přítomnost pozorovatelů v místě, stejně jako udržování
ryb oblasti, protože dohoda je omezena na pobřežní oblast, takže se bude rozvíjet domácí
rybolov.

Tento protokol je velmi prospěšný díky přístupu evropských rybářských lodí do oblasti,
díky rozvojové pomoci, zvýšení zaměstnanosti a lepším hospodářským vyhlídkám. Má
však také jeden velmi významný prvek: zabraňuje třetím zemím v rybolovu, pokud nezajistí
odpovídající ochranu životního prostředí. Třetí země uloví 75 % rybolovných zdrojů
oblasti.
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Proto věříme, že tato dohoda nejen pomáhá Komorskému svazu, ale pomáhá také udržovat
životní prostředí.

Zvláštní pozornost je také třeba věnovat důležité zprávě paní Grelierové o nařízení
stanovícím technická opatření, jejichž platnost vyprší za tři měsíce, a proto byl vznesen
požadavek na její prodloužení do prosince 2012, protože pokud k prodloužení nedojde,
nastane právní vakuum, právní nejistota a špatná ochrana mořských zdrojů.

Také bychom ale zdůraznili hodnocení přiloženého prohlášení, které vyzývá Komisi, aby
přijala jisté pozměňovací návrhy: některá technická opatření navrhovaná členskými státy.
Problematika sítí zde již byla zmíněna a také hovoříme o otázce hloubky. Ta má vliv na
některé druhy rybolovu a my jsme přesvědčeni, že by ji Komise měla do prohlášení
zahrnout, protože má dopad na samotné populace. Ovlivňuje oblasti 8, 9 a 10 a je důležité
tyto nedostatky, které se objevují při uplatňování nařízení, jež nejen že poškozuje rybolov,
ale také místní obyvatelstvo, překonat.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Pane předsedající, já budu hlasovat ve prospěch
této dohody, protože je pozitivní pro evropské loďstvo. Celkem 70 lodí z ní bude mít
prospěch, o 12 více než v předchozí dohodě, a tyto lodě povezou alespoň jednu místní
posádku.

Je to pozitivní také pro Komorský svaz, pro jeho lid a jejich produktivní odvětví, a to z
několika důvodů. Zaprvé, zpráva podporuje spolupráci založenou na péči o místní rozvoj
a finanční vyrovnání putuje do oblasti. Zadruhé, nabádá vlády v regionu, aby respektovaly
lidská práva, což je klíčová podmínka pro trvání dohody. Zatřetí, podporuje menší formy
rybolovu a zaručuje, že 8 500 Komořanů, kteří se živí tímto druhem činnosti, bude mít
vlastní oblast pro rybolov: evropské lodi nebudou smět lovit v okruhu 10 námořních mil
od každého ostrova.

A konečně, dohoda je pozitivní proto, že v oblasti prosazuje udržitelný rybolov, zahrnuje
mechanismus pro objektivní analyzování rybích populací a stanoví mechanismy pro
vědeckou spolupráci k tomuto účelu.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Pane předsedající, jsem rád, že mohu jménem své skupiny říci
několik slov k tomuto tématu, a rybolov je nepochybně kontroverzní téma, jedno z
nejspornějších, které se v Parlamentu probírá. V mé zemi je jedno staré pořekadlo, že kolik
je lidí, tolik je názorů, a to platí i o rybářích a rybolovu. Proto je obtížné, abychom se jako
poslanci na této problematice jednomyslně shodli, ale musíme se ze všech sil snažit.

– Pokud jde o Grónsko, domnívám se, že paní komisařka podala poměrně vyvážený pohled
na situaci. Zjevně existují problémy ohledně důvěry Evropského parlamentu vůči Radě
a naopak, ale jak sama paní komisařka řekla, nalezne se věcné řešení, což je zjevně žádoucí.
Je to důležité z hlediska EU. A stejně, ne-li více, důležité je to z hlediska Grónska – země,
jejíž odvětví rybolovu téměř výhradně závisí na evropském trhu a samozřejmě její
ekonomika téměř výhradně závisí na rybolovu.

Jedna věc, kterou můžeme o Grónsku říci, je, že ryba odtamtud pocházející, jak předpokládá
tato zpráva, bude ověřitelná a vysoce kvalitní – na rozdíl od mnoha ryb přicházejících do
Evropské unie z ohromných rybích farem v jihovýchodní Asii, jejichž kvalitu nelze ověřit
a o nichž se mnozí domnívají, že pocházejí ze znečištěných vod.

Takže zde máme velkou oblast, kterou je třeba se zabývat, zejména proto, že sama paní
komisařka dnes odpoledne načrtla poměrně temný obrázek o udržitelnosti rybích populací
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a pobřežních společenstev do budoucnosti. Z toho důvodu je třeba vyvinout zásadní
politiku týkající se akvakultury v Evropě jako součást budoucí SRP. Mezi tím vítám
předložené návrhy a přijímám slova paní komisařky o tom, co bude následovat.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a
pánové, také já chci blahopřát zpravodajům za tyto čtyři zprávy. Než začnu hovořit o
zprávách pana Ferreiry a paní Fraga Estévezové, rád bych vyjádřil podporu zprávě pana
Capoulas Santose, která doporučuje přijetí protokolu předkládajícího možnosti rybolovu
a finanční příspěvky, které stanoví dohoda o partnerství s Komorským svazem, a připomíná
nám, že je třeba, aby se na tomto procesu aktivně podílel Parlament.

Také souhlasím se základními aspekty zprávy paní Grelierové o technických opatřeních.
Vyzývám Komisi, aby urychlila své hodnocení dopadů a upřednostnila návrh nařízení o
těchto opatřeních, aby mohlo být přijato co možná nejdříve: pokud možno dříve než v
roce 2013.

Zpráva pana Ferreiry opravuje nařízení (ES) č. 861/2006 o finančních opatřeních
Společenství pro provádění společné rybářské politiky spolu s Evropským fondem pro
rybolov (EFF). Zpráva vyjasňuje své pole působnosti a upravuje jej podle reálných potřeb
společné rybářské politiky podle nové Lisabonské smlouvy, takže se domnívám, že je
pozitivní.

Nicméně, stejně jako pan zpravodaj, vzhledem k tomu, že jednou ze základních podmínek
pro dosažení udržitelného rybolovu je zajištění aktuálních a přesných poznatků o rybích
populacích, lituji, že nebylo možné zvýšit míry spolufinancování, pokud jde o sběr, správa
a používání údajů.

Zpráva paní Fraga Estévezové ovlivňuje zavedení pravidel pro zdraví zvířat a bezpečnost
potravin pro dovoz některých produktů rybolovu a vedlejších produktů rybolovu, ať
pocházejí z Grónska nebo z třetích zemí.

Pravidla se vztahují prakticky na 90 % vývozu Grónska v této oblasti, který v roce 2007
dosáhl 251 milionů EUR. Ohledně uplatňování pravidel spravujících obchod v rámci EU,
s nímž Grónsko zůstává spojené, na tyto dovezené produkty, panuje široká shoda. Tímto
se jednotný trh s produkty rybolovu a jeho vedlejší produkty rozšíří.

Je zjevné, že žádná shoda nepanuje v otázce, jaký by měl být právní základ, proto vítáme
rozhodnutí Komise prosazovat dohodu. Parlament se řídí zprávou o právních službách,
stanoviskem Výboru pro právní záležitosti a postojem, který zastává Výbor pro rybolov.

Doufáme, že tyto otázky mohou být vyřešeny, že Grónsko dostane prioritu, kterou si
zaslouží, a že bude dosažena legislativní dohoda.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Pane předsedající, chtěla bych poděkovat všem
čtyřem zpravodajům z jejich práci na balíčku opatření pro rybolov.

Ráda bych zdůraznila, že finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské
politiky jsou hlavním nástrojem EU pro financování v tomto odvětví a musí se neustále
přizpůsobovat potřebám občanů zapojených do této sféry, a to striktně v souladu se
současnými výzvami, kterým čelí. Finanční zdroje potřebné na provádění společné rybářské
politiky zahrnují také financování projektů v oblastech, jako jsou: mezinárodní vztahy,
správa, sběr dat, vědecké poznatky, kontrolní systémy a vymáhání této politiky.
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Domnívám se, že řízení rybolovu musí být založeno na aktuálních a přesných vědeckých
poznatcích o stavu populací. Právě to umožní účinněji přizpůsobit ustanovení nařízení
skutečným potřebám.

Maria Damanaki,    členka Komise.  − Pane předsedající, ráda bych vám poskytla několik
krátkých vysvětlení ohledně vašich poznámek.

Co se týká diskusí o partnerských dohodách pro rybolov, právě se snažíme, v rámci našeho
návrhu na reformu, zajistit správné provádění těchto dohod o rybolovu ve prospěch
místních obyvatel. Dokud nemáme nový návrh na novou generaci dohod o rybolovu,
snažíme se vylepšit současnou situaci. Snažíme se zajistit provádění dohody s Komorským
svazem a co nejvíce vypomáhat místním obyvatelům.

Pokud jde o problémy zmiňované v souvislosti s Parlamentem a informacemi
poskytovanými poslancům Parlamentu o dohodách, Komise předala poslancům Parlamentu
veškeré informace – i důvěrné – a tak to budeme dělat i v budoucnu.

Co se týče technických opatření a zprávy paní Grelierové, chápu, že se objevila spousta
obav, protože nyní prodlužujeme platnost stávajícího nařízení. Museli jsme to udělat,
protože je třeba čekat na provedení reformy, ale chápu, proč nás nabádáte k přijetí některých
opatření, abychom měli nové nařízení ještě před koncem roku 2013. Jediné, co mohu říct
– protože vám nemohu dávat sliby, které nelze splnit – je, že se budeme velmi snažit urychlit
postup vytváření nového nařízení a také provedení základního nařízení pro reformu,
abychom členským státům přidělili některé pravomoci ohledně technických opatření.

Ohledně další otázky – finančního nařízení – doufám, že dosáhneme schválení při prvním
čtení, protože to by bylo velmi dobré pro provádění nařízení v budoucnu.

Pokud jde o případ Grónska, chci zopakovat, že jsme zde, abychom našli řešení na právním
základě návrhu. Pro Komisi je velmi důležité pracovat na této látce, protože dobré vztahy
s Grónskem jsou pro nás politickou prioritou. Mohu zopakovat, že Komise je zde, aby
usnadnila a nalezla kompromis s Radou.

Luis Manuel Capoulas Santos,    zpravodaj. − (PT) Pane předsedající, jen několik vteřin,
abych vyjádřil své díky za pronesené poznámky, a pak přikročíme k tomu, o čem jsem
měl v plánu mluvit. My víme, že některé drobné aspekty dohod o partnerství potřebují
opravu.

Ocenil jsem postoj paní komisařky, včetně jejího osobního názoru ohledně zapojení
poslanců Evropského parlamentu a doufám, že tento její osobní postoj může ovlivnit
institucionální postoj Komise, abychom dosáhli cíle, o který se snažíme.

João Ferreira,    zpravodaj. − (PT) Pane předsedající, i já bych rád vyjádřil své díky za
komentáře, které všichni přednesli, a za pozoruhodnou výdrž, jež v tuto hodinu všichni
prokazují. Také musím říci, s ohledem na poznámky o zprávě o finančních opatřeních, že
pozměňovací návrhy, které předkládáme, neohrožují konsensus, kterého jsme dosud
dosáhli ve třístranných rozhovorech. Jsem přesvědčen, že je možné zajít ještě trochu dál,
aniž bychom tento konsensus ohrozili, a v tomto ohledu jsem vděčný za poznámky, jež
zazněly od poslanců, kteří pozměňovací návrhy podpořili.

Jsem přesvědčen, jak řeklo několik poslanců, že nepřijetí těchto pozměňovacích návrhů
by vytvořilo nepochopitelnou nekonzistentnost ze strany EU, která na jednu stranu stojí
o větší zapojení v některých oblastech, jimž připisuje vzrůstající význam, zatímco v jiných
odmítá přidělit finance nezbytné pro skutečné uznání tohoto rostoucího významu.
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Pokud jde o zprávu o přechodných technických opatřeních, rád bych upozornil – což již
několik mých předřečníků také udělalo – na pozměňovací návrh, který podporuji já a dva
další poslanci a který se snaží eliminovat negativní diskriminaci bez vědeckého základu,
a zdůrazňuji, že žádný vědecký základ neopodstatňuje negativní diskriminaci vůči některým
částem malého portugalského loďstva, které používá zatahovací sítě. Toto loďstvo postupně
ukázalo schopnost využívat příslušné zdroje, konkrétně mořský jazyk a štikozubce,
udržitelným způsobem. Protože neexistují žádné důvěryhodné vědecké důvody
opodstatňující tento zákaz, neměl předně vůbec projít, zejména vzhledem k výrazně
negativním ekonomickým a sociálním důsledkům, které vyvolá.

Právě z těchto důvodů bych rád závěrem řekl, pane předsedající, že my také podporujeme
návrhy předložené našimi irskými a skotskými kolegy ve vztahu k téže zprávě.

Estelle Grelier,    zpravodajka. – (DE) Pane předsedající, budu se snažit hovořit pomaleji,
slibuji.

zpravodajka. – (FR) Pane předsedající, chtěla bych poděkovat kolegům poslancům za jejich
obecně příznivé komentáře k této zprávě, které také odrážejí diskuse, jež se konaly během
zasedání Výboru pro rybolov.

Sdílím stanovisko paní komisařky ohledně přijetí pozměňovacího návrhu, který specifikuje
velikost ok sítí pro lov drsnatcovitých, a ohledně nesouhlasu se specifickými požadavky
na pozměňovací návrhy k některým technickým opatřením, protože nejsou podpořeny
žádnými hodnoceními dopadů na dotyčné lodě a ekosystémy, nebo proto, že členské státy
nezaslaly nezbytné vědecké údaje. Všechna tato opatření jsou vzájemně provázána a nebyla
hodnocena.

Chci zdůraznit, stejně jako předřečníci, že je naléhavě třeba, aby Komise co možná
nejrychleji provedla hodnocení stávajících opatření a na základě tohoto hodnocení
vypracovala nový návrh, který může být zpracován současně s reformou společné rybářské
politiky, spíše než po ní. Na tento bod, jsem vás chtěla upozornit, paní komisařko, a
uvědomuji si vaši ochotu urychlit vypracování návrhu.

Závěrem musím znovu zmínit význam spolupráce mezi institucemi EU a odvětvím rybolovu
při shromažďování a sdílení vědeckých údajů. Jsem přesvědčena, že toto je nezbytný základ
pro novou, spravedlivou a ve spolupráci vytvořenou společnou rybářskou politiku, která
má dostatečné zdroje – a to je důležitý bod – a která uvádí v soulad ekonomické potřeby
a udržitelnost odvětví v zájmu všech: rybářské komunity, spotřebitelů a občanů.

Carmen Fraga Estévez,    zpravodajka. − (ES) Pane předsedající, ráda bych vyjádřila zvláštní
poděkování paní komisařce za odpověď na mou otázku, když řekla, že bude ochotna
přijmout změnu právního základu, a já doufám, že Rada bude stejného názoru.

V každém případě jsem zvažovala možnost žádosti, aby tato zpráva byla vrácena výboru,
než dojde ke konečnému hlasování, ale později jsem si uvědomila, že by to jen více zdrželo
tento návrh, který je podle mého názoru pozitivní pro Grónsko i pro EU, a že bude vhodné
již jej více nezdržovat.

Doufám však, že se Rada ztotožní se záměry Výboru pro rybolov, které jsou naprosto
oprávněné, a doufám, že bude nalezeno řešení, vzhledem k tomu, že jediným problémem
je právní základ, a nikoli obsah.

Každopádně mě těší, že jsme dosáhli tohoto výsledku; navíc máme vždy možnost jít k
Soudnímu dvoru, pokud máme pocit, že by bylo rozumné v této záležitosti pokračovat.
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My zítra ukážeme dobrou vůli vydáním našeho stanoviska a doufáme, že Rada zareaguje
a bude toto považovat za první čtení v Parlamentu, jak jsem již řekla.

Proto děkuji paní komisařce za ochotu otevřeně na tomto tématu spolupracovat a děkuji
všem svým kolegům, kteří na této zprávě pracovali a podpořili ji. Nyní už zbývá jen doufat,
že Rada bude pokračovat v našich záměrech, které jsou odůvodněné, jak jsem řekla,
a podporuje je nejen Výbor pro právní záležitosti, ale také právní složky Evropského
parlamentu.

Předsedající. −   Společná rozprava o čtyřech zprávách týkajících se záležitostí rybolovu
je uzavřena.

Hlasování o všech čtyřech zprávách se bude konat dne 6. dubna ve 12:00.

Písemná prohlášení (článek 149)

Jim Higgins (PPE),    písemně.  – Pokud jde o zprávu paní Grelierové, hlasoval jsem proti
své skupině u čtyř pozměňovacích návrhů – pozměňovací návrh 4, pozměňovací návrh
5CP, pozměňovací návrh 6 a pozměňovací návrh 3. Jsem zklamán, že pozměňovací návrhy
nebyly přijaty. Nicméně, nakonec jsem podpořil zprávu, aby zajistila ochranu irského lovu
drsnatcovitých a právní jistotu namísto čekání na plnou reformu v roce 2013.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    písemně.  –  (FI) Reforma společné rybářské politiky Unie je
jedním z nejdůležitějších úkolů Parlamentu. Jak víme, rybářská politika EU je dlouhou
dobu silně kritizována, a právem. Je zde mnoho otázek souvisejících s nadměrným
rybolovem, rybolovem na území rozvojových zemí a se státní podporou rybolovného
průmyslu a všechny je třeba rychle řešit.

Zpráva pana Ferreiry o finančních opatřeních Společenství se zabývá klíčovými otázkami,
pokud jde o reformu rybářské politiky. Těmi jsou: sběr údajů, výzkum, vnitřní spolupráce,
správa rybolovných záležitostí a systémy kontroly společné rybářské politiky. Důležité je
také zajistit, aby prioritou byla harmonizace rybářské politiky, zejména s environmentální
a námořní politikou, a to také bude vyžadovat finanční zdroje.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně. – (PT) Společná rybářská politika (SRP) spojuje řadu
opatření navržených Evropskou unií, aby zajistila udržitelnost a konkurenceschopnost
evropského rybolovného odvětví. V rámci reformy SRP jsou hlavními prioritami její
zefektivnění, aby lépe zajišťovala ekonomickou životnost evropských loďstev, ochrana
rybích populací, propojení s námořní politikou a dodávání kvalitních potravin
spotřebitelům. Opatření, která dnes Parlament přijal, jako je revize technických opatření
a úprava stávajících právních předpisů, aby byly zohledňovány sebrané vědecké údaje,
mezi tyto priority spadají. Udržitelnost a konkurenceschopnost odvětví by měly být
vyvážené. Rybolovná činnost je nezbytná pro hospodářský a sociální rozvoj pobřežních
komunit, protože přispívá k povzbuzení regionů a podporuje činnost v souvisejících
odvětvích. Například v nejodlehlejších regionech Unie, které představují největší exkluzivní
ekonomickou zónu EU, hraje odvětví rybolovu zásadní roli v jejich ekonomické aktivitě,
takže zajištění udržitelnosti a rozvoje odvětví je tu prioritou.

16. Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis

17. Ukončení zasedání

(Zasedání bylo ukončeno ve 23:20)
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