
ŠTVRTOK 7. APRÍLA 2011

PREDSEDÁ: LIBOR ROUČEK
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

(Rokovanie sa začalo o 9.00 hod.)

2.  – Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

3. Výročná správa EIB za rok 2009 (rozprava)

Predsedajúci.   – Prvým bodom programu je správa pána Cutaşa v mene Výboru pre
hospodárske a menové veci o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2009
(2010/2248/INI) (A7-0073/2011).

George Sabin Cutaş,    spravodajca. – (RO) Predloženie tejto správy o činnosti Európskej
investičnej banky (EIB) je súčasťou každoročného demokratického procesu vyplývajúceho
zo zodpovednosti, ktorú má táto banka voči Európskemu parlamentu.

Hoci tento proces sa uskutočňuje pravidelne, nemožno ho trivializovať, pretože obsahuje
odporúčania týkajúce sa dôležitých otázok v súvislosti s budúcnosťou Európskej únie. Keď
v decembri 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, Európska investičná banka sa
stala nástrojom podpory vonkajších politík Európskej únie a zároveň aj dôležitým
partnerom pri stimulovaní európskeho hospodárstva.

Chcel by som poďakovať kolegom poslancom za vylepšenie správy. Chcel by som tiež
poďakovať všetkým zamestnancom banky za vynikajúcu spoluprácu, predovšetkým pánovi
prezidentovi Maystadtovi a pánovi viceprezidentovi Kolatzovi-Ahnenovi.

Všetci hľadáme spôsob, ako zosúladiť rastúce dlhy a deficity členských štátov s cieľmi
hospodárskeho rastu stanovenými napríklad v stratégii EÚ 2020, ktorá si vyžaduje veľké
investície do vzdelávania, zdravotníctva, technológií, trvalo udržateľnej energetiky
a infraštruktúry. Myslím si, že riešenie tohto problému je európske, pričom dôležitú úlohu
v tejto situácii musí zohrávať Európska investičná banka.

Uvediem tu dva významné príklady spôsobu, akým Európska investičná banka stimulovala
a bude stimulovať európske hospodárstvo. Po prvé sú to pôžičky malým a stredným
podnikom a potom dlhopisy na projekty. Nesmieme zabúdať, že 99 % európskych podnikov
sú malé a stredné podniky (MSP). Investície do MSP sú prostriedkom, ako významne prispieť
k inováciám, aktivitám v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa uskutočňujú v Európskej únii.
Európska investičná banka poskytla malým a stredným podnikom finančné prostriedky
presahujúce ročný cieľ vo výške 7,5 miliardy EUR v rokoch 2009 a 2010.

V roku 2010 bol vytvorený aj európsky nástroj mikrofinancovania, ktorý sústredil finančné
prostriedky vo výške až 200 miliónov EUR určených tým, ktorí potrebujú mikroúvery.
Uvedomujeme si však, že pri prístupe podnikateľov k úverom stále existujú ťažkosti.

Myslím si, že musíme zvýšiť transparentnosť procesov používaných pri výbere finančných
sprostredkovateľov banky a pri poskytovaní úverov týmto sprostredkovateľom.
Povinnosťou Európskej investičnej banky je aj poskytovať technickú pomoc
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a spolufinancovanie konvergenčným regiónom, aby sa im umožnilo prijímať finančné
prostriedky, ktoré majú k dispozícii, vyšším tempom.

Ďalšou otázkou, o ktorej by som chcel hovoriť, sú dlhopisy na projekty. Spájame veľké
očakávania s týmto finančným nástrojom oprávnene? Myslím si, že áno. Jeho cieľom je
zvýšiť úverové ratingy dlhopisov vydávaných podnikmi prilákaním súkromných investícií,
aby sa doplnili domáce investície a investície z kohéznych fondov. Vďaka tomuto
multiplikačnému účinku dostanú podniky viac peňazí na zavádzanie projektov
infraštruktúry v oblastiach dopravy, energetiky, IT a trvalo udržateľného rozvoja. Je dôležité
zamerať sa na určité kľúčové projekty, napríklad na trvalo udržateľný rozvoj, cestnú
a železničnú infraštruktúru a prepojenie prístavov s európskymi trhmi, a na projekty
zabezpečujúce energetickú nezávislosť, ako napríklad plynovod Nabucco alebo projekt
prepojenia Turecko – Grécko – Taliansko (ITGI).

Keďže dnes diskutujeme o možných riešeniach prekonania finančnej krízy, privádza nás
to k otázke transparentnosti a daňových rajov. Nedostatok transparentnosti finančných
sprostredkovateľov nadobudol špecifickú formu daňových únikov a podvodov a prispel
k zložitej situácii, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame.

Európska investičná banka ako európska banka sa nesmie podieľať na žiadnych operáciách
uskutočňovaných prostredníctvom nespolupracujúcich jurisdikcií, ktoré za také v súčasnosti
označujú rôzne medzinárodné orgány. Tieto zoznamy zároveň stále nestačia. Európska
investičná banka môže v tejto oblasti prispieť realizáciou riadnych hodnotení a pravidelným
zverejňovaním svojich výsledkov.

V neposlednom rade by som chcel spomenúť úlohu, ktorú banka zohráva mimo Európskej
únie v krajinách, ktoré chcú pristúpiť k EÚ, a v krajinách, na ktoré sa vzťahujú politiky
spolupráce a rozvoja. Európska investičná banka v týchto krajinách podporuje ciele
zahraničnej politiky Európskej únie. Preto si myslím, že musíme pre túto oblasť vyhradiť
viac špecializovaných pracovníkov a zvýšiť úroveň zapojenia miestnych aktérov do
projektu.

S radosťou si vypočujem vaše názory v Parlamente a prehovorím ešte raz na záver.

Philippe Maystadt,    prezident EIB. – (FR) Najprv by som sa chcel ešte raz poďakovať za
pozvanie na rozpravu o vašej správe o činnosti Európskej investičnej banky (EIB) – stáva
sa to skutočnou tradíciou.

Chcel by som sa poďakovať najmä vášmu spravodajcovi pánovi Cutaşovi. Prejavil dobrý
cit pozerať sa na veci nielen z retrospektívy, ale poskytol aj usmernenia do budúcnosti.
Práve o tomto by som chcel v podstate hovoriť, ak môžem. Uvádzate, že naše predstavenstvo
vypracovalo trojstupňový prístup k činnosti Európskej investičnej banky na najbližších
niekoľko rokov. Svoju činnosť budeme rozvíjať v troch oblastiach: zavádzanie stratégie
Európa 2020, boj proti zmene klímy a podpora vonkajšej politiky EÚ.

Keď v roku 2008 vypukla finančná a potom aj hospodárska kríza, členské štáty reagovali
krátkodobými opatreniami: rôznymi národnými plánmi, ktorých cieľom bolo spočiatku
zabezpečiť likviditu bánk a potom stimulovať hospodársku obnovu. Tieto národné plány,
ako viete, podporoval plán hospodárskej obnovy Európy, ktorý prijala Európska rada
v decembri 2008. EIB zohrávala svoju úlohu zvýšením objemu úverov zo 48 miliárd EUR
v roku 2007 na 79 miliárd EUR v roku 2009 a nasmerovaním týchto finančných
prostriedkov do reálnej ekonomiky v oblastiach, ktoré Rada označila za prioritné,
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predovšetkým na podporu malých a stredných podnikov, ako práve zdôraznil váš
spravodajca.

No po týchto krátkodobých opatreniach, ktoré nám umožnili zabrániť najhoršiemu, je
teraz potrebná dlhodobejšia reakcia. Práve tu nastupuje stratégia Európa 2020 a mimoriadne
dôležitou časťou tejto stratégie je zvýšenie miery zamestnanosti a produktivity, čo sa musí
zakladať na takzvanom znalostnom trojuholníku: odbornej príprave, výskume a inováciách.
EIB je pripravená významne prispieť k realizácii tejto stratégie. V roku 2010 banka poskytla
vyše 4 miliardy EUR na financovanie projektov v oblasti vzdelávania a vyše 7 miliárd EUR
na projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

Zámerom EIB je zvýšiť financovanie týchto oblastí, a preto chce spolu s Európskou komisiou
pokračovať v spoločných nástrojoch financovania na základe modelu finančného nástroja
s rozdelením rizika (RSFF) na podporu výskumu, keďže nástroje tohto druhu zvyšujú vplyv
európskeho rozpočtu. S rovnakým objemom finančných prostriedkov môže európsky
rozpočet znášať väčší objem investícií a tieto spoločné nástroje zároveň znižujú kapitálové
obmedzenie z hľadiska EIB. To znamená, že EIB môže s tým istým objemom kapitálu
zvýšiť objem svojich úverov.

Spomenul som finančný nástroj s rozdelením rizika. Je to dobrý príklad. Na konci roka
2010 sme dokázali s rozpočtovým príspevkom vo výške približne 390 miliónov EUR
a s kapitálovým príspevkom EIB vo výške približne 700 miliónov EUR požičať viac než
6 miliárd EUR, čo financovalo investície do výskumu vo výške viac než 16 miliárd EUR.
Môžete preto vidieť dva druhy pákového efektu, ktorý takýto nástroj umožňuje, a tak sa
nám zdá, že je jasné, že príspevok EIB k stratégii Európa 2020 bude ešte účinnejší, pretože
sa budeme môcť spoľahnúť na pragmatickú spoluprácu s Komisiou a aj s ostatnými
finančnými inštitúciami.

Druhá oblasť je boj proti zmene klímy a jej niekedy tragické dôsledky. Toto sa stalo prioritou
Európskej únie, a teda aj EIB. Jadrová havária vo Fukušime a otázky, ktoré v tejto súvislosti
vznikajú, ďalej posilňujú potrebu obrovských investícií do úspor energie, obnoviteľných
zdrojov energie a nových energetických technológií.

V roku 2010 vzrástli úvery EIB na projekty priamo prispievajúce k zníženiu objemu emisií
skleníkových plynov na takmer 20 miliárd EUR alebo takmer 30 % celkového objemu
našich úverov. Podiel úverov na projekty obnoviteľných zdrojov energie predstavoval
6,2 miliardy EUR celkového objemu našich úverov a tieto zdroje sa využili najmä na
projekty v oblasti využitia veternej a slnečnej energie. Úvery na projekty zlepšenia
energetickej účinnosti v roku 2010 vzrástli na 2,3 miliardy EUR. V priebehu
nadchádzajúcich rokov bude tento objem ďalej rásť, pretože existuje obrovský potenciál
úspor energie predovšetkým vo verejných budovách a bytoch v mnohých európskych
mestách a veľkomestách. Čo sa týka investície do rozvoja mestskej dopravy, a teda do
zníženia znečistenia pochádzajúceho z individuálnej dopravy, EIB poskytla v roku 2010
úvery vo výške 7,9 miliardy EUR.

V tomto úsilí teda budeme pokračovať. Budeme naďalej podporovať úspory energie,
energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie a iniciujeme aj vývoj metodiky, ktorá
je vzhľadom na technickú náročnosť nevyhnutne komplexná, s cieľom presnejšie
vyhodnotiť uhlíkovú stopu všetkých projektov, ktoré financujeme. Toto osobitné úsilie
svedčí o našej vôli urobiť z boja proti zmene klímy hlavnú prioritu.
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Na záver k tretej oblasti: žiadna mocnosť nemôže očakávať, že bude uskutočňovať vonkajšiu
politiku bez finančnej podpory. Čína to zistila. Finančne intervenuje na celom svete s cieľom
podporiť ciele svojej vonkajšej politiky. Ak Európska únia naozaj chce rozvíjať vonkajšiu
politiku, ktorá bude mať vo svete určitý vplyv, potom musí mať aj finančnú páku. Ak si to
Európska únia bude želať, môže byť touto pákou EIB. To je jeden zo záverov správy pána
Camdessusa o vonkajšom mandáte EIB. Uvidí sa, či členské štáty, ktoré sú tiež akcionármi
EIB, budú konať podľa tohto odporúčania a prijmú v rámci prípravy finančných výhľadov
na obdobie rokov 2014 – 2020 jasné rozhodnutie.

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, to bol prehľad trojstupňového prístupu EIB
v nasledujúcich rokoch.

Maroš Šefčovič,    podpredseda Komisie. – Najprv by som chcel poďakovať nášmu pánovi
spravodajcovi Cutaşovi za veľmi dobrú správu. Chcel by som na tejto plenárnej schôdzi
privítať aj pána Maystadta, pretože je veľmi dôležité, aby pánovi Maystadtovi a Európskej
investičnej banke (EIB) zablahoželala aj Komisia k dlhodobej rozhodnej reakcii na účinky
globálnej finančnej krízy.

Pomoc zo strany EIB bola veľmi dôležitá. EIB nám pomohla riešiť nedostatok úverov na
trhu a to bolo rozhodujúce nielen pre členské štáty EÚ a kandidátske krajiny, ale aj pre
našich partnerov na celom svete. EIB dokázala významne zvýšiť svoju úverovú aktivitu
a zároveň zamerať zvýšenie na kľúčové oblasti podporujúce rast.

Komisia sa stotožňuje s názorom Parlamentu, že podpora politiky súdržnosti EÚ a prechod
na nízkouhlíkové hospodárstva sú hlavnými cieľmi EIB. Z toho vyplýva, že Komisia spojila
sily so skupinou EIB na podporu konvergenčných režimov so spoločnými nástrojmi
financovania, ktoré veľmi dobre poznáme – JASPERS, JEREMIE a nový nástroj ELENA –,
na boj proti zmene klímy. Okrem toho vítame nárast objemu úverov pre malé a stredné
podniky (MSP) a súhlasíme s vašou žiadosťou o viac kvalitatívnych opatrení na zvýšenie
pridanej hodnoty a transparentnosti zásahov skupiny EIB v tejto oblasti.

V tejto súvislosti sa zdá, že je nevyhnutné vyhodnotenie optimálnej deľby práce medzi EIB
a Európsky investičný fond (EIF). Obrovské úsilie, ktoré vyvinula EIB, upozornilo na
dôležitosť optimalizácie využívania kapitálu EIB. Je veľmi dôležité, aby sme dosiahli správnu
rovnováhu medzi vyššími objemami a vysoko rizikovými činnosťami, ktoré si vyžadujú
viac kapitálu, ale ktoré pridávajú väčšiu hodnotu zásahu skupiny EIB.

Chcel by som povedať niekoľko slov o finančných nástrojoch. Sme presvedčení o tom, že
využívanie inovačných finančných nástrojov spolu s hlavnými finančnými inštitúciami,
ako je napríklad EIB, by sa malo rozšíriť. Nástroje využívajúce okamžité úvery, kapitálové
fondy a záruky pomôžu maximalizovať účinky rozpočtu EÚ prilákaním dodatočných
finančných prostriedkov od tretích strán. Zvýšené využívanie spoločných finančných
nástrojov a rozdelenie rizika s rozpočtom EÚ by mohlo viesť k uvoľneniu kapitálu
a umožneniu väčšieho pákového efektu vlastných zdrojov EIB a rozšíreniu jej dosahu.
V konečnom dôsledku to znamená viac projektov podporujúcich stratégiu Európa 2020
a lepšiu podporu jej cieľov a zámerov.

Iniciatíva dlhopisy na projekty v rámci stratégie Európa 2020, o ktorej momentálne prebieha
verejná diskusia, je veľmi dobrým príkladom. Stratégia EÚ 2020 vyzýva na rozsiahle
cezhraničné investície do podpory hlavných činností stratégie EÚ 2020 a na rozvoj
inteligentných, zlepšených a plne prepojených infraštruktúr. Iniciatíva dlhopisy na projekty
by podporila financovanie konkrétnych projektov v oblasti dopravy, energetiky
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a komunikačnej infraštruktúry a potenciálne aj v iných odvetviach, čo môže pomôcť
položiť základy trvalo udržateľného rastu a zamestnanosti v budúcnosti. Som rád, že
podporujete túto iniciatívu v správe.

V súvislosti s prípravou návrhov Komisie na ďalší viacročný finančný rámec Komisia
vykonáva strategické vyhodnotenie a analýzu, aby zabezpečila optimalizované využívanie
nových nástrojov, a to v dialógu s EIB a inými finančnými inštitúciami s cieľom využiť ich
odbornosť v oblasti finančníctva a ich skúsenosti na trhu.

Na záver by som chcel uviesť niekoľko poznámok o vonkajších činnostiach EIB. Čo sa týka
financovania EIB mimo EÚ, Komisia podporuje zvýšenie stropov, ktoré navrhol Parlament
v rámci strednodobého preskúmania vonkajšieho mandátu EIB, najmä zvýšenie
o 1 miliardu EUR pre oblasť Stredozemia. Vieme, aké dôležité to dnes je. Je to veľmi dôležité
preto, aby EIB pokračovala vo svojich intervenciách na udržateľnej úrovni a podporovala
demokratickú transformáciu našich partnerských krajín. Rovnako tiež opakovane
zdôrazňujeme význam toho, aby EIB opätovne využívala spätné toky z predošlých investícií
v oblasti Stredozemia s cieľom realizovať investície rizikového kapitálu v súkromnom
sektore pre malé a stredné podniky (MSP) v regióne. Okrem toho podporujeme ďalšie
posilňovanie rozvojových kapacít EIB, pretože tieto dodatočné potreby by si vyžadovali
postupné zvyšovanie ľudských zdrojov špecializovaných na rozvojové aspekty.

V súlade s návrhom Komisie v súvislosti so strednodobým preskúmaním vonkajšieho
mandátu EIB Komisia vytvorí pracovnú skupinu, ktorá by skúmala možný vývoj platformy
EÚ pre spoluprácu a rozvoj. Cieľom je optimalizovať fungovanie mechanizmov
a skombinovať granty a úvery s účasťou Komisie, EIB a ostatných viacstranných
a dvojstranných inštitúcií. Vytvorenie takejto platformy by pomohlo zabezpečiť synergie
a posilniť spoluprácu medzi EIB a ostatnými finančnými inštitúciami. V tejto súvislosti by
som chcel uviesť, že na začiatku marca bolo podpísané memorandum o porozumení medzi
Komisiou, EIB a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR).

Jean-Pierre Audy,    spravodajca Výboru pre kontrolu rozpočtu požiadaného o stanovisko. – (FR)
Chcel by som oceniť pozornosť, ktorú venujete poslancom EP, pán Maystadt, pretože to
nie je vašou povinnosťou vo funkcii prezidenta medzivládnej banky. Vážime si to. Vo
svojom príhovore sa budem zaoberať bezpečnosťou a komunitarizáciou Európskej
investičnej banky (EIB).

Čo sa týka otázky bezpečnosti, pán Maystadt, povedali ste, že si želáte stať sa silou v pozadí
Európskej únie a jej finančnou pákou. Áno, ale s ratingom s trojitým A.. My vo Výbore pre
kontrolu rozpočtu sme navyše celé roky hovorili o tom, že by ste mali podliehať dohľadu
nad obozretným podnikaním. Navrhujeme, aby tento dohľad vykonávala buď Európska
centrálna banka, alebo na základe dobrovoľného postupu zo strany EIB nový Európsky
orgán pre bankovníctvo so zapojením jedného alebo viacerých regulátorov alebo bez tohto
zapojenia, a vyzývame vás, pán komisár, aby ste predložili návrhy.

Na záver, pán predsedajúci, by som chcel spomenúť náš návrh, aby sa Európska únia stala
členom Európskej investičnej banky a aby sa tak tento medzivládny nástroj postupne
premieňal na nástroj Spoločenstva.

Danuta Maria Hübner,    v mene poslaneckého klubu PPE. – Chcela by som hovoriť
o budúcnosti podobne ako pán prezident Maystadt a chcela by som spomenúť tri veci. Po
prvé Európa potrebuje rast a reštrukturalizáciu a to znamená investície a financovanie
investícií.
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Dnes je legitímne položiť otázku, odkiaľ môžu pochádzať tieto finančné prostriedky.
Dôležitú časť odpovede na túto otázku môžu dať Európska investičná banka (EIB) a jej
rodina inštitúcií. Myslím si tiež, že je dôležité pripomenúť, že v nasledujúcich rokoch
budeme mať v oblasti financovania obrovskú konkurenciu. Vnútroštátne rozpočty sa
zrejme budú snažiť realizovať ďalšie úspory. Aj v bankovom sektore bude veľa neistoty,
keď začne opäť vykonávať normálnu činnosť financovania a, samozrejme, budeme mať
európsky rozpočet, ktorý bude ako zvyčajne príliš nízky, a preto nebude účinný a nevyrieši
naše problémy. EIB bude preto mimoriadne dôležitá.

Thijs Berman,    v mene skupiny S&D. – (NL) Chcel by som vzdať poklonu kolegovi
poslancovi pánovi Cutaşovi za vynikajúcu správu o výročnej správe Európskej investičnej
banky (EIB) za rok 2009. Poklonu mu vzdávam aj za prehľad, ktorý nám tu predniesol.

Chcel by som však uviesť niekoľko poznámok k jednému konkrétnemu aspektu, a to ku
vzťahu medzi Radou a Parlamentom. Európsky parlament je spoločným zákonodarcom
pre vonkajší mandát Európskej investičnej banky, pre všetky činnosti banky mimo EÚ,
v susedných krajinách a v rozvojových krajinách. Zdá sa však, že pre Radu je mimoriadne
ťažké zobrať vážne tieto návrhy Parlamentu o strednodobom preskúmaní vonkajšieho
mandátu. Na moje prekvapenie sa u Rady stáva zvykom, že jednoducho odmietne všetky
možné nové návrhy, ktoré predkladá tento Parlament, ako neprijateľné.

Hovorím najmä o návrhoch, aby EIB prebrala aktívnu úlohu vzhľadom na opatrenia na
boj proti zmene klímy a aby zohrávala väčšiu úlohu pri mikrofinancovaní. Sú tieto návrhy
neprijateľné? Je úlohou Rady definovať rozsah tém, o ktorých má Európsky parlament
právo rokovať? Nie, Európsky parlament a Rada sú spoloční zákonodarcovia na rovnakej
úrovni a spolu s Európskou komisiou a v úzkej spolupráci s ňou majú spoločne stanoviť
pravidlá týkajúce sa vonkajších aktivít EIB. To si vyžaduje konzultácie, spoločné porady,
kompromisy, otvorený prístup zo strany oboch zákonodarcov. Je potom nezmyselné
a kontraproduktívne používať slovo „neprijateľné“ na opísanie návrhov, ktoré veľká väčšina
Európskeho parlamentu považuje za dôležité. Podľa mňa je však neprijateľný takýto prístup
zo strany Rady, odtrhnutý od reality. Skutočnosť, že tu nie je nikto z Rady, je absurdná
a charakteristická z toho hľadiska, ako sú odtrhnutí od reality.

EIB je podstatným nástrojom vonkajších činností EÚ na celom svete. Verejná banka, banka,
ktorá môže úvermi prispieť k hospodárskemu rastu a zlepšeniu infraštruktúry, je
nevyhnutná pre rozvoj susedných krajín. To isté platí pre náš vzťah s rozvojovými krajinami.
Aj tam je verejná banka veľmi dôležitá. Takáto banka musí rešpektovať Lisabonskú zmluvu
a jej ciele. Jedným takým cieľom je zníženie chudoby. Európsky parlament chce túto úlohu
banky jasne zakotviť v jej vonkajšom mandáte. Očakávam otvorený a konštruktívny prístup
zo strany Rady, ktorý nám umožní, aby sme spoločne dospeli k tomuto vyjasneniu.

Sylvie Goulard,    v mene skupiny ALDE. – (FR) Chcela by som zdôrazniť jednu vec.

Keď sme začali pracovať na tejto správe, existovala už zrejmá potreba dlhodobých investícií
v dôsledku toho, čo sa udialo v Európskej únii. Táto kríza ukázala, že sme vo svojej práci
boli krátkozrakí, ako by to vyjadril Tommaso Padoa-Schioppa. Potrebujeme naozaj
dlhodobé investície a vaša inštitúcia zohráva hlavnú úlohu.

Všetko, čo sa nedávno stalo – na mysli mám najmä južné Stredomorie a množstvo ťažkostí
vzhľadom na naše energetické možnosti –, je o to viac dôvodom, aby sme vás povzbudzovali
vo vašej práci a podporovali vás. V tomto Parlamente budú vždy poslanci, ktorí podporia
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vašu prácu. Súhlasím však s tým, čo povedal pán Audy: je tiež veľmi dôležité, aby sme sa
pohli smerom k prísnejšiemu dohľadu, ako sme to urobili v prípade mnohých inštitúcií.

Chcem tým povedať – hoci osobne som za dlhopisy na projekty a súhlasím s mnohými
myšlienkami, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje –, že mi veľmi záleží na tom, aby sa
zabezpečilo, že sa nebudeme príliš náhliť do riešení založených na verejno-súkromných
partnerstvách bez toho, že by sme dôkladne preskúmali, ako sú vytvorené a koľko budú
v konečnom dôsledku stáť daňového poplatníka a všetkých ostatných zúčastnených
partnerov. Som presvedčená o tom, že by mohli byť veľmi užitočným nástrojom, ale
momentálne existujú v Európe aj finančné prostriedky – myslím pritom na fond Marguerite
a na prácu depozitných a konsignačných orgánov, ktoré realizujú iniciatívy v cezhraničnom
kontexte –, a preto som chcela argumentovať v prospech väčších dlhodobých investícií
a monitorovania, ktoré sú vhodné pre náš spoločný cieľ. Som presvedčená o tom, že toto
je minimum, ktoré by sme mali očakávať.

V každom prípade vás podporujeme a boli by sme radi, keby všetky udalosti, ktoré sa
odohrali v poslednom čase, podnecovali rozsiahlejšiu, širšiu diskusiu.

Pascal Canfin,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Ako viete, Skupina zelených/Európska
slobodná aliancia sa tradične veľmi angažuje za Európsku investičnú banku (EIB). Sme
presvedčení o tom, že je to mimoriadne dôležitý verejný politický nástroj, a pretože sa za
ňu veľmi angažujeme, sme voči nej aj veľmi nároční – tieto dve veci idú ruka v ruke.

Náš názor na EIB je taký, že v konečnom dôsledku je to samostatná banka a ako taká
podlieha bankovým obmedzeniam, ktoré sa musia zohľadniť. Viacerí kolegovia poslanci
oprávnene poukázali na skutočnosť, že EIB by možno mala zohľadniť nové obmedzenia,
ktoré sú spojené s bankovým sektorom. Zároveň je to skutočne výnimočná banka, pretože
je vlastne financovaná z peňazí daňových poplatníkov. Je tu aj preto, aby robila to, čo
nerobia iní, a aby prijala pravidlá, ktoré presahujú to, čo môže urobiť súkromný sektor.

Chcel by som zdôrazniť jeden alebo dva body, o ktorých si myslím, že EIB by ich mohla
robiť ešte lepšie, hoci v posledných mesiacoch sa dosiahol pokrok. Prvý bod sa týka
daňových rajov. Toto je mimoriadne dôležitý boj nielen pre nás, ale podľa mňa aj pre veľmi
veľkú väčšinu kolegov poslancov v tomto Parlamente. Kríza ukázala, že daňové raje
zahmlievajú, podkopávajú a oslabujú celý finančný systém a svetové hospodárstvo.

Väčšina poslancov EP preto v tejto správe podporuje myšlienku, že by ste mali zabezpečiť
ešte vyšší stupeň transparentnosti v súvislosti s úvermi, ktoré poskytujete podnikom a ktoré
prechádzajú cez daňové raje. Som presvedčený o tom, že táto prax by sa mala skončiť.
Dobre si uvedomujem, že v praxi vás obmedzujú operačné obmedzenia, ale tu ide
o politickú otázku, ktorá spočíva v tom, že keď ste silou stojacou za Európou, musíte ísť
do bitiek. Ak pôjdete do bitiek, potom si myslím, že bitka proti daňovým rajom by mala
byť jednou z nich.

Čo sa týka nás, je zrejmé, že by sme zašli ešte ďalej, inými slovami, želali by sme si, aby ste
úvery EIB spojili s podmienkami pre podniky, ktoré nie sú súčasťou celého hodnotového
reťazca v daňových rajoch a ktoré sú prinajmenšom na čiernej listine OECD, ktorá sa
momentálne reviduje.

Druhý bod, ktorý sme chceli spomenúť, sa týka otázky monitorovania a riadenia. Práve
teraz o tom hovorila pani Goulardová. Som presvedčený o tom, že by sme mali rozšíriť
možnosti, že by sme mali zvýšiť úroveň spoločnej zodpovednosti, aby bol výber projektov,
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do ktorých sú vložené peniaze daňových poplatníkov, čo najdemokratickejší
a najtransparentnejší.

Tretí bod sa týka merania prínosu vašej činnosti. Vy tento prínos meriate, samozrejme, aj
finančným vyjadrením. Ako som povedal už skôr, ste samostatnou bankou, čo znamená,
že musíte riešiť otázky týkajúce sa vzťahu medzi rizikom a prínosom. Vaším cieľom je
však aj poskytovať iné prínosy, a preto sa využívajú verejné zdroje. Vaším cieľom je
poskytnúť prínos z hľadiska sociálnej súdržnosti, z hľadiska boja proti chudobe, z hľadiska
ochrany životného prostredia. Myslím si, že by ste mohli dosiahnuť ešte väčší pokrok pri
predkladaní správ, pri meraní týchto nefinančných prínosov, ktoré sa nachádzajú v samom
jadre vašej činnosti a vašej legitimity. Myslím si, že namiesto porovnávania finančných
prínosov s nefinančnými prínosmi by ste mali vykonať čo najširšie hodnotenie
a neobmedzovať ho len na peňažné a finančné ukazovatele.

Posledný bod môjho príhovoru sa bude napokon týkať zmeny klímy. Správa konkrétne
uvádza, že musíte presadzovať všetky ciele EÚ. Jedným z oficiálnych cieľov Európskej únie
je zabezpečiť 80 % zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2050. To nebude možné,
ak budeme ďalej financovať uhoľné elektrárne, ktorých životnosť je 40 rokov a ktoré
emitujú obrovské množstvá CO2.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – Zohľadnil pán Canfin, že využívanie EIB
ako nástroja verejnej politiky, čo obhajujú on i jeho strana, sa uskutoční na priame finančné
náklady daňových poplatníkov EÚ a najmä britských daňových poplatníkov? Zohľadnil
to vôbec?

Pascal Canfin (Verts/ALE).   – (FR) Na to mám veľmi jednoduchú odpoveď. Som
presvedčený o tom, že EIB stála britských daňových poplatníkov oveľa menej než iné,
úplne súkromné britské banky, a som presvedčený o tom, že činnosť EIB je oveľa väčšmi
vo verejnom záujme i záujme britských daňových poplatníkov než činnosť iných britských
bánk, ktoré museli daňoví poplatníci zachraňovať.

Kay Swinburne,    v mene skupiny ECR. – Parlament strávil veľa hodín v tejto rokovacej
sále diskusiami o tom, ako zabezpečiť, aby európske orgány dohľadu zodpovedné za naše
finančné služby boli najtransparentnejšie a najzodpovednejšie organizácie. Výsledkom
bolo vytvorenie európskych orgánov dohľadu, ktoré v plnom rozsahu preveruje Parlament.
V tomto novom veku zodpovednosti po finančnej kríze a vzhľadom na zmeny, ktoré
priniesla Lisabonská zmluva, však musíme vytvoriť porovnateľné úrovne dohľadu
a preskúmania existujúcich inštitúcií EÚ vrátane EIB.

Vzhľadom na to, aká významná sa stala úloha EIB pri financovaní stratégií členských štátov
EÚ a zahraničnej činnosti EÚ, je teraz načase zlepšiť úroveň zodpovednosti za jej činnosť
voči tomuto Parlamentu. Je potrebné preskúmať úvery a všeobecné bankové a úverové
aktivity EIB rovnakým spôsobom, ako by sme skúmali naše komerčné banky. Musia sa
podrobiť prísnym záťažovým testom a všetky finančné aktivity musia zostať v súvahe.
V prípade používania cudzích zdrojov alebo v prípade rizika by sme mali schváliť
obmedzenie rizika, pretože v konečnom dôsledku by každé zlyhanie znamenalo, že by
opäť musel platiť daňový poplatník. Je načase, aby sa tento Parlament snažil nadobudnúť
významnejšiu úlohu pri hodnotení aktivít EIB najmä vzhľadom na zvyšovanie úlohy banky
pri vyvíjaní nových finančných nástrojov.
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Jürgen Klute,    v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Hlavnou úlohou Európskej investičnej
banky (EIB) je podporovať ciele EÚ prostredníctvom dlhodobého financovania
životaschopných investícií. To tiež znamená, že EIB je viazaná hodnotami EÚ, inými
slovami, sociálnymi normami, transparentnosťou, prísnymi normami v oblasti životného
prostredia, rozvojom trvalo udržateľného hospodárstva a tvorbou pracovných miest. Od
mimovládnych organizácií (MVO), ktoré sú zapojené do miestnej realizácie projektov
financovaných EIB, sa však dozvedáme, že dodržiavanie týchto noriem nie je v žiadnom
prípade trvalo zabezpečené. Uviedli to už aj iní rečníci. MVO kritizujú nedostatok
transparentnosti, týkajúci sa spôsobu, akým sú kontrolované úvery v EÚ a na celom svete,
ako sa využívajú a ako o tom finanční sprostredkovatelia EIB predkladajú správy. Do akej
miery si je EIB vedomá tejto kritiky a do akej miery sa EIB touto kritikou vlastne zaoberá?
To by sme chceli vedieť.

Z našej perspektívy sú prinajmenšom niektoré veci, ktoré MVO požadujú od EIB, celkom
odôvodnené: väčšia transparentnosť týkajúca sa poskytovania úverov zo strany finančných
sprostredkovateľov a vypracovanie jasnejších finančných podmienok pre finančných
sprostredkovateľov a tiež kritérií účinnosti pre udeľovanie úverov. Na zlepšenie
transparentnosti MVO ďalej navrhujú, aby sa environmentálne a finančné informácie
o projektoch financovaných EIB zverejnili ešte pred schválením týchto projektov. Najmä
projekty EIB v tretích krajinách by mali byť predmetom nezávislého posúdenia
udržateľnosti, aby sa stanovil hospodársky, sociálny a ekologický dosah príslušného
projektu.

Zdá sa však, že okrem transparentnosti existujú aj ďalšie problémy. Monitorovanie
dodržiavania environmentálnych, sociálnych noriem a pravidiel verejného obstarávania
EÚ bolo takisto predmetom kritiky MVO. Prísne monitorovanie dodržiavania týchto
noriem pri všetkých finančných operáciách EIB by malo byť samozrejmosťou. Projekty,
ktoré tieto normy nespĺňajú, by mali byť vylúčené z podpory.

Nakoniec by som chcel povedať niekoľko slov k politike v oblasti energetiky. Je potešujúce,
že podpora trvalo udržateľných a bezpečných dodávok energie patrí už medzi súčasné
priority EIB. Vzhľadom na katastrofu v súvislosti s reaktorom vo Fukušime musí mať
najvyššiu prioritu podpora perspektívnej, obnoviteľnej výroby energie bez CO2 a jadrového
paliva a tiež podpora energetickej účinnosti vo všetkých oblastiach, do ktorých investuje
EIB.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Prezident Európskej investičnej banky (EIB) uviedol, že
podľa jeho prognóz by sa EIB mohla stať popri Číne hlavnou silou v rozvojových krajinách.
Vy ste teraz uviedli niekoľko kritických poznámok k tejto rozvojovej spolupráci. Mohli
by ste to rozviesť trocha konkrétnejšie? Čo si myslíte o základnej myšlienke, že EIB by
mohla byť vhodným nástrojom ako protiváha alebo doplnenie činnosti, ktorú vyvíjajú
Číňania v rozvojových krajinách?

Jürgen Klute (GUE/NGL).   – (DE) Myslím si, že v tejto chvíli je ťažké uviesť podrobnosti
o tejto veci vzhľadom na čas, ktorý je k dispozícii. Mám však veľa správ od mimovládnych
organizácií, ktoré s radosťou poskytnem. Som presvedčený o tom, že Európska investičná
banka (EIB) je s nimi tiež oboznámená. Tieto správy hovoria o tom, ako EIB podporuje na
miestnej úrovni rozvojovú pomoc v afrických a ázijských krajinách, a uvádzajú aj kritické
poznámky v tejto súvislosti. S radosťou vám predložím tieto správy, ale momentálne
nemôžem podrobne odpovedať na túto otázku.
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Godfrey Bloom,    v mene skupiny EFD. – Predstupujem dnes pred Parlament, pretože
chcem uviesť jednu alebo dve veci, ktoré by mohli byť nápomocné. Pracoval som 35 rokov
ako investičný bankár, investičný manažér, investičný poradca a ekonomický analytik
a nikdy v živote som nekúpil zadlženú banku. Nikdy som nekúpil zadlženú banku pre
klientov, ale počas niekoľkých uplynulých rokov ku mne prišli politici a byrokrati a priložili
mne, daňovému poplatníkovi, k hlave pištoľ a prinútili ma kúpiť množstvo zadlžených
bánk. Dokonca to neboli ani britské zadlžené banky, ale zahraničné zadlžené banky, a dnes
počúvam, že britského daňového poplatníka žiadajú, aby dal peniaze na Portugalsko.

Ak chcem investovať v zahraničí, kúpim si fond zameraný na rozvíjajúce sa trhy. Neželám
si, aby si nejaká smiešna znárodnená banka vynucovala, že bude investovať moje peniaze
alebo peniaze mojich voličov. Hovorím „smiešna banka“, pán Maystadt, pretože doteraz
som si od vás vypočul len to, ako budete investovať peniaze, aby ste zmenili počasie. Nikdy
v živote som nepočul toľko nezmyslov. Neviem, odkiaľ dostávate svoje rady, ale počasie
sa za posledných 15 alebo 16 rokov štatisticky v podstate nezmenilo, tak kam nalejete
všetky tie peniaze?

Nechcem investovať do vašej banky a ani britskí občania to nechcú. Poradil by som vám,
aby ste ignorovali žiadosti tohto Parlamentu, plného excentrikov, zelených a znudených
žien v domácnosti, najmä čo sa týka odseku 48 správy, ak si chcete udržať rating AAA.
Slnečné panely v krajine pakoní, žiráf a bubnov bongo zničia váš rating AAA tak rýchlo,
ani sa nenazdáte.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Ide o skutočné odtrhnutie od reality, keď si človek
vypočuje pripomienky, ktoré práve predniesol britský rečník, a keď sa potom pozrie na
skutočný vývoj posledných rokov na finančných trhoch a v bankách, do ktorých máme
údajne investovať toľko dôvery.

Vrátim sa však ku konkrétnym pripomienkam: Európska investičná banka (EIB) je dôležitým
nástrojom v troch oblastiach. Myslím si, že poznámky pána Kluteho by mali tvoriť súčasť
vonkajšej stratégie vo svete. Je strašné pozorovať, ako čínski investori, štátni investori,
čoraz väčšmi oslabujú politické systémy tým, že sa zapoja do niekoľkých miestnych
projektov výstavby mostov. Keď hľadáme prínos Európskej únie, nenájdeme prakticky
nič. Myslím si, že by ste mali ísť ďalej týmto smerom.

Moja druhá pripomienka sa týka malých a stredných podnikov, ktoré tradičné banky,
zameriavajúce sa výlučne na maximalizáciu zisku, trestuhodne zanedbávajú.

Po tretie, dochádza k zmene energetickej politiky. Katastrofa týkajúca sa japonského
reaktora je skutočne tragédiou, ale mohla by vás podporiť v tom, aby ste v tejto súvislosti
v Európe niečo podnikli.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Po poznámkach, ktoré som si práve vypočul a ktoré nie
sú hodné tohto Parlamentu, by som vám chcel povedať, že väčšina z nás je presvedčená
o tom, že činnosť Európskej investičnej banky (EIB) je veľmi pozitívna. Zlepšenie, ktoré
priniesla Lisabonská zmluva, vytvára nový priestor na činnosť, ktorá by EIB mala pomôcť,
aby sa stala ešte účinnejšou a aby poskytovala relevantné riešenia globálnej finančnej krízy.

Ako ste zdôraznili, EIB poskytuje malým a stredným podnikom skutočnú podporu
a rozhodujúcou mierou prispieva k cieľu konvergencie politiky súdržnosti EÚ. V tejto
činnosti treba pokračovať, a ak by to bolo možné, treba ju aj zintenzívniť.
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EIB musí urobiť viac na presadzovanie strategických investícií v Európe, a preto by som
vás chcel vyzvať, aby ste podporili tých, ktorí sa ujali iniciatívy s cieľom zlepšiť dlhodobé
financovanie a najmä depozitné a konsignačné orgány – tzv. caisse des dépôts a cassa dei
depositi – a banku KfW. Myslím si, že by mali byť podporení, pretože bankové predpisy
a účtovné predpisy, ktoré sa dnes vypracúvajú, nás nepodporujú pri zohľadňovaní
dlhodobých investícií a znevýhodňujú tých, ktorí sa tak rozhodnú. Okrem toho – na rozdiel
od toho, čo sa často hovorí – potrebujeme zmeny, nielen úpravy. Dlhodobé financovanie
je, ako ste tiež povedali, podstatné pri otváraní nových horizontov pre Európu.

Čo sa týka činnosti mimo Európskej únie, máte pravdu, keď hovoríte, že EIB musí pôsobiť
ako hnacia sila, a preto musí navrhovať iniciatívy predovšetkým na financovanie
stredozemských krajín. V súčasných turbulentných podmienkach, ktoré majú vplyv na
veľa týchto krajín, môže EIB užitočne prispieť k hospodárskemu rozvoju v rámci Únie pre
Stredozemie prostredníctvom cieleného financovania a môže tak pomôcť vytvoriť v týchto
krajinách, ktorých budúcnosť je stále neistá, demokratickú civilizáciu.

Všimol som si vašu ochotu zrealizovať tento prínos, ak vás o to Únia požiada, čo – dúfam
– urobí.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) V prvom rade by som chcel zablahoželať pánovi
Cutaşovi k vynikajúcej správe.

Európska investičná banka (EIB) musí dosahovať viac výsledkov, a to lepších a rýchlejších
výsledkov. Význam jej úlohy pri financovaní projektov vo všetkých odvetviach
hospodárstva v záujme Európskej únie ešte viac zdôraznila hospodárska kríza.

Kríza sťažila prístup k úverom a poukázala aj na potrebu dôkladného prehodnotenia nášho
hospodárskeho modelu. EIB musí zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu. Aby túto úlohu
splnila, musí si zachovať vysokú úroveň solventnosti a dostatočne silné finančné postavenie,
aby dokázala získať finančné prostriedky na kapitálových trhoch za výhodných podmienok.
Musí mať aj nástroje, ktoré jej umožnia realizáciu potrebných projektov, ktoré by inak
nezískali finančnú podporu zo strany komerčných bánk a ktoré by len veľmi ťažko získali
finančné prostriedky za výhodných podmienok z iných zdrojov.

EIB dosiahla v roku 2009 určité pozitívne výsledky, keď jej činnosť vzrástla o 40 %,
financovanie malých a stredných podnikov vzrástlo o 55 %, financovanie menej rozvinutých
regiónov vzrástlo o 36 % a financovanie zamerané na boj proti zmene klímy a presadzovanie
energetickej účinnosti vzrástlo o 73 %.

Je však potrebné urobiť veľa a splnenie strategických cieľov Európskej únie si stále vyžaduje
trvalo udržateľné, dlhodobé financovanie. Dostupnosť tohto financovania sa v dôsledku
krízy znížila.

Preto musíme podporiť eurobondy. Musíme zaviesť nové nástroje a nové trendy v oblasti
finančného inžinierstva a musíme vytvoriť aj spoločnú platformu na zapojenie iných
medzinárodných finančných inštitúcií. To musí sprevádzať aj zlepšenie vlastného riadenia
EIB a preskúmanie jej vnútorného mandátu. EIB by mala byť skrátka mostom účinne
prepájajúcim investície s potrebami EÚ.

James Elles (ECR).   – Vystupujem ako britský zástupca, ktorý si myslí, že by sme mali
byť v Európskej únii a že by sme ju mali zmeniť. Pán Bloom, vystupujúci v mene Strany
za nezávislosť Spojeného kráľovstva, nezastupuje britských občanov. Jeho strana nemá
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zástupcov v dolnej komore britského parlamentu a nemá ani nádej, že v ňom v dohľadnej
budúcnosti nejaké miesto získa.

(potlesk)

Myslím si, že v tejto konkrétnej rozprave sa snažíme robiť pragmatickú politiku a zistiť,
ako čo najúčinnejšie dosiahnuť prospech pre európskych občanov vzhľadom na obmedzené
zdroje. Blahoželám prezidentovi Európskej investičnej banky (EIB) k práci, ktorú vykonal
počas mnohých rokov pri budovaní dôveryhodnosti tejto inštitúcie. Moje otázky sa týkajú
dlhopisov na projekty.

Keď sa v júni bude predkladať príslušný dokument, predložíte text odlišný od textu Komisie,
aby sme sa mohli oboznámiť s vaším názorom, keď budeme pripravovať viacročný finančný
výhľad, alebo sa všetko predloží dohromady?

Budú tieto finančné prostriedky potenciálne dlhopisy na projekty s pôsobnosťou mimo
Európskej únie alebo to budú jednoducho dlhopisy na projekty dopravy a iné veci, ktoré
spomenul pán komisár?

Na záver by som sa chcel spýtať hádam na to najdôležitejšie: budeme môcť zvážiť, či možno
v rámci štrukturálnych fondov a fondu súdržnosti ušetriť, vzhľadom na to, že poskytujete
dodatočné financovanie na infraštruktúru? Pretože to bude kľúčovou otázkou, keď sa
budeme zaoberať potenciálnym zmrazením finančného výhľadu do roku 2020.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Správa o činnosti Európskej investičnej banky (EIB)
zdôrazňuje niekoľko dôležitých a vítaných bodov. Prvým z nich je potreba zamerať naše
úsilie v čoraz väčšej miere na uľahčenie prístupu malých a stredných podnikov k úverom.
Vítam aj odkaz na iniciatívu dlhopisy na projekty, o ktorej si myslím, že je užitočným
nástrojom rastu a rozvoja v takej strategickej oblasti, akou je infraštruktúra.

Som trocha zmätený odkazom na vonkajšiu činnosť EIB, na ktorú sa žiadajú ďalšie finančné
a ľudské zdroje. Správa EIB za rok 2009 uvádza krajiny, ktoré využívajú tieto úvery, a so
sklamaním konštatujem, že Turecko dostáva leví podiel vo výške takmer jednej tretiny
celkovej sumy poskytnutej všetkým štátom mimo EÚ. Táto suma je o niečo vyššia ako
štvrtina sumy poskytnutej Taliansku, jednému z hlavných akcionárov EIB. Samotné
Taliansko tiež potrebuje značné úvery a granty. Preto to považujem za absurdnú
nevyváženosť. Som presvedčený o tom, že je neprijateľné, aby boli obrovské prostriedky
poskytované krajine, akou je Turecko, ktorá je mimo EÚ a ktorá by podľa mňa mala mimo
EÚ zostať navždy.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Najprv by som chcel povedať, že taká krátka, presná
a jasná správa o predmetnej otázke je v tomto Parlamente zriedkavým javom. Európska
investičná banka (EIB) nepochybne zohráva základnú a veľmi dôležitú úlohu pri rozvíjaní
Európy. Chcel by som však uviesť niekoľko poznámok k správe a k tomu, čo odznelo
v tejto rokovacej sále.

V prvom rade podporujem z vnútornej perspektívy politiku Európskej investičnej banky
zameranú na rozvoj malých a stredných podnikov. Myslím si, že táto vec je pre Európu
oveľa dôležitejšia než zmena klímy. Práve na túto oblasť musí banka zamerať svoje úsilie
a nie až tak veľmi na rozvoj ekologických technológií. Hoci keď budú podporované malé
a stredné podniky, bude sa rozvíjať aj táto oblasť.
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Okrem toho z vnútornej perspektívy súhlasím aj s názorom Výboru pre kontrolu rozpočtu
o možnom dohľade zo strany Európskeho orgánu pre bankovníctvo, čo je nový orgán
zodpovedný za prijímanie týchto opatrení.

Na záver chcem povedať, že údaje, ktoré práve citoval pán Morganti, sú mimoriadne
alarmujúce. Súhlasím tiež s vyjadreným názorom, že najmä v prípade zahraničných
investícií je tiež vhodné mať parlamentnú kontrolu, pretože je neprijateľné, aby vonkajšie
krajiny dostávali viac európskych finančných prostriedkov než samotné európske krajiny.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Úplne súhlasím s pánom Gauzèsom. Európska investičná
banka (EIB) vždy zohrávala významnú a kľúčovú úlohu v rozvíjaní Európskej únie. Jej
úloha a činnosť sú ešte dôležitejšie v čase krízy, akou je tá súčasná.

Nedávne reformy hospodárskeho riadenia spojené s účinkami krízy by mohli viesť
k zníženiu objemu finančných prostriedkov, ktoré členské štáty vyhradia na dôležité
projekty, napríklad na vybudovanie infraštruktúry strategického významu pre rozvoj Únie
ako takej. Jedným príkladom je projekt železničnej dopravy TEN-T.

Súhlasím s iniciatívou Európskej komisie zameranou na dlhopisy na projekty. Dlhopisy
na projekty predstavujú výborné riešenie združovania finančných prostriedkov a rozvoja
infraštruktúry, ktorú Európa potrebuje, aby mohla zmodernizovať a plne využívať potenciál
vnútorného trhu. Úloha EIB pri vydávaní a správe týchto dlhopisov je preto kľúčová.

Správa nalieha na zvýšenie objemu finančných prostriedkov pre malé a stredné podniky
a ja súhlasím s tým, že činnosť EIB musí byť cielená a zameraná na výsledky. Pán
predsedajúci, dovoľte mi povedať, že v súvislosti s činnosťou banky sa objavilo niekoľko
problematických aspektov. Chcel by som upozorniť predovšetkým na to, že mnohé malé
a stredné podniky nemôžu často využiť výhody ponúkaných príležitostí, pretože projekty,
ktoré dostávajú finančnú podporu, si vyžadujú obrovské investície a organizáciu, čo vlastne
predstavuje prekážku pre zúčastňujúce sa malé a stredné podniky.

Čas požadovaný na procesy je ďalším problémom. Procesy sú často neprehľadné
a byrokratické a nie sú v súlade s činnosťou a požiadavkami príslušného odvetvia. Nechcem
tu opakovane poukazovať na dôležitosť týchto podnikov pre našu sociálno-hospodársku
štruktúru, a preto dúfam, že bude možné iniciovať dialóg s malými a strednými podnikmi,
ktorý pomôže zrýchliť procesy a čo najviac znížiť byrokraciu.

EIB môže a musí mať dôležitú úlohu pri pôsobení na aktuálne udalosti v Stredomorí.
Európa musí myslieť nad rámec núdzovej situácie a musí realizovať dlhodobú stratégiu,
aby zabezpečila, že finančné prostriedky a investície sa zrealizujú na mieste na základe
spoločných rozhodnutí s cieľom presadzovať demokraciu a rozvoj sociálneho a trhového
hospodárstva.

Olle Ludvigsson (S&D).   – (SV) Rád by som zdôraznil dva hlavné body tejto správy. Po
prvé má Európska investičná banka (EIB) hlavnú úlohu v stratégii Európa 2020. To sa
vzťahuje najmä na investície do ekologickej infraštruktúry. Aby mohlo byť európske
hospodárstvo silné a trvalo udržateľné, je potrebný väčší objem investícií do železníc
a prístavov. Tieto musia byť prepojené aj s cestnými sieťami prostredníctvom účinných
dopravných uzlov. Infraštruktúra sa musí stať dobre fungujúcim celkom. Európska
investičná banka (EIB) by v týchto kľúčových oblastiach mala byť ešte aktívnejšia. To si
vyžaduje nový spôsob myslenia, čo sa týka flexibilných finančných riešení. Európske
dlhopisy na projekty sú výborným krokom správnym smerom, ale tieto dlhopisy by sa
mali doplniť ďalšími novými možnosťami financovania. Vidím predovšetkým príležitosť
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vyvinúť model, v rámci ktorého bude prebiehať produktívnejšia spolupráca na európskej,
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Po druhé má Európska investičná banka dôležitú úlohu v rozvojovej politike EÚ. V tejto
oblasti je určite priestor na zlepšenie. Činnosť banky by mala byť transparentnejšia, mala
by byť viac zameraná na miestnu úroveň a jasne zameraná na hlavné ciele rozvojovej
činnosti Únie. Pri rozhodovaniach Európskej investičnej banky by sa mali zohľadňovať
aspekty týkajúce sa životného prostredia, chudoby a rozvoja.

Struan Stevenson (ECR).   – Európska investičná banka (EIB) poskytuje až 1 miliardu EUR
na výrobu veterných turbín a iných projektov obnoviteľných zdrojov energie v Spojenom
kráľovstve. Toto je plne v súlade so stratégiou boja proti zmene klímy, ale som znepokojený
tým, že súčasné kritériá týkajúce sa financovania zo strany EIB nie sú transparentné
a neobsahujú pravidlá zodpovednosti, pokiaľ ide o preskúmanie týchto projektov a náležitú
starostlivosť v ich súvislosti. Na rozvoj veterných fariem v celej EÚ sa podľa pána Maystadta
poskytlo 6 miliárd EUR, ale EIB jednoducho akceptuje žiadosti o finančné prostriedky od
príslušných vlád bez preverovania. Nemyslím si, že to je správne.

Podniky v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v Spojenom kráľovstve tvrdia, že ich
turbíny sú vyťažené na 30 %. V skutočnosti bola ich vyťaženosť počas celého minulého
roka len 21 %. Turbíny nepracujú vtedy, keď je najchladnejšie počasie a keď nastáva špička
dopytu po elektrine. Hospodársky nie sú rentabilné a zdvojnásobujú alebo strojnásobujú
ceny elektrickej energie pre spotrebiteľov a zároveň neznižujú emisie CO2. Toto je zrejmý
finančný škandál a EIB by mala zastaviť financovanie veternej energie.

Mairead McGuinness (PPE).   – Chcela by som sa poďakovať Jamesovi Ellesovi za jeho
pripomienky k príhovoru pána Blooma a navrhnúť kolegom zo Strany za nezávislosť
Spojeného kráľovstva, že ak chcú povedať niečo vecné alebo vyjadriť nesúhlas s kolegami,
nemusia nás pritom urážať. Pán Bloom opísal poslankyne a poslancov ako excentrikov,
zelených a znudené ženy v domácnosti. Navrhujem, aby nám povedal, do ktorej kategórie
patrí on sám.

Teraz sa vrátim k vecnejšej pripomienke, týkajúcej sa Európskej investičnej banky (EIB).
Írsko prostredníctvom financovania určeného pre malé a stredné podniky (MSP) získalo,
ale pán prezident by mohol povedať – alebo iní by mohli povedať –, aké dostupné sú tieto
financie, pretože odzneli vyhlásenia a MSP sú týmito vyhláseniami nadšené, ale keď si idú
hľadať úvery, môže byť pre ne mimoriadne ťažké získať k nim prístup. Myslím si, že ide
o otázku praktického významu pre oblasť MSP, a chcela by som dostať na túto vec odpoveď.

Jaroslav Paška (EFD)   – (SK) Európska investičná banka bola zriadená s cieľom podporovať
ciele a politiky Európskej únie v rámci Únie, ako aj v zahraničí. Banka sa financuje sama
prostredníctvom dlhopisov, za ktoré ručia členské štáty Únie.

Pán spravodajca Cutaş nás upozornil, že záruky rozpočtu Európskej únie za aktivity
Investičnej banky dosiahli na konci roka 2009 objem takmer 20 miliárd EUR, čo je hodne
aj pre možnosti Európskej únie, a preto Parlament, myslím si, oprávnene očakáva vysvetlenie
rizík spojených s týmto záväzkom. Rovnako by bolo dobré vedieť viac o spôsobe využitia
úrokov z poskytnutých úverov a o administratívnych poplatkoch získaných z rozpočtu
Európskej únie.

Európska investičná banka sa zodpovedá členským štátom Únie, Dvoru audítorov, ako aj
úradu OLAF. Návrh zavedenia potenciálneho regulačného dohľadu, ktorý by dohliadal aj
na kvalitu financií, finančnej situácie, na presné meranie výsledkov či na dodržiavanie
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pravidiel osvedčených postupov obsiahnutých v správe pána poslanca Cutaşa, sa mi javí
ako podnetný, a preto by som Európskej komisii odporúčal, aby sa jeho zriadením v záujme
väčšej transparentnosti pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie vážne zaoberala.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Aj ja by som rada zablahoželala pánovi Cutaşovi
k vypracovaniu tejto veľmi dobre štruktúrovanej správy.

Činnosť Európskej investičnej banky (EIB) musí byť lepšie zameraná, selektívna
a nasmerovaná na konkrétne výsledky. Banka musí mať za partnerov zodpovedných
a transparentných finančných sprostredkovateľov. Strategické dlhodobé investície v Európe
sa musia zvýšiť. Musíme sa zamerať na infraštruktúru a súdržnosť na európskej úrovni.
Vítam zameranie banky na oblasti, ktoré najviac postihla kríza: malé a stredné podniky,
konvergenčné regióny a opatrenia na ochranu klímy.

Čo sa týka poskytnutých úverov, EIB musí presadzovať aktívnu politiku poskytovania
informácií prostredníctvom svojej internetovej stránky. Pritom sa musí zamerať na
prideľované objemy, množstvo poskytnutých úverov a regióny, ktoré profitovali z týchto
finančných prostriedkov.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Vzhľadom na hospodársku krízu, krízu v Stredomorí
a energetickú krízu, pričom Japonsko je prípadom, o ktorom sa hovorí v súvislosti
s jadrovou energetikou, si myslím, že Európska investičná banka (EIB) ako operatívna
zložka tejto politiky musí zohrávať hlavnú úlohu. Myslím si, že EIB musí konať v rámci
Európy i mimo nej. Dnes máme k dispozícii Stredomorie v dôležitom novom pláne, ktorý
sa musí začať čo najskôr.

Ako by sme to mali urobiť? Prostredníctvom nových finančných mechanizmov, akými sú
napríklad dlhopisy na projekty, ako sme často opakovali. Pán komisár, povedzte nám,
prosím, viac o časovom pláne a realizácii týchto dlhopisov na projekty.

Chcel by som sa spýtať prezidenta EIB, čo sa stalo s fondom vytvoreným zo zostatku plánu
obnovy, ktorý sme iniciovali pred niekoľkými mesiacmi. Keď v tomto konkrétnom období
zohráva čas podstatnú úlohu, povedzte nám niečo o tejto zásade a tiež o fonde Marguerite,
pretože neviem, čo sa s ním stalo. Čo sa týka týchto fondov, ktoré by mali stimulovať
a oživiť hospodárstvo, rozhodujúcim faktorom je teraz načasovanie realizácie.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL).   – (LV) Podľa môjho názoru by mala byť výročná správa
banky za rok 2009 schválená a prijatá. Keď hovoríme o budúcnosti, súhlasím tu s mnohými
rečníkmi. Podľa môjho názoru by bolo vhodné zrealizovať strategické preskúmanie
a analýzu financovania investícií (bez vylúčenia dotácií), splatenie kapitálových príspevkov
členských štátov voči Európskej investičnej banke, úvery, inovačné nástroje, finančné
plánovanie a riadenie zamerané na takéto dlhodobé projekty, ktoré neprinášajú okamžité
výsledky, a zlepšenie systémov záruk, vytvorenie investičnej časti v rozpočte Únie, finančné
konzorciá medzi Európou, vnútroštátnymi a miestnymi inštitúciami, politické a verejné
partnerstvá a iné možnosti. To by ešte viac zvýšilo kvalitu činnosti banky. Ďakujem.

Iosif Matula (PPE).   – (RO) Zameranie investícií Európskej investičnej banky (EIB) na
konvergenčné regióny, malé a stredné podniky (MSP) a opatrenia na boj proti zmene klímy
dáva odpoveď na vplyv krízy v oblastiach, ktoré boli zasiahnuté najviac.

Konvergenčné regióny dostávajú od EIB značnú podporu. Úlohou úverov na štrukturálne
programy je zvýšiť úroveň čerpania a účinnosť využívania a posilniť pákový efekt
európskych finančných podporných zdrojov predovšetkým v oblastiach, ktoré majú nízku
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mieru prístupu k finančným prostriedkom. Cieľom spoločných iniciatív EIB a Komisie na
podporu konvergencie bolo povzbudiť MSP v prístupe k finančným prostriedkom, rozvíjať
mikroúvery s cieľom dosiahnuť hospodársky rast a vytvoriť pracovné miesta a podporiť
aj trvalo udržateľné investície v mestských oblastiach. Finančné nástroje JESSICA, JEREMIE
a JASPERS boli skutočne prínosné. Vďaka ich úspešnému využívaniu podporujem rozšírenie
ich pôsobnosti a identifikáciu inovačných finančných produktov v budúcnosti.

Blahoželám pánovi Cutaşovi k vynikajúcej správe, ktorú predložil.

Werner Kuhn (PPE).   – (DE) Táto rozprava má veľký význam pre hospodárstva našich
členských štátov. Ukázalo sa, že krajiny, ktoré majú zdravú rovnováhu medzi veľkými
koncernami a malými a strednými podnikmi, prekonali krízu najlepšie. Pri pohľade na
Nemecko vidíme situáciu, v ktorej 70 % hospodárstva pozostáva z malých a stredných
podnikov a to nám umožňuje zabezpečiť primeraný počet pracovných miest a miest pre
odbornú prípravu.

Musíme rôznym bankám v členských štátoch vyslať správu, že to uľahčuje investície, že
malé a stredné podniky sa môžu rozširovať a že Európska investičná banka to podporuje.
Je to veľmi dôležité, ak máme naše hospodárstva vrátiť na cestu rastu a konkurovať na trhu
Amerike a juhovýchodnej Ázii. Preto túto iniciatívu Európskej investičnej banky považujem
za mimoriadne dôležitú. Musí byť však aj účinná pri zabezpečovaní rastu a musí nás vyviesť
z hospodárskej a finančnej krízy.

Maroš Šefčovič,    podpredseda Komisie. – Viacero vážených poslankýň a vážených poslancov
hovorilo o otázke riadneho regulačného dohľadu. Chcel by som ich uistiť, že Komisia
dôkladne zvažuje otázku regulačného dohľadu nad Európskou investičnou bankou (EIB).
Je naozaj potrebné, aby primeraný rámec dohľadu v každom momente zabezpečil
zachovanie vynikajúceho úverového ratingu EIB. Nadnárodný charakter EIB a ustanovenia
štatútu EIB, ktoré tvoria súčasť zmluvy, by sa však mali náležite zohľadniť.

EIB nedávno prijala konkrétne kroky na riešenie tejto situácie predovšetkým
prostredníctvom posilnenia svojho audítorského výboru, ktorý má významné skúsenosti
v oblasti bankového dohľadu. Okrem toho – keďže EIB bola refinancovaná Európskou
centrálnou bankou (ECB) – dodržiava aj potrebné požiadavky z hľadiska finančného
výkazníctva voči ECB.

Na druhej strane sme presvedčení o tom, že Európsky orgán pre bankovníctvo a ECB
nemôžu zabezpečiť regulačný dohľad nad EIB, ale, samozrejme, nevylučujeme možnosť,
že EIB bude financovať iné typy dohôd s inými orgánmi na základe dobrovoľného postupu
zo strany EIB.

Čo sa týka spolupráce a úlohy Komisie v spolupráci s EIB, chcel by som zdôrazniť, že
Komisia už má významnú úlohu pri riadení EIB v tom zmysle, že predkladá stanovisko ku
všetkým úverom EIB, k vlastným zdrojom a má zástupcov, ktorí sú v Rade riaditeľov EIB.
Môžem vás uistiť o tom, že spolupráca medzi Komisiou a EIB je príkladná a vynikajúca.

Čo sa týka dohľadu nad vonkajšími programami EÚ a súvisiacich postupov udeľovania
absolutória, okrem činnosti EIB pod záštitou Európskeho rozvojového fondu (ERF), čo
zväčša znamená investičný nástroj AKT, ktorý sa realizuje v súlade s konkrétnym
nariadením o rozpočtových pravidlách ERF, nie sme si vedomí žiadnej inej aktivity v rámci
rozpočtu EÚ realizovanej spolu s finančnými prostriedkami EIB, ktoré nepodliehajú
zvyčajnému postupu udeľovania absolutória.
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Na otázku pani Hübnerovej odpovedám, že, samozrejme, úplne súhlasíme s výzvou na
maximalizáciu potenciálu EIB prostredníctvom ďalších pákových účinkov na zvýšenie
potenciálu pri poskytovaní úverov a pomoci malým a stredným podnikom (MSP)
predovšetkým v tomto období po finančnej kríze a tlaku na úvery. Preto hľadáme aj
inovačné prístupy, ako to urobiť. Chcel by som Parlamentu len pripomenúť, že nariadenie
EÚ o rozpočtových pravidlách bolo nedávno modifikované, aby sa výslovne uznala táto
výzva na zavedenie inovačných nástrojov. Už ho využívame predovšetkým v programoch
zameraných na financovanie výskumu a inovácií. Som si istý, že so skúsenosťami získanými
v tomto projekte bude možné inovačné finančné nástroje využiť aj v iných oblastiach.

Philippe Maystadt,    prezident EIB. – (FR) Som vďačný všetkým rečníkom za ich
pripomienky, hoci si myslím, že jedna z nich bola veľmi nepresná. Je jasné, že v čase, ktorý
mám k dispozícii, nemôžem podrobne odpovedať na všetky mimoriadne zaujímavé
podnety, ktoré boli prednesené. Niektoré z nich by sa podľa mňa mohli podrobnejšie
rozobrať vo výbore.

Bola tu najmä dôležitá pripomienka, ktorú vyslovila pani Hübnerová. Ak chcete, aby
Európska investičná banka (EIB) skutočne mohla významne prispievať k realizácii stratégie
Európa 2020 najmä prostredníctvom vývoja spoločných nástrojov s Komisiou, potom to
regulačný rámec zrejme musí umožniť. Zatiaľ čo momentálne vediete rozpravu o novom
návrhu finančných pravidiel, myslím si, že by ste sa mali snažiť zabezpečiť, aby Európska
investičná banka skutočne mohla tento prínos uskutočniť. Návrh Komisie je z tejto
perspektívy podľa nášho názoru celkom primeraný. Rada a Parlament ho však ešte musia
prijať. Preto musíte zohrať úlohu pri preskúmaní finančných pravidiel.

Myslím si, že by bolo tiež dobré dôkladnejšie preskúmať iné otázky, ktoré boli predložené:
otázku daňových rajov, ktorú uviedol pán Canfin. Môžem mu potvrdiť, že Európska
investičná banka má v tomto ohľade prísnejšiu politiku než iné medzinárodné finančné
inštitúcie, čo tiež vysvetľuje, prečo sme nedávno museli odmietnuť spolufinancovanie
určitých projektov s Africkou rozvojovou bankou, Svetovou bankou a Európskou bankou
pre obnovu a rozvoj: nesplnili prísnejšie kritériá, ktoré v tejto súvislosti uplatňujeme.

Napriek tomu môžem pánovi Canfinovi povedať, že pre nás neprichádza do úvahy, aby
sme financovali sprostredkovateľa nachádzajúceho sa v krajine, ktorá je na čiernej listine
OECD, ale som pripravený preskúmať túto otázku podrobnejšie spolu s pripomienkami,
ktoré predložil pán Klute a ktoré sa týkali úverov malým a stredným podnikom
a transparentnosti v tejto súvislosti. Nemyslím si, že existuje veľa finančných inštitúcií,
ktoré sú ochotné poskytovať toľko informácií o udeľovaní úverov malým a stredným
podnikom, a chcel by som zdôrazniť, že došlo k výraznému nárastu počtu malých
a stredných podnikov, ktoré profitovali z úverov poskytnutých Európskou investičnou
bankou sprostredkovateľským bankám. V roku 2010 ich využilo viac než 60 000 malých
a stredných podnikov.

Chcel by som zdôrazniť tri vlastnosti, ktoré z Európskej investičnej banky robia jedinečnú
inštitúciu. Prvou z nich je skutočnosť, že na rozdiel od toho, čo povedal jeden z vás,
nevyužívame peniaze daňových poplatníkov.

Aby to bolo jasné, britského daňového poplatníka nežiadame ani o jediný cent.

(FR) Nevyužívame peniaze daňových poplatníkov. Využívame finančné prostriedky, ktoré
každý deň získavame na svetových finančných trhoch. Práve preto je veľmi dôležité, aby
sme si udržali rating AAA. Požičiavame si v Ázii a v Spojených štátoch a finančnými
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zdrojmi, ktoré tak získame, môžeme financovať projekty za výhodných podmienok. Jediný
rozpočtový dosah je záruka, ktorá sa poskytuje vzhľadom na politické riziko pri realizácii
vonkajšieho mandátu, ktorý nám udelili Rada a Parlament. To je v skutočnosti záruka,
ktorá má pre európsky rozpočet predbežné náklady, keďže odkladáme 9 % z objemu
všetkých poskytovaných úverov v rámci vonkajšieho mandátu – robíme tak dva roky po
prvej platbe – a, samozrejme, táto suma sa znižuje počas splácania úveru. Keďže vlastne
nemusíme túto záruku využívať, európskemu rozpočtu preto nevznikajú v konečnom
dôsledku žiadne náklady. Žiadne. Je dôležité uvedomiť si teda, že jednoznačne nie sme
inštitúciou, ktorá využíva peniaze daňových poplatníkov.

Druhá vlastnosť: sme naozaj jedinou skutočne európskou finančnou inštitúciou. Našimi
akcionármi sú všetky členské štáty, a to výlučne členské štáty Európskej únie. Sme jedinou
finančnou inštitúciou, ktorá je právne na základe zmluvy povinná finančne podporovať
politické ciele Európskej únie. Okrem toho sme jedinou finančnou inštitúciou, ktorá
nemôže financovať žiadny projekt, kým nezíska kladné stanovisko Európskej komisie.
Európska komisia predkladá toto stanovisko po vyhodnotení všetkými útvarmi, všetkými
generálnymi riaditeľstvami, od Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž až po
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie. Sme preto povinní prísne uplatňovať európske
pravidlá a politiky. Podliehame auditom Dvora audítorov v rozsahu požadovanom
trojstrannou dohodou. Spolupracujeme počas celého obdobia s Európskym úradom pre
boj proti podvodom (OLAF) a chcel by som doplniť, že sme krátko pred dosiahnutím
dohody o dohľade zo strany nového Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Čo sa týka
Európskej investičnej banky, v každom prípade by sme boli radi, keby sme podliehali
oficiálnej forme bankového dohľadu. Sme pod nepriamym dohľadom napríklad zo strany
ľudí, ktorí majú skúsenosti s bankovým dohľadom a ktorých zapájame do nášho
audítorského výboru. Ešte raz by som však potvrdil, že sme úplne otvorení riadnemu
dohľadu zo strany tohto nového európskeho orgánu.

Na záver by som chcel zdôrazniť tretiu vlastnosť, a to skutočnosť, že Európska investičná
banka je tiež dosť jedinečná v dôsledku odbornosti, ktorú nadobudla. Sme inštitúciou,
ktorá trvalo zamestnáva viac než 100 inžinierov a množstvo konzultantov špecialistov,
čo je v prípade banky zriedkavé.

Okrem toho máme uznávané skúsenosti a odbornosť v určitých oblastiach. Aby som
uviedol jeden príklad: sme vyzvaní, aby sme poskytli odborné poradenstvo pre projekty,
ktoré nemôžeme financovať, pretože sa majú realizovať v regióne mimo nášho mandátu.
Preto si myslím, že by bola škoda nevyužiť tieto odborné skúsenosti. V niektorých
oblastiach, akými sú napríklad mestská doprava, energetická účinnosť, vodný cyklus
a podpora MSP, nadobudla EIB odborné skúsenosti, ktoré sú skutočne jedinečné. Na záver
preto poviem, že by bola škoda, ak by sme tento potenciál naplno nevyužili prostredníctvom
spolupráce s Európskym parlamentom, ktorá by hádam mohla byť systematickejšia
a štruktúrovanejšia.

Bolo položených niekoľko veľmi oprávnených otázok. Financujeme viac v Turecku
jednoducho preto, lebo je to náš mandát, o ktorom spoločne rozhodli Rada a Parlament.
Dostali sme úlohu financovať viac v kandidátskych krajinách, čo znamená, že financujeme
pomerne viac v Turecku a Chorvátsku než v iných krajinách. Sme tu preto, aby sme napĺňali
svoj mandát, ktorý sme dostali od európskych orgánov, predovšetkým od Rady
a Parlamentu. Preto si myslím, že to hádam odôvodňuje systematickú a štruktúrovanejšiu
spoluprácu s Európskym parlamentom.

(potlesk)
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George Sabin Cutaş,    spravodajca. – (RO) Chcel by som začať poďakovaním všetkým
rečníkom v tejto konštruktívnej rozprave. Musím uznať, pán Maystadt, že napriek
niekoľkým kritickým pripomienkam uznali všetci kolegovia poslanci, ktorí tu vystúpili,
dôležitú úlohu, ktorú môže Európska investičná banka zohrávať počas súčasnej
hospodárskej a finančnej krízy.

V Európskej únii jednoznačne potrebujeme investície a projekty trvalo udržateľného
rozvoja. Preto som presvedčený o tom, že musíme zrealizovať a zohľadniť ambiciózne
myšlienky a nesmieme sa báť predložiť a navrhnúť tieto myšlienky.

V neposlednom rade chcem zdôrazniť nasledujúci bod a uzavrieť tým svoj príhovor:
nezabúdajte na transparentnosť a lepšiu komunikáciu so všetkými európskymi inštitúciami.

Na záver, pán Maystadt, myslím si, že v mene kolegov poslancov môžem povedať, že
v budúcnosti sa môžete spoľahnúť na podporu Európskeho parlamentu.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční napoludnie.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Uvedomujeme si význam, ktorý môžu mať
pôžičky Európskej investičnej banky (EIB) pre rozvoj a sociálny pokrok vzhľadom na ich
nízke úrokové miery a dlhé lehoty splatnosti.

Možnosti, ktoré ponúka, nie sú však ani transparentné, ani dostatočne jasné a nie sú také
ani krajiny a regióny, ktoré si najviac od nej potrebujú požičať a ktoré tieto úvery najviac
využívajú. Táto správa, ktorú podporujeme, preto obsahuje určitú kritiku, návrhy a podnety.

Nesúhlasíme však s transformáciou EIB na obyčajný nástroj EÚ na realizáciu jej politík
a na riešenie problémov sociálnej a hospodárskej súdržnosti a sociálneho rozvoja, čo by
sa malo zohľadniť v rozpočte EÚ a štrukturálnych a kohéznych fondoch EÚ. EIB zrejme
môže monitorovať a zintenzívniť toto úsilie, ale nemôže byť náhradou rozpočtových
politík EÚ.

Edit Herczog (S&D),    písomne. – (HU) Najdôležitejšie požiadavky sú, aby činnosť
Európskej investičnej banky (EIB) bola pre Európsky parlament ešte transparentnejšia a aby
sa finančné nástroje, ktoré cez sprostredkovateľov poskytne, využívali ešte cielenejšie.
Odporúčame zvážiť návrh, aby sa aj v tejto inštitúcii zaviedol obozretný dohľad v záujme
presného merania kvality finančnej situácie EIB a jej výsledkov, ako aj v záujme dodržiavania
účinnej a úspešnej obchodnej praxe. Chcela by som zdôrazniť, že tento návrh
nepredkladáme preto, lebo máme pochybnosti o regulárnosti činnosti EIB, ale preto, lebo
podľa nášho názoru by vo všeobecnosti – ako sa jasne uvádza v londýnskom vyhlásení
skupiny G20 spred dvoch rokov – všetky systémovo dôležité finančné inštitúcie, trhy
a nástroje mali podliehať primeranému stupňu regulácie a dohľadu. Navrhujeme vyzvať
Európsku komisiu, aby do 30. novembra 2011 poskytla Európskemu parlamentu právnu
analýzu možností obozretného dohľadu nad EIB, pretože podľa platných právnych
predpisov nemá žiadna európska inštitúcia právo vykonávať dohľad nad EIB. Vzhľadom
na rozšírenie úloh EIB a aj v dôsledku rozšírenia záruk EÚ voči nej je naliehavo potrebné
zmeniť to. Bolo by vhodné vyvinúť sprísnený odborný a spoločenský dohľad podobný
praxi, ktorá sa vyvinula v poslednom čase v iných nebankových finančných inštitúciách.
Úverová činnosť EIB sa v budúcnosti musí stať selektívnejšou, účinnejšou a viac sa
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zameriavať na výsledky, predovšetkým čo sa týka financovania MSP. Z tohto dôvodu je
potrebné systematickejšie zhromažďovať a zverejňovať aj informácie o úveroch.

4. Vakcinácia proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je správa, ktorú predložil Janusz Wojciechowski
v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, o návrhu smernice Európskeho
parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/75/ES, pokiaľ ide o vakcináciu
proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) (KOM(2010)0666 – 05499/2011 –
C7-0032/2011 – 2010/0326(COD)) (A7-0121/2011).

Janusz Wojciechowski,    spravodajca. – (PL) Veľmi ma teší, že môžem Parlamentu
predstaviť svoju správu o zmenách a doplneniach smernice, pokiaľ ide o vakcináciu proti
katarálnej horúčke, ochoreniu, ktoré predstavuje obrovské riziko pre dobytok, ovce a kozy,
ktoré sa chovajú v mnohých členských štátoch EÚ. Teší ma to najmä preto, lebo pred tromi
rokmi som v predchádzajúcom funkčnom období mal v tejto snemovni možnosť predstaviť
správu o novej stratégii týkajúcej sa zvierat podľa zásady „prevencia je lepšia ako liečba“.
Dnešná zmena a doplnenie tejto smernice, pokiaľ ide o vakcináciu proti katarálnej horúčke,
je praktickou realizáciou tejto zásady. Zlepšujeme ochranu proti tomuto ochoreniu
a prispievame k lepšiemu zdraviu zvierat. Náklady súvisiace s ich liečbou budú nižšie
a celkový priebeh vakcinácie bude lepšie organizovaný.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s tým, že súčasná smernica z roku 2000
bola prispôsobená vtedajším podmienkam, najmä vakcináciám, ktoré boli vtedy dostupné
na trhu. Tieto vakcinácie sa museli a stále sa musia vykonávať, ale s určitými obmedzeniami
vzhľadom na to, že hrozí nebezpečenstvo prenosu vírusu zo zaočkovaných zvierat na
zvieratá, ktoré neboli zaočkované. To znamená, že v priebehu vakcinácie sa vyžadujú
rôzne obmedzenia, napríklad aby sa vakcinácie vykonávali v stanovených oblastiach,
a obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na pohyb zvierat. Pre chovateľov to predstavuje pomerne
veľkú záťaž, čo má za následok obmedzenú účinnosť týchto vakcinácií. V oblasti vedy
došlo k veľkému pokroku. Máme vakcinácie druhej generácie, ktoré sú testované a ktoré
sa môžu vykonávať bez obáv o prenos vírusov na nezaočkované zvieratá. V dôsledku toho
sa môžu vykonávať bez uplatňovania súčasných obmedzení. Vykonávanie týchto vakcinácií
bude preto prospešné pre chovateľov, pretože budú predstavovať menšie zaťaženie a určite
budú účinnejšie. Bude možné vykonávať ich v oveľa väčšom rozsahu.

Čo sa týka tejto záležitosti, postupy sa menia veľmi rýchlo. Výbor pre poľnohospodárstvo
vykonal svoju prácu krátko po tom, ako dostal návrh tohto právneho predpisu z Európskej
komisie, a teraz ho predkladá Parlamentu. Dúfame, že bude možné vykonávať hromadné
vakcinácie pomocou novej vakcíny v priebehu tohtoročnej letnej sezóny. To je dôvod
zmien a doplnení, a preto Parlament do svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
správy, ktorú som predložil, zahrnul harmonogramy, v rámci ktorých by sa právne predpisy
členských štátov mali prispôsobiť požiadavkám tejto smernice, aby sa vakcinácie mohli
vykonávať tento rok a aby sme nemuseli čakať do budúcej sezóny.

Chcel by som vám pripomenúť polemiku v súvislosti s touto správou a pozmeňujúcimi
a doplňujúcimi návrhmi smernice týkajúcej sa tabuliek zhôd, ktoré predložila Komisia.
V tejto správe súhlasíme so zavedením povinnosti zahrnúť tabuľky zhôd, ktoré obsahujú
informácie týkajúce sa transpozície smernice do vnútroštátnych právnych predpisov,
a informácie o tom, ktorými konkrétnymi ustanoveniami sa transponujú ustanovenia
smernice do vnútroštátnych právnych predpisov. Považuje sa to za byrokratickú požiadavku
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zo strany vlád určitých členských štátov, ale je potrebné pozerať sa na to z iného pohľadu.
Vďaka zavedeniu tejto požiadavky bude európske právo transparentnejšie. Občania si
budú môcť ľahšie overiť, či a akým spôsobom sa smernica transponovala do vnútroštátnych
právnych predpisov. Myslím si, že je to dobrá vec. Pokiaľ viem, je to prvá smernica alebo
jedna z prvých smerníc, ktoré sa majú prijať, v ktorých sa zavádza táto požiadavka, a myslím
si, že je to celkom oprávnené. Malo by sa to stať bežnou praxou v našich právnych
predpisoch.

Ešte raz by som sa vám chcel poďakovať za to, že ste mi umožnili predstaviť túto správu.
Mám pocit, že zlepšujeme životný údel chovateľov a tiež znižujeme utrpenie zvierat v EÚ.

Maroš Šefčovič,    podpredseda Komisie. – Komisia je vďačná Parlamentu za jeho podporu
týkajúcu sa návrhu ďalej uľahčiť vakcináciu proti katarálnej horúčke a za jeho odporúčania
v súvislosti s touto veľmi dôležitou otázkou. Chcel by som poďakovať najmä pánovi
spravodajcovi Wojciechowskému za jeho oddanosť tejto veci.

Katarálna horúčka spôsobuje veľké starosti všetkým poľnohospodárom v Európskej únii.
Katarálna horúčka sa do 90. rokov 20. storočia považovala v EÚ za exotické ochorenie,
ktorej nákazy sa len sporadicky vyskytovali v južnej Európe. V minulých rokoch však došlo
k niekoľkým epidemickým vlnám tohto ochorenia, ktoré postihli mnoho členských štátov
vrátane štátov v strednej a severnej Európe, pričom spôsobili významné straty v oblasti
živočíšnej výroby a narušenie obchodu so živými zvieratami.

Za posledné roky sa situácia katarálnej horúčky v EÚ výrazne zlepšila vďaka nemalým
opatreniam zameraným na masívne očkovacie kampane, ktoré zväčša spolufinancovala
Európska únia. EÚ spolufinancovala 150 miliónov EUR v roku 2008 a vyčlenila
120 miliónov EUR v roku 2009 a 100 miliónov EUR na nasledujúce roky. Podľa súčasných
pravidiel je vakcinácia povolená len v oblastiach, ktoré podliehajú určitým obmedzeniam
z dôvodu prítomnosti katarálnej horúčky. Navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
smernice zavádzajú možnosť použitia inaktivovaných očkovacích látok kdekoľvek
v Európskej únii. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh by umožnil širšie použitie preventívnych
vakcinácií proti katarálnej horúčke, čím by sa zabezpečila lepšia kontrola nad ochorením
a znížilo by sa riziko, ktoré to predstavuje pre odvetvie poľnohospodárstva.

Správa Parlamentu prichádza v správnom čase a je dôležitá pre situáciu zdravia zvierat
v Európskej únii. V správe sa správne rozpoznáva naliehavá potreba poskytnúť členským
štátom dostatočný čas na očkovanie zvierat skôr, ako začne budúca sezóna katarálnej
horúčky. Nesmieme zabudnúť na to, že aj napriek výraznému zlepšeniu situácie katarálnej
horúčky v minulých rokoch toto ochorenie ešte nevymizlo. EÚ naďalej hrozia nové
epidemické vlny katarálnej horúčky v budúcnosti a je dôležité, aby členské štáty mali
možnosť chrániť ohrozené zvieratá proti vírusu. Členské štáty by mali byť schopné
optimalizovať svoje očkovacie programy s cieľom znížiť dosah budúcich šírení nákaz
katarálnej horúčky v Európskej únii. Samozrejme, mnoho členských štátov už naznačilo,
že chcú pri najbližšej príležitosti zaviesť toto opatrenie.

Pán spravodajca poukazuje na naozaj veľmi náročnú otázku tabuliek zhôd, ktoré sú veľmi
dôležité na sledovanie správnej a primeranej transpozície právnych predpisov EÚ do
vnútroštátnych právnych systémov. Ide o dlhodobý problém a v tomto Parlamente sme
už mnohokrát diskutovali tom, ako kontrolovať a sledovať náležitú transpozíciu práva EÚ
do vnútroštátnych právnych systémov. Vidíme, že na to, na sledovanie a zabezpečenie
náležitej transpozície práva EÚ, sú najlepším nástrojom tabuľky zhôd.
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Zároveň si veľmi dobre uvedomujeme, že najmä pri takých naliehavých otázkach, ako je
tá, o ktorej dnes diskutujeme, musíme veľmi intenzívne pracovať na hľadaní riešenia medzi
Parlamentom a Radou, aby sme sa vyhli zbytočným prekážkam. Dúfam, že Rada preukáže
dostatočnú flexibilitu, aby tento právny predpis mohol byť včas prijatý ešte skôr, ako sa
začne sezóna, v ktorej môže vypuknúť katarálna horúčka.

Elisabeth Jeggle,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (DE) Ako tu už odznelo, návrh smernice
o vakcinácii proti katarálnej horúčke je veľmi dôležitý krok k likvidácii tohto nebezpečného
ochorenia zvierat. Je to ochorenie, ktoré postihuje prežúvavce, ako napríklad dobytok,
ovce a kozy. Môže mať za následok úhyn zvierat. Nové inaktivované vakcíny umožňujú
vylúčenie rizika infekcie, takže túto vakcínu možno úspešne použiť v oblastiach, kde sa
toto ochorenie ešte nevyskytlo.

Členským štátom to umožní používať vakcinácie účinnejšie, čím sa výrazne zníži zaťaženie
odvetvia poľnohospodárstva v dôsledku tohto ochorenia. Nové vakcíny umožnia raz
a navždy potlačiť toto ochorenie na skutočne širokom poli a ja dúfam, že členské štáty
a poľnohospodári využijú túto príležitosť. Poskytuje väčšiu bezpečnosť a ide nepochybne
o významné zlepšenie zdravia zvierat.

Čím viac zabránime rozšíreniu katarálnej horúčky pomocou nových vakcín, tým viac
príležitostí vývozu poľnohospodárskych zvierat budeme mať v prospech hospodárstva.

Na to, aby táto smernica mohla nadobudnúť platnosť a nové vakcíny mohli byť dostupné,
je naozaj dôležité, aby sme sa rýchlo rozhodli. V pondelok vyslal Výbor pre
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka jasný signál tým, že jednomyseľne schválil správu,
a Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) ho v tom bude pri
dnešnom plenárnom hlasovaní nasledovať. Podporujem výzvu spravodajcu na ponechanie
tabuliek zhôd v správe. Napokon, v Európe nemôžeme prijímať rozhodnutia bez toho,
aby nám členské štáty neposkytli informácie o tom, ako ich realizujú. Potrebujeme túto
transparentnosť – a hovorím to Rade veľmi jasne –, aby sme posilnili dôveryhodnosť EÚ.

Na záver by som sa chcela poďakovať pánovi spravodajcovi za dobrú prácu a konštruktívnu
spoluprácu. Veľká vďaka. Správa bude mať našu podporu.

John Stuart Agnew (EFD).   – Vážený pán predsedajúci, chcel by som skôr niečo
poznamenať, ako sa opýtať. Hlasovanie nebolo jednomyseľné, pretože som nehlasoval za
túto správu.

Sergio Gutiérrez Prieto,    v mene skupiny S&D. – (ES) Katarálna horúčka predstavuje stálu
hrozbu pre naše hospodárske zvieratá, a teda aj pre verejné zdravie.

Až doteraz sme na boj proti tomuto ochoreniu používali aktivovanú vakcínu, použitie
ktorej znamená potrebu obmedziť pohyb zvierat na určité oblasti, aby sa zabránilo
rozšíreniu vírusu na nenakazené zvieratá.

Používanie vakcíny a používanie vakcinácie sa preto obmedzovalo na oblasti, kde sa
v minulosti zistili nakazené zvieratá. Malo to nepriaznivý vplyv na poľnohospodárov,
ktorých to poškodilo dvojako: po prvé z hľadiska ochorenia a po druhé z hľadiska
obmedzení.

Všetkým týmto problémom možno očividne zabrániť použitím novej inaktivovanej
vakcíny, ktorá okrem prevencie možných porúch na vnútornom trhu s hospodárskymi
zvieratami umožní aj rozvoj nových, ďalekosiahlejších – a tie sú naozaj dôležité – stratégií
prevencie na boj s týmto ochorením.
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Pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat je preto nesmierne dôležité, aby sme zmenili
a doplnili túto smernicu s cieľom umožniť používanie tejto vakcíny a aby sme to urobili
čo najskôr.

Dámy a páni, súlad s našimi zmluvami, najmä čo sa týka tabuliek zhôd, by nemal byť
výhovorkou na to, aby sme do leta nedosiahli nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia.
Také oneskorenie by znamenalo ďalšie poškodenie poľnohospodárov.

Marit Paulsen,    v mene skupiny ALDE. – (SV) Chcela by som sa veľmi poďakovať pánovi
Wojciechowskému za vynikajúcu a účinnú prácu. Predchádzajúci rečníci už spomenuli,
o čo vlastne ide – o novú účinnú vakcínu. Preto by som rada využila zostávajúci čas, aby
som upozornila na to, že ide možno o prvý hmatateľný dôkaz toho, čo sa stane v našom
poľnohospodárstve, keď sa dramaticky zmení klíma. Vo Švédsku, odkiaľ pochádzam, bola
pred štyrmi alebo piatimi rokmi myšlienka, že by sme mali u prežúvavcov ochorenie, ako
je katarálna horúčka, úplne nereálna. Išlo o sporadické ochorenie v južnej Európe. Dnes
je realitou a mali sme prvú epidémiu. Preto je veľmi dôležité, aby sme začali s vakcináciou,
ale keď hovoríme o klíme, životnom prostredí a budúcnosti, je tiež mimoriadne dôležité,
aby sme si uvedomili, že sa nezmenia len suchá a zrážky. Významná zmena klímy prinesie
aj niečo úplne iné: epidémie chorôb a hromadných nákaz zvierat medzi ľuďmi aj zvieratami.
Musíme sa s tým vyrovnať, keď diskutujeme napríklad o stratégii Európa 2020. Akým
smerom sa chceme uberať? Je dôležité, aby sme to pochopili aj my ako zákonodarcovia.
Dokážeme prijímať rozhodnutia na základe poznatkov, ktoré dnes máme, ale musíme byť
dostatočne flexibilní na to, aby sme vedeli prijať nové rozhodnutia, keď získame nové
poznatky a – v tomto prípade – nové vakcíny.

James Nicholson,    v mene skupiny ECR. – V prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi
Wojciechowskému za rýchlosť, akou dokázal predložiť túto správu Parlamentu. Pracoval
na nej mimoriadne intenzívne. Chcel by som sa vrátiť späť k otázke tabuliek zhôd. Pán
komisár povedal, že dúfa v dostatočnú flexibilitu, ale musím mu povedať, že dúfať nestačí.
Ide o veľmi vážne ochorenie, ktoré musíme dostať pod kontrolu toto leto. Prenáša ho malý
hmyz, ktorý voláme pakomáre, a je potrebné dostať ho toto leto pod kontrolu.

Pán Wojciechowski urobil svoju prácu a nemôžeme ho nijako viniť za meškanie. Bolo by
veľmi nešťastné, keby mali meškanie spôsobiť rozbroje v Bruseli alebo nadmerná byrokracia.
Určite musíme konať, pretože ochorenie sa šíri mimoriadne rýchlo, a musíme byť schopní
očkovať mimo postihnutých oblastí. Tak ako už pán Wojciechowski a ďalší rečníci povedali,
musím Parlamentu pripomenúť, že mnohokrát je prevencia lepšia ako liečba. V tomto
prípade si myslím, že musíme začať konať, a chcem, aby nás Komisia ubezpečila, že nás
nezabrzdí byrokracia.

PREDSEDÁ: EDWARD McMILLAN-SCOTT
podpredseda

John Stuart Agnew,    v mene skupiny EFD. – Ide o ochorenie, v súvislosti s ktorým by mali
poľnohospodári prijať vlastné rozhodnutia na základe vlastných konkrétnych okolností.
Ako poľnohospodár v Spojenom kráľovstve sa spoľahnem na veterinárne odporúčanie
a nie na názor byrokratov v iných štátoch. Vážim si podporu britského daňovníka, ktorý
financuje moje vakcíny, a som znechutený z toho, že sa EÚ do toho vôbec musí zapájať.
Vy ste nám dali toto ochorenie. Prosím vás, nezhoršujte veci ešte viac.
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Teraz diskutujeme o tejto otázke napriek ubezpečeniam, že Lisabonská zmluva
nepredstavovala podstatnú zmenu. Ak je to tak, prečo sa toľko opatrení, významných aj
nevýznamných, ako toto musí prepracovať, aby boli v súlade so Zmluvou o fungovaní
Európskej únie? Nevieme, ako sa tento problém s tabuľkami zhôd vyrieši, a táto téma
dokonale ukazuje zmätok, ku ktorému môže viesť takzvané spolurozhodovanie. Zatiaľ
čo britská vláda minie to, čo dostane, na to, aby sa prispôsobila vášmu spôsobu myslenia,
iné členské štáty sa môžu pozerať na veci úplne inak.

Diane Dodds (NI).   – (DE) Veľmi pekne ďakujem pánovi spravodajcovi za túto správu.
Zatiaľ čo vo všeobecnosti súhlasím s princípom, ktorý táto správa vyjadruje, chcela by
som dodať, že táto vakcína by sa mala používať len vtedy, keď príslušný orgán rozpozná
značné riziko pre populáciu hospodárskych zvierat. V Severnom Írsku poľnohospodári
aj ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka pracovali mimoriadne intenzívne na
tom, aby Severné Írsko zostalo podľa tohto nariadenia oblasťou bez nákazy.

Je dôležité, že Komisia a Rada uznávajú status oblasti bez nákazy v EÚ a zabezpečujú
ochranné prvky týmto oblastiam. V Európe však stále existuje značné riziko možného
rozšírenia tohto ochorenia a v takom prípade verím, že je nevyhnutné, aby Severné Írsko
malo možnosť používať tieto vakcíny. Je nesmierne dôležité, aby príslušný orgán v prípade
potreby sledoval pohyb a uvalil zákazy obchodovania s cieľom zastaviť šírenie katarálnej
horúčky a aby tento osvedčený postup dodržiavali všetci aktéri.

Je dôležité, aby všetky členské štáty konštruktívne spolupracovali s cieľom znížiť riziko
rozšírenia tohto ochorenia a ochrániť toto odvetvie pred vážnym vypuknutím nákazy.
Komunikácia medzi členskými štátmi a Komisiou je neoddeliteľnou súčasťou monitorovania
a kontrolovania výskytov ochorenia. To by som podporila.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Epidémie, ako napríklad katarálna horúčka, majú
vážny dosah nielen na chovateľov hospodárskych zvierat, ale aj na spotrebiteľov a celkovo
európske hospodárstvo, pretože spôsobujú úmrtnosť zvierat a narušenie trhu.

Obmedzenia pohybu zvierat majú veľmi nepriaznivý vplyv na hospodárske zdroje miest
alebo regiónov, na ktoré boli uvalené. Podľa súčasných právnych predpisov sa musí
napríklad pri preventívnej vakcinačnej kampani udržiavať obmedzená oblasť, aj keď nebol
zaznamenaný žiadny výskyt katarálnej horúčky. Z tohto dôvodu je opatrenie, ktoré navrhuje
Komisia, spravodlivé a hospodársky prospešné pre výrobcov a spotrebiteľov. Opatrenie
zároveň spočíva v udržaní zásady využitia každého vedeckého pokroku
v poľnohospodárstve.

Mal by som tiež spomenúť dôležitý prínos, ktorým boli doteraz európske fondy, pokiaľ
ide o zlepšovanie situácie s ohľadom na epidémie katarálnej horúčky. Únia spolufinancovala
za posledné tri roky významné vakcinačné kampane vo výške 370 miliónov EUR, ako
spomenul aj pán komisár. Myslím si, že spolufinancovanie vakcinačných programov by
malo pokračovať aj v nasledujúcich rokoch vzhľadom na ich účinnosť a nový, oveľa
jednoduchší legislatívny rámec, o ktorom dnes diskutujeme.

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) V prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi
Wojciechowskému a všetkým tieňovým spravodajcom za prácu vykonanú na tejto správe,
ktorej cieľom je vytvoriť flexibilnejšie pravidlá, pokiaľ ide vakcináciu proti katarálnej
horúčke. Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vynaložil všetko úsilie na naliehavé
schválenie tohto textu, aby sa do leta umožnilo spustenie vakcinačnej kampane.
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Európska komisia predstavila návrh, ktorý nezohľadnil prijatie Lisabonskej zmluvy. Inými
slovami, ponecháva rozhodovaciu právomoc výhradne na Rade, čím úplne vylučuje
Parlament. Po intenzívnych diskusiách, za ktoré by som sa chcel poďakovať právnym
službám Parlamentu a sekretariátu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, sa
nám podarilo dospieť k dohode o zmene právneho základu v súlade s článkom 43 ods. 2
Lisabonskej zmluvy; inými slovami, v rámci bežného legislatívneho postupu.

Teraz očakávame, že Rada bude rovnako schopná pri prijímaní našej pozície a zahŕňaní
tabuliek zhôd s cieľom poskytnúť pohotovú reakciu európskym chovateľom hospodárskych
zvierat.

Liam Aylward (ALDE).   – Vďaka kombinácii vakcinácií a obmedzením pohybu zvierat
za posledné roky výrazne klesol počet výskytov katarálnej horúčky. Toto ochorenie
spôsobuje veľké utrpenie a úhyn postihnutých zvierat a má merateľný negatívny dosah
na vidiecke hospodárstvo a poľnohospodárske spoločenstvo. Vítam opatrenia umožňujúce
členským štátom používať inaktivovanú vakcináciu proti katarálnej horúčke v oblastiach,
ktoré nie sú postihnuté týmto ochorením, a ďakujem pánovi spravodajcovi za jeho prácu
na tejto záležitosti.

Členským štátom by sa mala umožniť určitá flexibilita, aby boli aktívne a využívali technické
pokroky pri výrobe vakcín, čím by sa znížilo zaťaženie odvetvia poľnohospodárstva, ktoré
predstavuje toto ochorenie, a čím by sa predišlo výskytu nákazy bez toho, aby sa poprel
status členských štátov bez ochorenia, ako to bolo v minulosti. Vakcinácia predstavuje
účinné veterinárne opatrenie ako odpoveď na katarálnu horúčku, ktoré spolu s ďalšími
opatreniami, napríklad dohľadom, znamená, že likvidácia tohto ochorenia v Európe je
reálna.

Vakcinácia spolu s kontrolou a prípadne likvidácia ochorenia bude viesť k nižším
hospodárskym stratám a bude prospešná pre európske hospodárske zvieratá.

Julie Girling (ECR).   – S radosťou môžem povedať, že tento právny predpis poskytne
poľnohospodárom flexibilitu, možnosť výberu a nádej.

Našu stratégiu očkovania už dlho brzdí to, že sme nevyvinuli dostatočne sofistikované
produkty, ktoré by nám umožnili vakcináciu zvierat mimo oblastí vylúčenia. Byť v zóne
vylúčenia môže mať katastrofálne následky na živobytie poľnohospodárov. Katastrofou
môže byť aj nezabezpečenie ochrany zvierat pred ochorením, najmä pred takým škodlivým
a nákazlivým ochorením, ako je katarálna horúčka. Vývoj nových vakcín a pravidiel sa
mení, s čím dnes bude Parlament, dúfam, súhlasiť, a Spojenému kráľovstvu to umožní
získať štatút štátu bez katarálnej horúčky. Umožní to voľný pohyb zvierat a ušetrí peniaze
vo vidieckych oblastiach.

Je však nesmierne dôležité, aby tieto pravidlá nadobudli platnosť čo najskôr. Poľnohospodári
v regióne West Country musia byť schopní očkovať do konca mája, aby zabezpečili úplnú
ochranu zvierat. Všetci rozumieme dôvodom medziinštitucionálneho boja v súvislosti
s tabuľkami zhôd, ale môžem vám povedať, že poľnohospodári, ktorých zastupujem, im
nerozumejú a spoliehajú sa na nás, svojich volených zástupcov, že to za nich vyriešime.
Ide o naliehavú záležitosť a musí zvíťaziť zdravý rozum. Tak poďme na to, odsúhlasme
rýchle riešenie týchto naliehavých otázok, dotiahnime to a presaďme očkovanie našich
hospodárskych zvierat.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Katarálna horúčka je živočíšne epidemické ochorenie
postihujúce prežúvavce, ktoré už spôsobilo veľké škody v odvetví chovu hospodárskych
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zvierat a živočíšnej výroby. Od vypuknutia epidémie v mnohých členských štátoch v roku
2000 boli spôsobené značné hospodárske škody. Keď vzniknú hospodárske straty, finančnú
ujmu ako vždy utrpia najviac tí na konci výrobného reťazca. Konkrétne to spôsobilo úpadok
prekvitajúceho obchodu v oblasti chovu hospodárskych zvierat. V niektorých štátoch bol
vývoz napriek očkovaniu úplne paralyzovaný. Živobytie mnohých poľnohospodárov
bolo ohrozené aj v Rakúsku, kde má chov hospodárskych zvierat dlhú tradíciu.

Teraz musíme venovať čas tomu, aby sme prijali preventívne opatrenia. Toto ochorenie
nezaniklo a kedykoľvek sa môže znova objaviť. Musíme sa poučiť zo skúseností a vedieť
rýchlo ponúknuť pomoc. To, čo platilo pred desiatimi rokmi, už neplatí. Starú smernicu
o opatreniach na boj proti katarálnej horúčke z roku 2000 je potrebné zlepšiť a aktualizovať.

Pravidlá očkovania, ktoré vtedy platili, sa musia prispôsobiť technickému rozvoju s cieľom
účinnejšie bojovať proti katarálnej horúčke a znížiť zaťaženie poľnohospodárov. Vtedajšie
pravidlá boli vypracované na používanie živých oslabených vakcín, ktoré boli jedinými
dostupnými vakcínami pred 10 rokmi, keď bola smernica prijatá. Dnešné vakcíny sú
pokrokovejšie. Tento fakt musíme vziať do úvahy.

Vítam rýchle kroky zo strany Komisie a Parlamentu a som za rýchle vykonávanie novej
smernice. Ako zástupkyňa spoločenstva poľnohospodárov viem, aké dôležité je rozmýšľať
v súvislosti s ročným cyklom. Rýchle prijatie rozhodnutia nám umožní, že do jesene
budeme mať použiteľné a jednotné pravidlá, ktoré sú v záujme členských štátov
a predovšetkým chovateľov a poľnohospodárov. Úprimne ďakujem pánovi spravodajcovi.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Nemám žiadne vážne výhrady k návrhom
v tomto legislatívnom uznesení a chcel by som zablahoželať Komisii k tejto iniciatíve,
ktorá sa snaží zohľadniť vedecký rozvoj a povoliť používanie vakcín na boj proti katarálnej
horúčke mimo oblastí podliehajúcich obmedzeniam pohybu zvierat, pretože tento typ
vakcíny nepredstavuje žiadne riziko vzhľadom na nežiaduce šírenie vírusu.

Chcel by som tiež zablahoželať a vyjadriť vďaku za vykonanú prácu spravodajcovi Výboru
pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pánovi Wojciechowskému a jeho predsedovi
pánovi De Castrovi, ktorý umožnil, aby Rada a Komisia dospeli k rýchlej dohode, pokiaľ
ide o právny základ tohto návrhu. Na rozdiel od pôvodného návrhu sa legislatívna
právomoc delí medzi Parlament a Radu podľa bežného legislatívneho postupu, ktorý
zaviedla Lisabonská zmluva.

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prediskutoval a schválil túto správu za
krátky čas, aby sa tu mohlo uskutočniť dnešné hlasovanie a aby sa čo najskôr mohol urobiť
ďalší krok k dohode s Radou, čím by sa umožnilo nadobudnutie účinnosti nových
ustanovení tejto smernice. Preto by som chcel Radu vyzvať, aby dospela ku kompromisu
s Komisiou a pozíciou Parlamentu, o ktorej som presvedčený, že ju tu dnes prijmeme
veľkou väčšinou.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Prispôsobenie pravidiel o vakcinácii proti katarálnej
horúčke je v súlade s novou vakcinačnou politikou EÚ, čo je vyjadrené aj v stratégii týkajúcej
sa zdravia zvierat na roky 2007 – 2013 sloganom „prevencia je lepšia ako liečba“.

Flexibilnejší postup, pokiaľ ide o vakcináciu hospodárskych zvierat, je nevyhnutný, ak
chceme byť schopní účinnejšie bojovať proti epidémiám, ako napríklad katarálnej horúčke,
a znížiť ich vplyv na poľnohospodárstvo. Väčšia flexibilita a prevencia by boli nepochybne
žiaduce pri množstve zvieracích epidémií.
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Prísna politika neočkovania, akú sme v EÚ dlho presadzovali, už nie je dôležitá. V dôsledku
toho zastávam názor, že robíme krok správnym smerom. Chcel by som tiež podporiť pani
Paulsenovú, ktorá povedala, že v dôsledku zmeny klímy musíme v blízkej budúcnosti
očakávať aj príchod ďalších zvieracích epidémií. Naopak, svedčí to o tom, že potrebujeme
jasnú stratégiu, a tu to, samozrejme, môžeme správne vykonať. V tejto súvislosti by som
tiež chcel zopakovať, že už by sa ani v Komisii nemalo diskutovať o redukovaní.

V prípade katarálnej horúčky sme, samozrejme, využili skutočnosť, že sme podporili
výskum, a teraz máme inaktivovanú vakcínu a sme schopní vykonať komplexnú vakcináciu,
ktorá bola predtým veľmi nebezpečná a veľmi náročná. Preto sa nachádzame v novej
situácii.

Chcel by som sa tiež poďakovať spravodajcovi za tak rýchlo vykonanú prácu. Zo skúseností
sme sa naučili očakávať prvé výskyty ochorenia koncom leta a na jeseň. Štáty preto musia
vypracovať stratégie očkovania a aj ich zrealizovať.

Pán Agnew, chcel by som vám povedať, že ak máte dobrého veterinára, odporučí vám
vakcináciu, pretože ju veterinári, ktorých poznám, chcú a práve to počas diskusií opakovane
počúvam.

Pravdaže, tým sa to ešte nekončí. Komisia musí vypracovať vykonávacie nariadenia
a prispôsobiť ich novému procesu a to je potrebné rovnako rýchlo urobiť aj tu v Parlamente.
Preto vyzývam Komisiu, aby pracovala rýchlo, aby sme mohli začať využívať tento vedecký
pokrok ešte do konca roka.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Som vďačný nášmu kolegovi poslancovi pánovi
Wojciechowskému za správu, ktorá nám pripomína význam príslušných právnych
predpisov o tejto záležitosti.

To, či je vakcína živá a oslabená, alebo inaktivovaná, nám však vzhľadom na súčasný stav
našich poznatkov neumožní z krvných testov zistiť, ako sa patogénny organizmus dostal
do krvi zvieraťa – inými slovami, či pochádza z vakcíny alebo z voľnej prírody. Preto kým
sa nevyvinie označená inaktivovaná vakcína – to znamená vakcína, ktorej patogénny
organizmus má pôvod vo vakcíne –, nebude možné rozlíšiť zaočkované zviera od zvieraťa
nakazeného vírusom. To je zatiaľ základná podmienka, ak sa má región alebo štát vyhlásiť
za bezpečný, pokiaľ ide o akúkoľvek nákazu. Preto hrozí veľké nebezpečenstvo, že štáty,
ktoré sú chránené pred akoukoľvek nákazou, postavia obchodné prekážky medzi seba
a štáty, ktoré používajú inaktivovanú vakcínu.

Európska únia je teda povinná podporovať prebiehajúci výskum označenej inaktivovanej
vakcíny, aby zabezpečila väčšiu biologickú bezpečnosť v rámci Únie, čo nám umožní
účinnejšie kombinovať naše prístupy v oblasti zdravia a obchodu.

Mairead McGuinness (PPE).   – Oplatí sa zaznamenať poznámku pána komisára, že
výskyt katarálnej horúčky klesá: zo 48 000 prípadov v roku 2008 na 120 v roku 2010.
To znamená, že stále si nie sme istí, aký bude trend v budúcnosti, takže vývoj tejto novej
inaktivovanej vakcíny a diskusia o technickej stránke jej používania sú veľmi vítané.

Bolo by užitočné, keby bola Rada v Parlamente, aby sme sa mohli zaoberať tým, či je vlastne
ochotná poskytnúť tabuľky zhôd, o ktorých si Parlament a Komisia myslia, že sú nevyhnutné
– a možno je to niečo, na čo by nám Rada mohla dať odpoveď celkom rýchlo. Prevencia
všetkých ochorení a najmä tohto sa sústreďuje na chov hospodárskych zvierat, na
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obmedzenie pohybu zvierat, na ochranu pred nositeľmi nákazy a na vec, o ktorej sme dnes
ráno diskutovali – teda vakcináciu.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Problémom používania inaktívnej vakcíny na vakcináciu
mimo uzatvorených oblastí je to, že zvieratá budú mať pozitívne výsledky sérologických
testov, a na určenie, či zvieratá boli zaočkované, alebo sú naozaj choré, bude potrebné
vykonať virologický test, ktorý je drahší. Spôsobí to problémy v obchodovaní so zvieratami
a s ich presunom. Vzhľadom na to, že ide o transpozíciu smernice do vnútroštátneho
práva, aj termín 30. jún 2011 bude z procedurálnych dôvodov ťažko splniteľný. Osobne
nesúhlasím ani so zmenou dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice zo skoršieho
dvadsiateho dňa na deň nasledujúci po jej zverejnení. Mali by sme si tiež uvedomiť, že
vypracovanie tabuliek zhôd bude znamenať ďalšie zvýšenie administratívneho zaťaženia.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Myslím si, že robíme krok k tomu, aby sme si
uvedomili, že nejde o problém spojený s niektorými oblasťami Európy, južnej Európy
alebo severnej Afriky. Toto opatrenie však vnímam pozitívne.

Chcel by som sa spýtať pána Tarabellu, či si on alebo Komisia nemyslí, že by sa mal okamžite
riešiť aj problém požiadania o veterinárne služby, aby sme mohli mať opatrenie, ktoré by
umožňovalo eliminovať tento problém v celej Európskej únii.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Zlepšenie podmienok týkajúcich sa vakcinácie proti katarálnej
horúčke je mimoriadne dôležitá záležitosť. Nové inaktivované vakcíny umožnia výrobcom
prvýkrát vylúčiť riziko nákazy týmto potenciálne veľmi nebezpečným ochorením, pretože
vakcíny teraz možno použiť v oblastiach, kde sa katarálna horúčka v minulosti
nevyskytovala. Vzhľadom na to musíme opakovane zdôrazňovať, že poľnohospodárstvo
– vrátane vývozu hospodárskych zvierat – je dôležitým prvkom vo všetkých štátoch Európy.
Poľnohospodári preto musia vedieť využiť najnovšie poznatky v oblasti zdravia zvierat,
ktoré sa použili na vývoj týchto vakcín.

Teraz potrebujeme dve konkrétne veci. Po prvé, potrebujeme rýchle riešenie týkajúce sa
realizácie v Európskej únii. Po druhé, podľa môjho názoru rovnako naliehavo potrebujeme
oznamovaciu povinnosť týkajúcu sa opatrení zavedených v členských štátoch; inými
slovami, povinnosť členských štátov oznamovať opatrenia Komisii.

Maroš Šefčovič,    podpredseda Komisie. – Najprv by som sa chcel Parlamentu poďakovať
za výraznú podporu tohto návrhu a tiež za jeho uznanie naliehavosti tohto problému
a veľmi rýchle postupy.

Niekoľkí z vás spomenuli problém tabuliek zhôd. Len by som vám chcel pripomenúť, že
Konferencia predsedov sa začala intenzívne venovať riešeniu tohto problému a pripisuje
mu veľkú dôležitosť, najmä pokiaľ ide o uznanie problému transpozície právnych predpisov
EÚ do vnútroštátneho práva.

Chcel by som sa spýtať, či je naozaj také ťažké, aby členské štáty informovali Komisiu
o právnom základe, na ktorom transponujú toto nariadenie EÚ do svojho vnútroštátneho
právneho poriadku. Je to naozaj také ťažké? Som si istý, že keď uvažujú o tom, ako
transponovať právne predpisy, musia sa na to pripraviť a rozhodnúť sa, ako ich chcú
transponovať.

Myslím si, že si všetci uvedomujeme – a o tejto otázke sme už niekoľkokrát diskutovali –,
že je na škodu Európskej únie, keď transpozícia práva EÚ nie je rovnomerná. Nesprávna
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transpozícia by mohla mať škodlivý vplyv najmä pri takej dôležitej záležitosti, o akej dnes
diskutujeme.

Zároveň chcem zdôrazniť, ako som už povedal vo svojich úvodných poznámkach, že
Komisia je jednoznačne proti nepotrebným zdržaniam. Plne si uvedomujeme naliehavosť
tejto záležitosti. Preto verím, že prostredníctvom zvýšenej flexibility a intenzívnych rokovaní
môžeme nájsť riešenie tohto problému. Komisia sa pokúsi byť čo najviac nápomocná, aby
sme mohli prijať tento právny predpis ešte pred začiatkom sezóny možného vypuknutia
katarálnej horúčky.

Čo sa týka pripravenosti Komisie na vykonanie tohto opatrenia, chcel by som ubezpečiť
pána Schnellhardta a pána Uggiasa, že Komisia už urobila svoju prácu. Naše vykonávacie
opatrenia sú takmer hotové. Potrebujeme, aby tento návrh schválil zákonodarný orgán.
Keď to dosiahneme, môžeme postupovať veľmi rýchlo.

Ešte raz by som sa chcel poďakovať nášmu spravodajcovi a zároveň aj Parlamentu za
výraznú podporu tohto opatrenia.

Janusz Wojciechowski,    spravodajca. – (PL) Chcel by som sa poďakovať všetkým
poslancom, ktorí sa zúčastnili na tejto diskusii a vyjadrili podporu mojej správe. Ďakujem
všetkým tieňovým spravodajcom a členom Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka, vďaka ktorým sme mohli s touto správou tak rýchlo a účinne napredovať. Nestáva
sa často, aby sme sa tak jednomyseľne zhodli na prijatí konštruktívneho dokumentu, ktorý
má očividne za cieľ zlepšiť súčasnú situáciu.

Pokiaľ ide o tabuľky zhôd, ktoré sa v diskusii spomínali ako možný zdroj problémov,
myslím si, že by bolo ťažké na tomto mieste sympatizovať so správnymi orgánmi alebo
vládami členských štátov. Vytvorenie tabuliek a ich odoslanie Komisii naozaj nebude veľký
problém. Isté je, že občania, ktorí si chcú overiť, či sú právne predpisy ich členského štátu
v súlade s právom Európskej únie, budú mať väčšie problémy. Oni sa budú musieť usilovať
a hľadať, ak nebudú mať žiadne tabuľky tak, ako to bolo doteraz. Často je veľmi ťažké, aby
sa človek vyznal v právnych predpisoch EÚ. Myslím si a dúfam, že tento nástroj bude
k dispozícii každému, kto oň bude mať záujem, nielen Komisii, a že to bude okamžite
dostupný dokument, ktorý bude v prípade potreby k dispozícii. Bude to tiež veľmi užitočný
dokument.

Nalieham na Radu, aby nepovažovala tabuľky zhôd za problém, a ak musí, aby tak nerobila
v tomto prípade, aby sa nové vakcinácie mohli uplatniť podľa očakávania počas tejto
sezóny. Nemôžeme si dovoliť žiadne zdržania, pretože by to bolo v rozpore s našou rýchlou
a účinnou prácou. Ešte raz vám ďakujem za spoluprácu na tejto správe.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

5. Dovoz paradajok z Maroka do EÚ (petícia č. 1565/2009) (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je rozprava o otázke na ústne zodpovedanie
o dovoze paradajok z Maroka (petícia č. 1565/2009 Josého Mariu Pozancosa (zo
Španielska)), ktorú Komisii predkladá pani Erminia Mazzoniová v mene Výboru pre petície
(O-000040/2011 – B7-0211/2011).
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Erminia Mazzoni,    autorka. – (IT) Z otázky, ktorú sme predložili ako Výbor pre petície,
vyplýva, že náš výbor nebol spokojný s odpoveďou, ktorú poskytla Komisia na otázku,
ktorú položila Španielska federácia združení pestovateľov a vývozcov ovocia, zeleniny,
kvetov a živých rastlín.

Komisia v skutočnosti upriamila svoju pozornosť na zodpovednosť členských štátov pri
stanovovaní cien namiesto toho, aby reagovala na konkrétny predmet petície, ktorým bolo
informovanie o neoprávnenom dovoze paradajok a inej zeleniny z Maroka.

Na údajné nezrovnalosti v skutočnosti už niekoľko rokov poukazuje regulačný orgán
OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom), ktorý poukázal na nesprávne použitie
metódy odpočtu podľa nariadenia (ES) č. 3223/1994, ktorým sa stanovujú tri rôzne metódy
výpočtu. Dôsledkami tejto situácie sú nižšie príjmy pre Európsku úniu, nespravodlivá
hospodárska súťaž a porušovanie trhových pravidiel, ako aj postupné zbedačovanie
európskych výrobcov a vývozcov, pričom mimoriadne alarmujúcu situáciu hlásia najmä
Španielsko, Grécko, Portugalsko, Francúzsko a Taliansko.

Komisia rokuje s Marokom o novej dvojstrannej dohode a znovu sa zdá, že táto dohoda
nezohľadňuje tieto alarmujúce skutočnosti, ale pokračuje na ceste k realizácii toku vývozu
z Maroka do Európskej únie, ktorý je úplne neregulovaný a nie je v súlade s európskymi
právnymi predpismi.

Na túto tému by sme sa podľa mňa mali zamerať. Ide o tému, ktorá sa dotýka momentálne
citlivého nervu, konkrétne problematiky migračných tokov. Táto veľká masa ľudí
prichádzajúcich z krajín pozdĺž pobrežia severnej Afriky vrátane Maroka do Európskej
únie často zahrnuje poľnohospodárskych robotníkov, ako ukazujú nedávne udalosti
v Rosarne.

Prijímame ich len s veľkými ťažkosťami. Predovšetkým máme ako Európska únia a zvlášť
ako Taliansko problémy s tým, aby sme im poskytli živobytie. Ďalšie znižovanie potenciálu
poľnohospodárskej výroby v našich krajinách, teda vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku
a Portugalsku, ktoré majú v súčasnosti vážne problémy, by spôsobilo najrôznejšie škody.
Chcela by som vedieť, čo má Komisia v úmysle urobiť.

Maroš Šefčovič,    podpredseda Komisie. – Ak dovolíte, pokúsim sa odpovedať na niekoľko
otázok, ktoré boli položené v rámci tejto petície. Chcel by som poďakovať pani Mazzoniovej
za to, že predložila túto otázku, vďaka čomu môžeme objasniť naše stanovisko k tejto
záležitosti.

Predovšetkým by som chcel Parlament uistiť, že Komisia dôsledne a pozorne monitoruje
množstvo paradajok dovážaných z Maroka pomocou systému krížovej kontroly, ktorý je
založený na označovaní dovážaných množstiev marockými prevádzkovateľmi
a uskutočňovaní každodenných záznamov o dovoze vnútroštátnymi colnými orgánmi.
Komisia nemá dodnes žiadny dôkaz o systematických podvodoch alebo systematickom
zlyhávaní systému, ktorý bol zavedený. Máme informácie týkajúce sa jedného prípadu,
ku ktorému sa vrátim trochu neskôr. Týka sa to roku 2007, keď Európsky úrad pre boj
proti podvodom (OLAF) skutočne zdôrazňoval, že uplatňovanie systému v jeho súčasnej
podobe môže viesť k oportunistickému správaniu, ale nie nevyhnutne k správaniu, ktoré
je v rozpore so zákonom.

Pripomínam, že uplatňovanie systému vstupných cien a vyberanie prípadných dovozných
ciel v rámci tohto mechanizmu sú vo výlučnej právomoci colných orgánov členských
štátov.
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Ďalším aspektom tejto otázky, ktorý je dosť dôležitý, sú medzinárodné súvislosti tejto
záležitosti, čo je téma, ktorá skutočne dominuje kolu rokovaní v Dauhe, ktoré sa stále
neskončilo. Akákoľvek zmena systému vstupných cien a jeho súčasného mechanizmu
uplatňovania by mohla mať škodlivý dosah na výsledky, ktoré sa zatiaľ dosiahli. Nová
dvojstranná dohoda s Marokom chráni záujmy európskych výrobcov tým, že zachováva
systém mesačných colných kvót pre paradajky a prísnu kontrolu dovážaných množstiev.

Okrem toho dohoda umožňuje prehĺbenie spolupráce a väčšiu transparentnosť z hľadiska
trhových údajov v odvetví ovocia a zeleniny. Kvantitatívne zvýšenie kvót pre paradajky
bolo obmedzené na 52 000 ton, čo je ďaleko pod tradičnou úrovňou obchodu, pričom
zvyšovanie je postupné a rozvrhnuté na štyri obchodné roky, čím sa zachová súčasný
podiel na trhu a tradičné zásobovanie Európskej únie. Komisia sa preto domnieva, že
akákoľvek zmena súčasného systému vstupných cien musí byť v súlade s podmienkami
príslušných medzinárodných dohôd.

Komisia dohliada na správne uplatňovanie nariadenia, a preto prostredníctvom úradu
OLAF vykonala vyšetrovanie. O toto asi ide pani Mazzoniovej: či nedochádza
k nezrovnalostiam v dôsledku nesprávneho výkladu vykonávacieho nariadenia. Vyvodenie
dôsledkov z výsledkov vyšetrovania je však zodpovednosťou vnútroštátnych colných
orgánov. Vymáhanie platieb prebieha, zverejňovanie údajov je však vo výhradnej
zodpovednosti príslušných colných orgánov.

Pokiaľ ide o organizáciu dohľadu, bol to jeden z bodov otázky pani Mazzoniovej.
V súvislosti s tým musím povedať, že Komisia, ako som už povedal, monitoruje dovoz
paradajok z Maroka pomocou systému krížovej kontroly. Dovážané množstvá, o ktorých
týždenne podávajú hlásenia marocké orgány, sa monitorujú. Údaje sa potom porovnajú
s údajmi poskytnutými vnútroštátnymi colnými orgánmi, ktoré celkovo posudzujú systém,
a tiež Eurostatom. Domnievam sa, že máme veľmi dobré a presné informácie a že keby
v rámci systému dochádzalo k nejakým podvodom alebo neoprávneným postupom, určite
by sme to zistili a podnikli by sme príslušné kroky.

Esther Herranz García,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (ES) Na úvod by som chcela
vyjadriť poďakovanie Výboru pre petície za jeho intenzívnu prácu v nadväznosti na
sťažnosť, ktorú podala Španielska federácia združení pestovateľov a vývozcov ovocia,
zeleniny, kvetov a živých rastlín na základe správy, ktorú v roku 2007 zverejnil Európsky
úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Závery tejto správy sú podľa mňa jednoznačné a sú
dostatočným dôvodom na to, aby Európska komisia – ktorá mala túto záležitosť začať
riešiť už dávno – prijala opatrenia s cieľom objasniť fungovanie režimu vstupných cien,
aspoň vo vzťahu k odvetviu paradajok.

Lenže Komisia nielenže nepodnikla žiadne kroky, aby zabránila rôznym druhom podvodov,
ktoré umožňuje súčasné nariadenie o vstupných cenách, ale ešte navyše uzatvorila novú
poľnohospodársku dohodu s Marokom bez toho, aby najprv odstránila nedostatky
dovozného režimu platného v súčasnosti.

Dámy a páni, je načase, aby Európska komisia začala brať svoje povinnosti vážne, začala
skúmať, kde a ako dochádza k podvodom, a možno aj začala požadovať splatenie
nezaplatených ciel. Podľa mňa je neprijateľné, aby došlo k ratifikácii novej dohody
s Marokom skôr, ako sa vyriešia všetky detaily, o ktorých sme hovorili.
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Naším cieľom nie je brániť uzatváraniu nových medzinárodných dohôd, ale zabezpečiť,
aby takéto dohody vážne nepoškodzovali záujmy európskych výrobcov a aby sa pravidlá
stanovené v týchto dohodách aj dodržiavali.

Pokiaľ ide o novú dohodu s Marokom, všetko, čo európske odvetvie ovocia a zeleniny
požaduje, je záruka, že sa dohodnuté podmienky budú skutočne dodržiavať. To sa podarí
iba vtedy, ak dôjde k reforme režimu vstupných cien. Nemôžeme mať novú dohodu
s Marokom, pokiaľ nebudeme mať nový systém vstupných cien. Nebudeme môcť ratifikovať
dohodu, ktorú Komisia už uzatvorila.

Navyše, ak majú úlohu dohľadu vykonávať členské štáty, mal by sa od nich požadovať
významný finančný príspevok. Je však tiež pravda, že už dávno požadujeme európsky
hraničný a colný systém podobný systému, ktorý majú Spojené štáty, s cieľom zabezpečiť
účinnú kontrolu.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    v mene skupiny S&D. – (PL) Podľa španielskych
poľnohospodárov, ktorí podali Európskemu parlamentu petíciu, predstavujú lacné dovážané
marocké paradajky hrozbu pre európskych výrobcov potravín. Poukazujú na príliš nízku
minimálnu cenu, ktorá bola v preferenčnej dohode o dovoze a vývoze medzi EÚ a Marokom
stanovená na približne 46 EUR za 100 kg. Podľa Eurostatu vyviezlo Maroko v decembri
2010 vyše 70 000 ton paradajok, čo je viac ako dvojnásobok kvóty stanovenej v dohode
medzi EÚ a Marokom. To spôsobilo ťažké straty európskym výrobcom, nehovoriac
o stratách na colných poplatkoch. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) sa k tejto
záležitosti už vyjadril, keď vo svojej správe z roku 2007 poukázal na možné nezrovnalosti
spojené s dovozom paradajok z Maroka v súvislosti s nižšou cenou paradajok v porovnaní
s pôvodnou cenou dohodnutou EÚ, čo vlastne umožňuje neplatenie dodatočných ciel.
Chcela by som sa však pridať k ostatným členom Výboru pre petície a spýtať sa, či Komisia
zamýšľa uskutočniť revíziu pravidiel v tejto oblasti a možno aj prijať opatrenia na získanie
nezaplatených ciel.

Ramon Tremosa i Balcells,    v mene skupiny ALDE. – V októbri minulého roku som
predložil Komisii písomnú otázku týkajúcu sa nesúladu medzi údajmi o dovoze paradajok
z Maroka, poskytovanými rôznymi útvarmi EÚ.

V roku 2008 sa údaje Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu a Eurostatu
rozchádzali až o 100 000 ton. Komisia odpovedala, že si problém všimla a že ho rieši, nie
je mi však jasné, či Komisia dosiahne to, čo si európski občania a európski výrobcovia
zaslúžia.

Do Európskej únie dovážame paradajky nielen z Maroka, ale aj z iných tretích krajín.
Musíme zabezpečiť, aby boli rokovania spravodlivé pre každého a nie na úkor európskeho
odvetvia poľnohospodárstva. Tiež by sme mali nájsť spôsob, ako kontrolovať, čo dovážame
z iných krajín mimo EÚ, zvlášť v niektorých severoeurópskych prístavoch. Bez účinných
hraničných kontrol čaká odvetvie poľnohospodárstva v Európe veľmi ťažká budúcnosť.

Ak európsku produkciu paradajok poškodí dohoda medzi EÚ a Marokom, bude veľmi
ťažké obnoviť produkciu na pôde EÚ. Aby fungovala spravodlivá hospodárska súťaž, musia
pravidlá a povinnosti platiť pre všetkých. Nemôžeme akceptovať uplatňovanie rôznych
pravidiel a povinností pre európskeho výrobcu a poľnohospodárskeho výrobcu z krajiny
mimo EÚ. Akceptovať to znamená akceptovať zníženie konkurencieschopnosti nášho
odvetvia poľnohospodárstva a nesmierny dosah takéhoto vývoja na pracovníkov v Európe.
Som za voľný obchod, ale v symetrických podmienkach výroby a informácií. Ak takéto
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podmienky neexistujú, voľný obchod nie je spravodlivým obchodom a hospodárska súťaž
nie je spravodlivou hospodárskou súťažou.

Na záver by som chcel uviesť, že si nemyslím, že by mal Parlament dohodu medzi EÚ
a Marokom ratifikovať bez pridania doložiek týkajúcich sa trhu práce, sociálneho rozmeru
a životného prostredia v Maroku. Ak sa to nestane, môže v Európe dôjsť k zániku
poľnohospodárskej činnosti a priemyslu potravinového reťazca.

João Ferreira,    v mene skupiny GUE/NGL. – (PT) Počas rozpravy o obchodných dohodách
o poľnohospodárskych výrobkoch s Marokom a inými stredozemskými krajinami, ako
sú napríklad Egypt a Izrael, sme vyslovili niekoľko varovaní. Varovali sme pred tým, že ak
sa tieto dohody uzatvoria, ešte viac sa zvýši tlak na poľnohospodárov v EÚ, aby znižovali
výrobné ceny, zvlášť v krajinách ako Portugalsko, čím by sa ďalej vyostrili problémy,
ktorým čelia pri predaji svojich výrobkov. Odsudzujeme liberalizáciu obchodu s ovocím
a zeleninou, čo sú typicky stredozemské produkty, pretože to by viedlo k tomu, že by sa
do veľkých supermarketov dostávali lacnejšie výrobky, na ktoré sa často nevzťahujú také
pravidlá a normy, aké musia dodržiavať poľnohospodári v EÚ. Chceli by sme zdôrazniť,
že liberalizácia obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami podporuje modely intenzívnej
výroby na vývoz, ktoré uprednostňujú veľké poľnohospodárske koncerny na úkor malých
a stredných poľnohospodárskych podnikov, rodinných poľnohospodárskych podnikov
a zásobovania miestnych a regionálnych trhov. To všetko má negatívne dôsledky na
potravinovú suverenitu a bezpečnosť, kvalitu potravín a životné prostredie.

Táto situácia bola dôvodom našich varovaní, ktoré Komisia, žiaľ, ignorovala a stále ignoruje.
Ignorovala potrebu brániť záujmy výrobcov z krajín EÚ zaistením spravodlivých cien pre
výrobu a kontinuity činnosti najmä v súvislosti s malými a strednými poľnohospodárskymi
podnikmi. Teraz navyše vieme, že Komisia tiež ignorovala správu Európskeho úradu pre
boj proti podvodom (OLAF), ktorá kritizovala nezrovnalosti spojené s dovozom paradajok
z Maroka, správu, ktorá potvrdzuje vplyv týchto dovozov na znižovanie cien paradajok
na trhu EÚ. Ako by to nestačilo, v novej poľnohospodárskej kapitole v dohode o pridružení
s Marokom sa Komisia rozhodla dovoz paradajok do EÚ ešte zvýšiť.

Kedy sa konečne zabrzdí tento liberálny fundamentalizmus, ktorý obetuje všetko záujmom
niekoľkých veľkých európskych podnikov a nadnárodných vývozcov? Ako chce Komisia
európskym výrobcom vynahradiť škodu, ktorú im jasne spôsobila? Popremýšľajte o týchto
otázkach.

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Pestovatelia paradajok z Kanárskych ostrovov,
Murcie, Andalúzie a spoločenstva Valencia, všetko výrobcovia z Európskej únie, potrebujú,
aby Komisia podnikla rozhodné kroky v súvislosti s nespravodlivou situáciou, ktorá im
spôsobuje vážne škody. Dochádza k podvodom a vy to viete.

Dohoda s EÚ stanovuje pre Maroko vstupnú cenu, ktorú Maroko nedodržiava. Okrem
toho by sme sa mali pozrieť nielen na rok 2007, ale aj na rok 2010. Komisia si je dobre
vedomá skutočnosti, že španielski pestovatelia paradajok musia súťažiť s marockými
pestovateľmi za nespravodlivých podmienok, keďže musia znášať oveľa vyššie výrobné
náklady vyplývajúce z prísnych európskych noriem v oblasti kvality, bezpečnosti potravín
a bezpečnosti pri práci, ako aj z obmedzení týkajúcich sa pesticídov, ktoré sa od tretích
krajín nevyžadujú.

Napriek tomu naši pestovatelia s veľkým úsilím a verní kvalite ďalej usilovne pracujú, aby
zachránili svoju úrodu. Je preto neprijateľné, aby Komisia ignorovala zlé fungovanie režimu
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vstupných cien, ktorého zložitosť podporuje podvody, ako to konštatoval samotný
Európsky úrad pre boj proti podvodom, a aby sa Komisia tvárila, že nič nevidí, keď dochádza
k porušovaniu kvót na paradajky dohodnutých s Marokom.

Nestačí, aby nám Komisia povedala, že dohľad je zodpovednosťou členských štátov. Ak
si neplnia svoje povinnosti, musí Komisia konať. Nemožno tolerovať, aby dochádzalo
k porušovaniu nariadení o kvótach na dovoz z Maroka a aby sa neplatili príslušné clá
a Komisia pritom nepodnikala žiadne kroky.

Komisia chce, aby sme schválili novú dohodu s Marokom. Pokiaľ nedostaneme záruky,
že dôjde k úprave systému cien s cieľom zabrániť nespravodlivej hospodárskej súťaži medzi
marockými a španielskymi výrobkami, túto iniciatívu určite nepodporíme.

Je vašou povinnosťou zabezpečiť dodržiavanie dohôd, ale tiež je vašou povinnosťou brániť
záujmy pestovateľov na Kanárskych ostrovoch, v Murcii, Valencii a Andalúzii. Urobte to,
kým nebude príliš neskoro.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Úprava nariadenia o vstupných cenách sa požaduje
už od roku 2003. Tento Parlament, členské štáty, Španielsko a Francúzsko s podporou
Talianska, Grécka a Portugalska – tí všetci ju požadovali.

Dôvodom je skutočnosť, že sa nariadenie riadne neuplatňuje, a to v tom zmysle, že sa
neplatia niektoré clá a používa sa nespravodlivá metóda výpočtu. V dôsledku toho odvetvie
trpí, máme nespravodlivú hospodársku súťaž a členským štátom plynie menší zisk z ciel.

Osobitný zbor inšpektorov pre ovocie a zeleninu to overoval a konštatoval, že článok 5
nariadenia umožňuje nespravodlivé uplatňovanie, a ako už bolo v tomto Parlamente
povedané, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) konštatoval, že používaná
metóda výpočtu umožňuje neplatenie dodatočných ciel.

Je na Komisii, aby tento problém vyriešila. Výrobnému systému a členským štátom sa musí
poskytnúť riešenie. Táto situácia trvá už 16 rokov.

Odvetvie trpí. Trpí európske odvetvie ovocia a zeleniny spolu so španielskym odvetvím
ovocia a zeleniny vo Valencii, Murcii a Andalúzii a riešenie je potrebné. Táto situácia sa
dotkla aj spotrebiteľov.

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Petícia, o ktorej tu dnes diskutujeme, prišla v čase, keď
Výbor Parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a jeho Výbor pre medzinárodný
obchod diskutujú o novej poľnohospodárskej kapitole v dohode s Marokom.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) potvrdil, že existujú nezrovnalosti vo
výpočte ciel na dovoz paradajok a že to spôsobilo škody európskym výrobcom, tým
výrobcom, ktorí vyjadrujú obavy z očakávaného zvýšenia dovozu paradajok a ovocia
a zeleniny všeobecne, ku ktorému dôjde, ak sa dohoda podpíše.

Obavy, ktoré vyvolávajú dvojstranné dohody, kde je poľnohospodársky prvok často
obetovaný v záujme širších priemyselných záujmov, vnímame, samozrejme, citlivo. Takto
by sa to nemalo robiť a Európskej komisii to neprestaneme opakovať. Chcel by som však
zdôrazniť, že súčasná hospodárska a politická kríza v celej oblasti Maghrebu by nás mala
viesť k tomu, aby sme túto dohodu zvážili dôkladnejšie a s väčšou dávkou solidarity.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Tak ako to požadujú predkladatelia petície zo
Španielskej federácie združení pestovateľov a vývozcov ovocia, zeleniny, kvetov a živých
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rastlín, Komisia musí upraviť – a tu opakujem požiadavku, ktorú predložili Španielsko
a ďalšie členské štáty – niektoré články nariadenia, o ktorom hovoríme.

Pokiaľ ide o metódu výpočtu, ktorým sa stanovujú vstupné ceny, jedna z troch metód,
ktoré sa v súčasnosti používajú, sa musí prestať používať, konkrétne tá, ktorá je známa
ako odpočtová metóda. To je najdôležitejšia zmena vzhľadom na to, že dovozcovia sa
rozhodujú pre metódu, ktorá im kedykoľvek umožní vyhnúť sa plateniu dodatočných ciel.

Teraz, keď má tento Parlament prijať novú dohodu s Marokom, aby mohla nadobudnúť
platnosť, by si Komisia určite získala uznanie tým, že by raz a navždy dala tento systém
do poriadku. Dnes to znovu požadujeme, pretože dobre fungujúci systém vstupných cien
je odškodnením, ktoré naši pestovatelia môžu odôvodnene očakávať, keď bude odsúhlasené
jej nadobudnutie platnosti.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Dnešná rozprava týkajúca sa petície, ktorú predložila
Španielska federácia združení pestovateľov a vývozcov ovocia, zeleniny, kvetov a živých
rastlín, je podľa mňa namieste a dobre načasovaná vzhľadom na to, že sa v rovnakom čase
v Parlamente diskutuje o obchodnej dohode s Marokom.

Je jasné, že petícia kladie otázku, na ktorú Komisia, zdá sa, zatiaľ neposkytla odpoveď.
Tento Parlament dôrazne požaduje poskytnutie odpovede pred podpísaním novej dohody,
pretože nie je prijateľné, aby európski poľnohospodári aj naďalej platili za túto túžbu po
voľnom obchode, ktorá sa zmocňuje Európy.

Musíme brániť a chrániť našich poľnohospodárov, a to nielen v súvislosti s produkciou
paradajok, ale aj v súvislosti s produkciou ovocia a zeleniny, ktorú by neuvážené otvorenie
trhu vážne postihlo.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Kritika, ktorá tu dnes doobeda zaznela v súvislosti
s predloženou petíciou, je pochopiteľná. Myslím si, že budeme musieť prejsť ešte dlhú
cestu, kým sa nám podarí zabezpečiť konsenzus pre schválenie prípadnej všeobecnej
dohody o poľnohospodárskych výrobkoch s Marokom. Na jednej strane musí dohoda
rešpektovať potrebu rovnováhy a nesmie spôsobovať vážne ťažkosti európskym
poľnohospodárskym výrobcom. Na druhej strane musí rešpektovať potrebu jasných
a transparentných pravidiel hospodárskej súťaže na poľnohospodárskych trhoch. Touto
cestou sa treba vydať, ak chceme zabezpečiť, aby bol vzťah medzi Európskou úniou
a Marokom pozitívnym vzťahom.

Preto Komisiu vyzývam, aby začala hľadať vhodné riešenia, ktoré nestratia zo zreteľa
záujmy výrobcov a zároveň nestratia zo zreteľa obnovenú politiku veľkorysosti voči
Maroku, najmä vzhľadom na udalosti, ktoré sa odohrávajú v Maghrebe.

Bolo by veľmi užitočné porozumieť týmto udalostiam a nechcem, aby to nakoniec dopadlo
tak, že budeme namiesto poľnohospodárskych výrobkov a paradajok dovážať zberačov
paradajok. Je preto dôležité situáciu dôkladne preskúmať s cieľom vytvoriť novú európsku
politiku.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (ES) Myslím si, že politika v štýle „všetko po
starom“ bola v minulosti príčinou už mnohých našich nešťastí. Musíme byť preto opatrní
najmä v súvislosti so súčasnou situáciou v severnej Afrike. Práve preto by som sa chcel
pripojiť k tým, ktorí povedali, že za súčasných okolností nie je veľmi vhodné pokračovať
v procese prijímania obchodnej dohody s Marokom.
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Ako spravodajca Výboru pre rybolov požiadaného o stanovisko si myslím, že si musíme
dôkladne vyjasniť, ako napredujú veci v súčasnom rámci. Musíme tiež jasne požadovať,
aby všetky paradajky – alebo akékoľvek iné plodiny – vstupujúce do Európskej únie
prichádzali za rovnakých podmienok, aké sa vyžadujú od miestnych pestovateľov. Ak to
nebude možné zaručiť, mali by sme – vlastne musíme – prehodnotiť celý rámec a dúfam,
že presne to tento Parlament urobí.

Namiesto prijatia protekcionistickej politiky je podľa mňa potrebná dôrazná angažovanosť
za voľný obchod. Tiež nesmieme mať žiadne pochybnosti o tom, čo rámec predstavuje,
aby sme všetko chápali a dokázali konať čo najzodpovednejšie.

Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE).   – (ES) Musím poďakovať všetkým kolegom
poslancom, ktorí pochopili problém stredozemského regiónu, španielskej delegácii
a všetkým tým, ktorí chápu, že my z Kanárskych ostrovov, Murcie, Valencie a Almerie
okrem toho, že sme frustrovaní tým, že Komisia nedodržiava dohody, a tým, že sme boli
svedkami krachu mnohých spoločností, zostávame miestom vstupu pre prisťahovalcov
zo subsaharskej Afriky, miestom vstupu pre marockých prisťahovalcov a nárazníkom
proti kríze. Ide o to, že v súčasnosti, v čase totálnej hospodárskej núdze, podporujeme
ľudí, ktorí prichádzajú pracovať a posielajú peniaze domov svojim rodinám.

Preto si myslím, že aj Komisia sa musí správať zodpovedne vo vzťahu k právomociam,
ktoré jej prislúchajú na základe zmlúv. Komisia podľa mňa úplne ignoruje potrebu brániť
záujmy verejnosti alebo potrebu predchádzať neuváženej politike, ktorá nás, okrem iného,
núti dovážať plodiny pestované v mimoriadne pochybných fytosanitárnych podmienkach.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Vnútorný trh bol vytvorený aj preto, aby bolo možné poskytovať
spotrebiteľom lepšiu ochranu. Spotrebitelia majú právo mať možnosť kúpiť si v celej
Európskej únii zdravé, poctivo vyrobené potraviny.

Otvorenie trhu – inými slovami kontrolovaná dovozná kvóta – musí preto podliehať
splneniu najmenej troch požiadaviek. Po prvé, musí sa uskutočňovať jasná kontrola
množstva pri povolených dovozoch. To sa týka najmä kvantitatívnej stránky. Po druhé,
treba kontrolovať aj kvalitu výrobkov. To sa týka aj výrobných noriem. Po tretie, treba brať
do úvahy dosah na poľnohospodárov v Európskej únii. Treba zabrániť obchodu, ktorý
škodí tretím stranám – čo spravidla znamená obchod v prospech priemyslu na úkor
poľnohospodárstva.

Žiadam preto Komisiu, aby dohodu s Marokom ešte raz dôkladne preskúmala a podpísala
ju až po opätovnej revízii.

Michel Dantin (PPE).   – (FR) Chcel by som poďakovať španielskym výrobcom, ktorí nám
predložili túto dobre načasovanú petíciu.

V Parlamente Komisiu vlastne už niekoľko mesiacov varujeme pred nebezpečenstvom,
ktoré pre náš vnútorný trh predstavuje séria dvojstranných dohôd. Áno, otázku rozvoja
Maroka vnímame citlivo. Áno, vieme, že vytvorenie stability pre Maročanov v ich vlastnej
krajine je najlepším možným riešením a že vďaka tomu už v budúcnosti nebudeme musieť
riešiť početné problémy spojené s prisťahovalectvom. Keď nám však Komisia hovorí, že
nová dohoda bude znamenať len ratifikáciu už existujúcej situácie, prostredníctvom správ
Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) jasne vidíme, že situácia, o ktorej
Komisia hovorí, nie je skutočným riešením.
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Okrem toho by som chcel Komisiu upozorniť na ďalšiu vec. Bolo nám povedané, že
uzatvorené – nanovo uzatvorené – dohody nám umožnia podporiť marockých výrobcov.
O akých výrobcoch však hovoríme? Vývozcami sú predovšetkým veľké agropotravinárske
spoločnosti, ktoré v Maroku založili obrovské farmy. Malí marockí výrobcovia nie sú tí,
ktorí majú prospech z našich dohôd, pretože tí nie sú schopní vyrábať v podmienkach
prijateľných pre európsky trh. Nemýľme si veci, ale ani vy nezavádzajte poslancov EP: o to
chcem Komisiu požiadať.

Maroš Šefčovič,    podpredseda Komisie. – Ak dovolíte, začnem niekoľkými číslami, pretože
aj niektorí z rečníkov ich vo svojich vystúpeniach uvádzali. Použijem na to údaje databázy
Comext.

Dovoz paradajok z Maroka do EÚ sa zvýšil zo 185 000 ton počas sezóny 1999 – 2000
na 295 000 ton počas sezóny 2009 – 2010 v rámci normálneho trendu v dovoze čerstvého
ovocia a zeleniny z celého sveta. Zároveň sa celkový dodatočný dovoz paradajok do EÚ
zvýšil z 242 000 na 493 000 ton. Musím vyzdvihnúť skutočnosť, že podiel Maroka na
celkovom dovoze do EÚ sa v skutočnosti znížil zo 76 % na 59 %. Produkcia paradajok
v EÚ sa pohybuje medzi 16 a 18 miliónmi ton ročne, z čoho 6,5 až 7,5 tony je určených
na čerstvý trh. Podľa mňa je dobré vziať tieto čísla na vedomie, aby sme dokázali udržať
túto diskusiu a veľkosť problému v medziach, ktoré zodpovedajú ich vážnosti.

Čo sa týka novej dohody s Marokom, v Komisii si myslíme, že je primeraná a vyvážená.
Ak bude prijatá, Komisia, samozrejme, zabezpečí, aby sa podmienky a pravidlá, ktoré sú
v nej stanovené, plne dodržiavali. Dodatočné množstvá nepresahujúce colnú kvótu sa
budú udržiavať pod tradičným priemerom dodávok do EÚ. Súčasná priemerná úroveň je
300 000 ton. S ďalšími 52 000 tonami to bude 285 000 ton v rámci colnej kvóty, takže
ešte stále bude zostávať priestor na 15 000 ton dovozu v rámci bežného režimu erga omnes.

Pokiaľ ide o ďalší spomenutý problém, konkrétne o tvrdenie, že sme nekonali, to naozaj
nemôžem akceptovať, pretože my sme v systéme žiadnu systémovú chybu nenašli.
V jednom prípade, ktorý sa tu dnes tiež už spomínal, Európsky úrad pre boj proti podvodom
(OLAF) preskúmal príslušný problém a postúpil celý spis so zisteniami francúzskemu
súdu, ktorý nepodporil plný rozsah zistení úradu OLAF, čiastočné vymáhanie nesplatených
ciel sa však napriek tomu začalo.

Tiež by som chcel tento Parlament uistiť, že pokiaľ ide o fytosanitárne normy, Komisia pri
každom dovoze čerstvého ovocia a zeleniny do Európskej únie zaisťuje najprísnejšiu možnú
kontrolu a najvyššiu možnú úroveň noriem. Zároveň musím povedať, že chápem bdelosť
poslancov Európskeho parlamentu a bdelosť odvetvia poľnohospodárstva vo vzťahu
k týmto veľmi relevantným otázkam. Chcel by som ich uistiť, že ak majú organizácie
konkrétne dôkazy o podvodoch, môžu ich predložiť Komisii, ktorá ich dôkladne preskúma
a podnikne príslušné kroky, ak to bude potrebné.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 hod. a pokračovalo o 12.00 hod.)
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PREDSEDÁ: DIANA WALLIS
podpredsedníčka

6. Hlasovanie

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

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

****

Nigel Farage (EFD).   – Vážená pani predsedajúca, v súlade s článkom 110 rokovacieho
poriadku môže Komisia kedykoľvek požiadať o dovolenie predniesť vyhlásenie o naliehavej
otázke. Zo dňa na deň sme dostali správu, ktorá je z hospodárskeho hľadiska katastrofálna,
ale nie prekvapujúca, že na nos spadla ďalšia krajina a že bude potrebné zachraňovať aj
Portugalsko. Môžem sa opýtať, či vás Komisia požiadala o to, aby dnes mohla predniesť
vyhlásenie o Portugalsku? Ak nie, povedal by pán komisár prečo? Myslí si, že záchrana
Portugalska nie je dostatočne dôležitá na to, aby o nej diskutoval tento Parlament, alebo
len schováva hlavu do piesku?

Predsedajúca.   – Pán Farage, vyjadrili ste sa jasne a som si istá, že pán komisár Šefčovič
to počul. Výsadu reagovať má každá inštitúcia. Boli ste vypočutý a uvidíme, čo sa stane.

Nigel Farage (EFD).   – Pani predsedajúca, pýtam sa: je odpoveď „áno“ alebo „nie“? Dostali
ste od Komisie žiadosť o prednesenie naliehavého vyhlásenia o portugalskej situácii alebo
nie?

Predsedajúca.   – Pán Farage, je to výsada Komisie a vy ste mali možnosť vyjadriť sa. Teraz
pristúpime k hlasovaniu.

6.1. Vakcinácia proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) (A7-0121/2011,
Janusz Wojciechowski) (hlasovanie)

− Pred začiatkom hlasovania:

Paolo De Castro,    predseda Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. – (IT) Chcel by
som len v krátkosti zdôrazniť, aký význam má správa pána Wojciechowského o katarálnej
horúčke oviec (modrom jazyku) pre inštitucionálnu otázku, ktorá sa týka nás všetkých.

Čo sa týka obsahu, nie je medzi Komisiou, Parlamentom a Radou žiadny rozpor. Citlivou
otázkou však zostáva zahrnutie tabuliek zhody do textu. Napriek tomu, že Rada to absolútne
odmietla, Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa rozhodol hlasovať za text,
ktorý zahŕňa tabuľky zhody, ktoré členským štátom ukladajú povinnosť predkladať správy
o transpozícii smernice.

Teraz je na Rade, aby rozhodla, či tabuľky zhody prijme a uzavrie dohodu v prvom čítaní
alebo sa bude európskym poľnohospodárom zodpovedať za tohtoročné vynechanie
vakcinačnej kampane proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) len preto, aby
v tomto bode nemusela ustúpiť.

Myslím si, že táto správa môže v budúcich rokovaniach s Radou fungovať ako precedens.
Musíme jednotne a rozhodne vyzvať členské štáty na maximálnu transparentnosť a hájiť
úplné dodržiavanie práva EÚ.
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Predsedajúca.   – Som presvedčená, že pán spravodajca by sa tiež chcel ujať slova.

Janusz Wojciechowski,    spravodajca. – (PL) Pán De Castro v zásade povedal to, čo som
chcel povedať ja. Chcel som sa jednoducho pridať k prosbe, aby Rada nekládla prekážky
urýchlenému vykonaniu novej smernice. Tabuľky zhody sú začiatkom a precedensom,
ktorý sa podľa mňa v budúcnosti stane osvedčeným postupom a pomôže ľahšie
monitorovať súlad medzi európskym právom a vnútroštátnym právom.

6.2. Ponaučenia v oblasti jadrovej bezpečnosti v Európe vyplývajúce z jadrovej
havárie v Japonsku (B7-0236/2011) (hlasovanie)

6.3. Situácia v Sýrii, Bahrajne a Jemene (B7-0249/2011) (hlasovanie)

6.4. Štvrtá konferencia Organizácie Spojených národov o najmenej rozvinutých
krajinách (B7-0228/2011) (hlasovanie)

– Pred hlasovaním o odseku 16:

Nirj Deva (ECR).   – Za slová „hodnotenie rizika zmeny klímy“ by som chcel doplniť slová
„ktoré nepoškodzuje obchod“.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý.)

6.5. Správa o pokroku Islandu za rok 2010 (B7-0226/2011) (hlasovanie)

– Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 2:

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Chcel by som, aby sme nahradili:

„Vyzýva Islanďanov, aby podporili túto dohodu“ slovami „Nabáda Islanďanov, aby podporili
túto dohodu“.

Predsedajúca.   – Prepáčte, ale myslím si, že ste prečítali nesprávny ústny pozmeňujúci
a doplňujúci návrh. Máte ich dva. Mohli by ste skúsiť ten druhý? Pomohlo by to.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Chcel by som, aby sme v pozmeňujúcom
a doplňujúcom návrhu 2 nahradili:

„aby začal konštruktívne rozhovory“ slovami „aby pokračoval v konštruktívnych
rozhovoroch“.

Gerard Batten (EFD).   – Vyzývam všetkých poslancov, aby pozmeňujúci a doplňujúci
návrh neprijali, a vyzývam Island, aby chránil svoju populáciu rýb...

(prerušenie predsedajúcou)

(protestné pokrikovanie)

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

6.6. Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2010
(B7-0225/2011) (hlasovanie)

− Pred začiatkom hlasovania:
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Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Chcel by som v súlade s článkom 177 predložiť návrh,
aby sa rozprava odložila, lebo pán Zoran Thaler, ktorý bol spravodajcom tejto správy, už
po vážnych obvineniach v denníku Sunday Times nie je medzi nami. Podľa môjho názoru
sa teší prezumpcii neviny, ale vzhľadom na obvinenia voči nemu sa súčasná správa o Bývalej
juhoslovanskej republike Macedónsko neteší prezumpcii dôveryhodnosti. Táto správa
bude v tom najlepšom prípade poznačená zrnkom pochybnosti. Navrhujem preto, aby sa
v záujme zachovania integrity Parlamentu rozprava odložila, vymenoval sa nový
spravodajca a aby sa znovu predložila o tri mesiace.

Predsedajúca.   – Už máme nového spravodajcu, ktorý správu prevzal. Pán Vigenin, ak
sa chcete v krátkosti ujať slova, umožním vám to.

Kristian Vigenin (S&D).   – Nemali by sme zachádzať do tejto propagandy. O správe sa
diskutovalo.

(potlesk)

Všetky politické skupiny dospeli v súvislosti s touto správou k širokej zhode. Výbor pre
zahraničné veci ju prijal prevažnou väčšinu. Včera prebehla dobrá diskusia a ja by som vás
chcel požiadať, aby sme teraz prešli k hlasovaniu.

(Žiadosť o odloženie hlasovania bola zamietnutá.)

–  Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1:

Eduard Kukan (PPE).   – Chcem navrhnúť, aby konečné hlasovanie o tomto uznesení
prebehlo ako hlasovanie podľa mien.

Predsedajúca.   – Počkajme, kým sa dostaneme ku konečnému hlasovaniu, a potom
uvidíme, či si to Parlament želá.

– Pred konečným hlasovaním:

Gerard Batten (EFD).   – Pravidlá hovoria, že hlasovanie podľa mien sa môže uskutočniť
vtedy, ak na to bolo upozornené dvadsaťštyri hodín vopred. Ak existuje iné pravidlo, ktoré
ho nahrádza a v ktorom sa hovorí, že o hlasovaní podľa mien môže rozhodnúť Parlament,
povedali by ste nám, prosím, jeho číslo? V opačnom prípade by sme všetci mohli žiadať
o hlasovanie podľa mien, kedy by sa nám zachcelo.

Predsedajúca.   – Ako predsedajúca podpredsedníčka mám dnes právo rozhodnúť, či
budeme hlasovať podľa mien, alebo nie. Túto právomoc mi ukladá pravidlo 20, no ja sa
napriek tomu spýtam Parlamentu. Urobme to zdvihnutím rúk. Chcete hlasovať podľa
mien? Je zjavné, že Parlament chce hlasovať podľa mien a želám si to aj ja, preto otváram
hlasovanie o konečnom návrhu uznesenia.

(Parlament súhlasil so žiadosťou o hlasovanie podľa mien.)

6.7. Situácia na Pobreží Slonoviny (B7-0256/2011) (hlasovanie)

6.8. Revízia európskej susedskej politiky – východný rozmer (B7-0198/2011)
(hlasovanie)
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6.9. Revízia európskej susedskej politiky – južný rozmer (B7-0199/2011) (hlasovanie)

–  Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 7:

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Chcel by som sa opýtať, či by som mohol urobiť
malú opravu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1, ktorý som predložil. Táto oprava
je už vlastne v plnom znení uvedená na konci hlasovacieho zoznamu. Vo všeobecnosti
ide o to, že by sme nemali hovoriť len o udalostiach v Líbyi, aby sme nevyvolali dojem, že
táto oprava, naša práca má len špecifické uplatnenie. Mali by sme sa zmieniť aj o všetkých
udalostiach v severnej Afrike a na Blízkom východe a zdôrazniť význam toho, že sa vyčlenili
dve tretiny finančných prostriedkov (s rozdelením dvoch tretín na jednu tretinu) ako gesto
dobrej vôle a ako prejav toho, že južný rozmer je pre nás dôležitý.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý.)

6.10. Používanie sexuálneho násilia v konfliktoch v severnej Afrike a na Blízkom
východe (B7-0244/2011) (hlasovanie)

6.11. Výročná správa EIB za rok 2009 (A7-0073/2011, George Sabin Cutaş)
(hlasovanie)

Predsedajúca.   – Týmto uzatváram hlasovanie.

7. Vysvetlenia hlasovania

Ústne vysvetlenia hlasovania

Správa: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme túto správu odhlasovali
jasnou väčšinou. Toto je presne ten typ práce, ktorý má Európsky parlament robiť, aby
zachoval dôveru verejnosti v tento systém.

Prečo som však chcel znovu predniesť túto tému, keď je už po hlasovaní? Tak ako pán
spravodajca, aj ja by som chcel zdôrazniť, že ide o dôležitú vec, a to najmä medzi
inštitúciami, a že tieto tabuľky zhody predstavujú dôležitý začiatok. Dúfam, že toto bude
fungovať až do konca, a to bez hádok medzi inštitúciami, aby mohlo dôjsť k čo
najrýchlejšiemu vykonaniu.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Toto opatrenie je pre oblasť poľnohospodárstva
dôležité. Po tomto opatrení sa však Rada a národné vlády musia okamžite zaviazať k jeho
neodkladnému prijatiu, a to ešte pred koncom sezóny, a tým riešiť tento problém, ktorý
neovplyvňuje len južnú časť Európy, ale celú Európu, ako ukázalo dnešné hlasovanie.

Katarálna horúčka (modrý jazyk) postihuje ovce a dobytok v našich poľnohospodárskych
podnikoch. Podniknúť kroky na jej úplné odstránenie je preto cieľom politiky v oblasti
zdravotníctva, ku ktorému môžu národné vlády prostredníctvom tohto opatrenia najlepšie
prispieť tým, že budú flexibilné. Zároveň je potrebné okamžite ho prijať prostredníctvom
transpozície smernice.
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Návrh uznesenia RC-B7-0236/2011 (Poučenia z jadrovej havárie v Japonsku pre
jadrovú bezpečnosť v Európe)

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Toto bola mimoriadne dôležitá téma na rozpravu a myslím si, že
by bolo malo význam, keby Parlament vyslal jasný signál o tom, že nás trápi, čo sa stalo.
Chceme verejnosti ukázať, že robíme všetko preto, aby boli jadrové elektrárne v Európe
aj celkovo vo svete čo najbezpečnejšie. Chceme však ukázať aj to, že môžeme v jadrovej
energii pokračovať, keď bude v tejto otázke panovať väčšia istota. Je škoda, že väčšina
Parlamentu však hlasovala proti tomu a že sme dnes teda nevyslali jasný signál.

Bernd Lange (S&D).   – (DE) Som trochu sklamaný z toho, že Parlamentu sa dnes
nepodarilo schváliť väčšinou toto uznesenie, ktoré by nám umožnilo vziať si rozumné
ponaučenia z jadrovej katastrofy v Japonsku. Domnievam sa, že niet pochýb o tom, že
v energetickej politike musíme zariadiť jasný ústup od jadrovej energie, inými slovami
začať s postupným ukončením jej využívania na európskej úrovni. Po druhé, tiež by malo
byť zrejmé, že ak vykonáme záťažové testy, potom sa od každej jadrovej elektrárne, ktorá
testami neprejde, bude žiadať odpojenie od rozvodnej siete.

Ani jeden z týchto návrhov nezískal väčšinu hlasov. Preto som nemohol uznesenie podporiť.
Dúfam, že sa nám čoskoro podarí vytvoriť jednotnú energetickú politiku, ktorá nám
v budúcnosti poskytne bezpečnú a rozumnú energiu, čo znamená posun k energetickej
efektívnosti a energii z obnoviteľných zdrojov.

Sergej Kozlík (ALDE)   – (SK) Určite nikto nepochybuje o tom, že havária vo Fukušime
ukázala, že je potrebné sprísniť hodnotenie prevádzky súčasných a výstavby nových
atómových elektrární. Bude treba prehodnotiť a upraviť právne predpisy a parametre
záťažových testov európskych jadrových elektrární na základe spoločných kritérií platných
v celej Európskej únii. Vzhľadom na to, že ide o globálny problém, ktorý nepozná hranice,
malo by ísť dokonca o medzikontinentálne dohody zastrešené svetovými autoritami.

Nemožno však konať unáhlene, aby sme spolu s vodou nevyliali z vaničky aj dieťa. Ide
o riešenie prísne odborných problémov, ktorým politizácia môže len uškodiť. Svedkami
mnohých demagogických a odborne nepodložených tvrdení sme denne na stránkach
médií, ale aj tu v Európskom parlamente.

Nakoľko závery rokovania Európskeho parlamentu plne zobrazujú takúto rozporuplnosť
postojov, pri záverečnom hlasovaní o pozícii Parlamentu som sa zdržal hlasovania.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Ani ja som počas hlasovania nemohol hlasovať za uznesenie,
aspoň nie v jeho súčasnej podobe.

Naši občania v Európe sa obávajú o svoju bezpečnosť a majú na to dobrý dôvod. Toto by
teraz malo byť našou prioritou. Potrebujeme konkrétne opatrenia na zvýšenie pocitu
bezpečnosti ľudí.

Toto uznesenie vyvolalo rozdielne názory naprieč Parlamentom. Nemalo by tu ísť o to, či
sme proti jadrovej energii, alebo za ňu. Trváme na minimálnych normách bezpečnosti pre
Európu ako celok. Záťažové testy navrhované Komisiou samy osebe nebudú stačiť na
upokojenie verejnosti. Komisia by mala preskúmať alternatívne energetické riešenia pre
budúcnosť a zároveň zohľadniť rozličné energetické potreby členských štátov EÚ. Investície
do jadrovej energie by podľa môjho názoru nemali znamenať, že bude prebiehať menší
výskum či vývoj výrobkov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
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Miroslav Mikolášik (PPE)   – (SK) Katastrofa vo Fukušime vyvolala oprávnené obavy
verejnosti z využívania jadrovej energie, a preto je namieste vážne sa zamyslieť nad
súčasným stavom v EÚ a podniknúť rázne kroky k zvýšeniu bezpečnosti, s tým súhlasím,
transparentnosti pri prevádzkovaní jadrových elektrární, ochrany ľudského zdravia. Či už
chceme alebo nie, v dnešnej dobe nie je ani pri najlepšej vôli možné predstaviť si funkčný
konkurenčný trh s energiou bez prispievania jadrovej energie do vyváženého energetického
mixu.

Únia a členské štáty majú povinnosť vytvárať takú energetickú politiku, aby zabezpečila
udržanie suverenity, politickej nezávislosti a ekonomickej bezpečnosti každého štátu.
Nástrojmi na dosiahnutie takéhoto vytýčeného cieľa sú okrem vhodného energetického
mixu, aj primeraná úroveň výrobnej kapacity, rovnováha medzi dodávkou a dopytom,
znižovanie energetickej náročnosti hospodárstva a tak ďalej.

Nebojím sa zdôrazniť, že nukleárna energia je významný zdrojom pre produkciu elektrickej
energie, pretože prispieva k väčšej energetickej bezpečnosti, predovšetkým štátov
s obmedzenými zdrojmi pevných palív. V záverečnom hlasovaní som sa zdržal vzhľadom
na to, že bol návrh hlasovania, aby prešlo moratórium na nové reaktory. S tým určite
nesúhlasím.

Paul Murphy (GUE/NGL).   – Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý
trvá na budúcnosti Európy bez jadrovej energie. Tragédia vo Fukušime zdôrazňuje, aké
obrovské nebezpečenstvo predstavuje pre ľudstvo a životné prostredie jadrová energia.
Možnosť vzniku obrovskej katastrofy a to, že chýba bezpečný spôsob likvidácie vyhoretého
paliva, znamená, že jadrová energia nie je bezpečným prostriedkom na rozvoj výroby
energie.

Tragédia tiež zdôrazňuje skutočnosť, že súkromným ziskuchtivcom nie je možné zveriť
takú kľúčovú úlohu, akou je výroba a distribúcia energie. Za túto krízu je v konečnom
dôsledku zodpovedná kapitalistická honba za ziskom, ktorá neberie ohľad na ľudský život,
ľudskú bezpečnosť či životné prostredie.

Vyzývam na znárodnenie odvetvia energetiky na základe demokratickej kontroly a riadenia
pracovníkmi. Na tom základe by sme mohli vypracovať racionálny a udržateľný plán
výroby energie, jej distribúcie a využívania, ktorý zabezpečí lacnú a bezpečnú energiu pre
všetkých a zároveň bude chrániť životné prostredie. V centre toho plánu musí byť dlhodobý
program investícií do obnoviteľných zdrojov energie, ktorý povedie k postupnému
nahrádzaniu ropy, plynu, uhlia a jadrových elektrární.

Francesco De Angelis (S&D).    – (IT) Po tragédii vo Fukušime musíme všetci zastať
a zamyslieť sa. V strede pozornosti sa zase raz ocitla jadrová energia a myslím si, že musíme
myslieť predovšetkým na budúcnosť, na budúcnosť našich detí. Je pravda, že potrebujeme
energiu, ale potrebujeme čistú a bezpečnú energiu. Bezpečnosť je príjemná a dobrá, ale
nestačí. Moratórium nestačí. Musíme zájsť ešte ďalej.

Z tragédie vo Fukušime vidíme, že jadrové elektrárne s nulovým rizikom neexistujú. Vidíme
z nej predovšetkým to, že je potrebné, aby sme pripravili urýchlený ústup od jadrovej
energie a sústredili sa na obnoviteľné, alternatívne zdroje energie. Európa potrebuje novú
energetickú politiku, ktorá zastaví výstavbu nových jadrových elektrární, a to preto, aký
hrozný dosah by tieto elektrárne mohli mať na bezpečnosť, životné prostredie, klímu
a budúce generácie. Pre bezpečnú budúcnosť založenú na úspore energie a využívaní
obnoviteľných zdrojov je nevyhnutné, aby sme radikálne zmenili pohľad.
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Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Hlasoval som za prijatie uznesenia. Uznesenie malo byť
prejavom solidarity s obeťami prírodnej katastrofy a jadrovej havárie, ktorá po nej
nasledovala, a tiež prejavom vďačnosti a uznania všetkým tým, ktorí riskujú svoje životy,
aby zabránili ešte väčšej katastrofe. Aj ja veľmi obdivujem solidaritu, odvahu a odhodlanie,
s akými Japonci reagujú na túto katastrofu.

Súhlasím so záverom, že Európska únia musí komplexne prehodnotiť svoj prístup k jadrovej
bezpečnosti, ale nemôžeme členské štáty nútiť, aby ukončili činnosti zamerané na zaistenie
ich vlastnej energetickej bezpečnosti, preto ma teší, že sme v našom uznesení zamietli
nerealistické a nebezpečné ustanovenia.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Talianska delegácia zo strany Italia dei Valori hlasovala
proti textu uznesenia o jadrovej energii, pretože sa dostatočne jasne nevyjadroval proti
jadrovej energii.

Všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré mohli text vylepšiť a ktorými sme si mohli
zvoliť Európu bez jadrovej energie, okamžite nezávislú od existujúcich jadrových elektrární
a bez ďalších jadrových elektrární v budúcnosti, boli, žiaľ, zamietnuté. Európa bez jadrovej
energie je jedinou možnou cestou, ak chceme zaručiť, že naše deti a budúce generácie budú
v budúcnosti chránené pred ďalšími katastrofami, akými boli Fukušima a Černobyľ.

Z týchto ponaučení vyplýva, že nič také ako teoretická bezpečnosť neexistuje. Preto sa
musíme jasne vyjadriť proti možnosti jadrovej energie a investovať do výskumu a inovácie
v oblasti iných zdrojov, ktoré sú skutočne ekologické, obnoviteľné a čisté.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Hlasoval som za návrh uznesenia a je mi veľmi ľúto, že Parlamentu
sa dnes nepodarilo dosiahnuť jednotné stanovisko. Obraciam sa predovšetkým na tých
poslancov, ktorí žiadali viac. Myslím si, že by bolo bývalo lepšie, keby sme hlasovali za
kompromis, pretože viem, že v Európskej únii sú na otázku jadrovej energie veľmi rozdielne
názory.

Presne preto, že environmentálne účinky a vplyv katastrof nepoznajú hranice štátov,
považujem za dôležité prijať a akceptovať minimálne požiadavky. V prvom rade
potrebujeme v Európskej únii jednotnú normu bezpečnosti. V druhom rade musíme prijať
ustanovenia pre budúce nehody či katastrofy – inými slovami, potrebujeme európsky plán
obnovy pre prípad katastrofy. Po tretie, nemali by sme naďalej zanedbávať výskum v oblasti
energie z obnoviteľných zdrojov, ani v oblasti jadrovej syntézy a zriaďovania skladovacích
zariadení a recyklácie uhlíkových palív.

Eija-Riitta Korhola (PPE).   – Aj ja som sklamaná z toho, že sa tomuto Parlamentu
nepodarilo vyslať vyvážený a rozumný signál. Niet pochýb o tom, že poškodenie jadrovej
elektrárne Fukušima je katastrofa, ale konečný počet úmrtí sa nebude počítať v tisíckach
či stovkách a hádam ani v desiatkach.

Odhaduje sa, že 30 000 až 40 000 úmrtí zapríčinia cesty, mosty, železnice a budovy
zničené v dôsledku najsilnejšieho zemetrasenia vo svete, aké bolo v tej oblasti zaznamenané.
Mali by sme pre istotu zničiť všetky podobné stavby v EÚ? To je moja otázka.

V Japonsku nie je na vine jadrová technológia, ale miesto. Reagovať v Európe panikou by
preto bolo nielen absurdné, ale mohlo by to tiež poškodiť životné prostredie. Spoľahlivé
zásoby nízkouhlíkovej alternatívy k jadrovej energii totiž neexistujú a fosílnym palivám
sa bude dariť. Skutočne to chceme?
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Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Bezpečnosť musí zaujímať každého v Európe a to je
dôležité. Musíme budovať systémy, ktoré sú bezpečné.

Samozrejme, musíme povedať, že od havárie vo Fukušime sledujeme do istej miery
prehnanú reakciu. Na druhej strane je to len prirodzené. Pamätám si na obdobie, keď sa
potopila Estonia: niektorí zastávali názor, že by sa mali zakázať všetky lode, lebo sú
nebezpečné. Nuž, takto môžu rozmýšľať jednotlivci. Teraz však musíme pamätať na to,
že len jedna z 54 jadrových elektrární neprešla testom, ktorému ich podrobili cunami
a zemetrasenie.

Napriek tomu však musíme veci prešetriť pokojne a pamätať na to, že nemôžeme
zovšeobecňovať na základe jedného prípadu. V skutočnosti každoročne zomrie 300 000
Európanov na účinky emisií fosílneho paliva a to je niečo, čím by sme sa mali zaoberať
najprv. Je veľmi dôležité, aby sme zaistili bezpečnosť jadrovej technológie, a viem aj to, že
v Európe budeme v budúcnosti budovať elektrárne bezpečne, a tomu sa musí venovať
pozornosť. V každom prípade však nie je absolútne žiadny dôvod na neopodstatnenú
hystériu týchto rozmerov.

Gay Mitchell (PPE).   – Chcem povedať, že počas celého tohto procesu som sa zdržal
hlasovania. Nebolo to preto, že ma táto otázka netrápi, pretože ma skutočne trápi, ale
uvedomujem si, že musí byť diferencovaná a že neexistujú jednoduché odpovede.

Žijem v Írsku a zastupujem Dublin, ktorý je na východnom pobreží Írska. Na západnom
pobreží Veľkej Británie je päť aktívnych jadrových elektrární. Nemám proti nim námietky.
Myslím si však, že v oblasti jadrovej bezpečnosti a v záujme dobrého susedstva by bolo
dobré, keby sme mali istý spoločný britsko-írsky – keď hovorím írsky, mám na mysli
severoírsky a juhoírsky – prehľad o bezpečnosti fungovania týchto elektrární, aby sme
boli informovaní o rizikách, ak nejaké existujú. Ďalej by sme sa v prípade havárie mohli
zapojiť do evakuácie, ak by ju ľudia vo Walese či v Anglicku potrebovali, a tak plniť úlohu
dobrého suseda.

Je potrebné, aby tam, kde majú členské štáty takéto zariadenia, bola medzi členskými štátmi
dobrá susedská spolupráca. To je dôvod, prečo som chcel podať toto vysvetlenie.

Návrh uznesenia RC-B7-0249/2011 (Situácia v Sýrii, Bahrajne a Jemene)

Mitro Repo (S&D).   – (FI) V Sýrii, Bahrajne a Jemene sa ľudia snažia hájiť ľudskú
dôstojnosť, transparentnosť, základné práva a právo na demokraciu.

Európska únia ukázala ochotu a schopnosť chrániť líbyjské civilné obyvateľstvo a podporiť
demokratickú revolúciu. Musíme sa vyhnúť dvojakému metru a ukázať, že v zahraničnej
politike Európskej únie budeme konať v súlade so svojimi hodnotami.

Situácia v severnej Afrike a na Blízkom východe je skutočným lakmusovým papierikom
novej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Životaschopná, spravodlivá spoločnosť
potrebuje skutočný dialóg a súčinnosť medzi občianskou spoločnosťou a politickými
subjektmi s rozhodovacou právomocou. Počúvať ľudí je nutné a to chceme Sýrii, Bahrajnu
a Jemenu pripomenúť. Nepodnecujeme revolúciu.

Spokojnosť, bezpečnosť a dobré životné podmienky ľudí sú pre štát, ktorý rešpektuje
spravodlivosť, prioritou. Týmto uznesením ukazujeme, že Európa vo svojej zahraničnej
politike zastáva hodnoty, pre ktoré tiež vznikla.
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Paul Murphy (GUE/NGL).   – Zdržal som sa hlasovania o situácii v Sýrii, Bahrajne a Jemene.
Revolučné hnutia, ktoré začali v Tunisku, inšpirovali a podnietili milióny ľudí naprieč
severnou Afrikou a Blízkym východom k tomu, aby sa zapojili do ľudových povstaní proti
brutálnym režimom, ktoré týmto krajinám diktátorsky vládli desiatky rokov.

Tieto povstania znovu dokázali potenciálnu moc pracujúcej triedy a chudobných vzoprieť
sa ich utláčateľom a poraziť ich. Zavrhujem pokrytectvo vedúcich predstaviteľov EÚ a iných
západných krajín, ktoré dnes odsudzujú brutálny útlak, ktorý títo diktátorskí vodcovia
používajú, ale včera ich režimy podporovali a hádzali im záchranné lano.

Teraz je nevyhnutné, aby sa masy naprieč etnickými a náboženskými skupinami zjednotili,
zbavili sa skorumpovanej elity a vybudovali skutočne demokratickú spoločnosť, ktorá
dokáže poskytovať slušné pracovné miesta, slušné vzdelanie a ukončiť chudobu. Na to
musia pracujúca trieda a chudobní prevziať kontrolu nad hospodárstvom a bohatstvom
v regióne a použiť ho v záujme väčšiny.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Nedávno sme boli svedkami masových demonštrácií
v krajinách, akými sú Sýria, Bahrajn a Jemen. Protestujúci žiadajú demokraciu vo verejnom
živote, rezignáciu diktátorov a tiež – predovšetkým v Sýrii – zrušenie výnimočného stavu.
Orgány v týchto krajinách však proti demonštrantom používajú hrubú silu a mnohých
ľudí zabili. Znepokojujúce je najmä to, že ohrozený je celý región. Použitie sily proti
vlastným občanom je porušením každého zákona. Použitie ostrého streliva je neobhájiteľné
a zasluhuje si kategorické odsúdenie. Vlády týchto krajín vyzývam, aby prestali s útlakom,
a to v mene ľudských práv vrátane práva na pokojný protest a slobodu prejavu. Európske
inštitúcie a príslušné medzinárodné organizácie vyzývam, aby uviedli do pohybu opatrenia
na ochranu demonštrantov. Dúfam, že aj prijatím dnešného uznesenia prispejeme k ochrane
základných ľudských práv v týchto krajinách.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Európska únia zjavne vie, že musí v rámci svojej politiky
uplatňovať vlastné základné hodnoty. Jednou z kľúčových oblastí sú ľudské práva. Musíme
ich vyviezť na Blízky východ. Je skutočne potrebné, aby sme prezentovali predstavu
a chápanie toho, čo znamenajú ľudské práva. Nie je to ľahké, lebo kultúra na Blízkom
východe je založená na odlišných hodnotách. My v Európe sme boli vychovávaní vo svete
židovsko-kresťanských hodnôt, kým ich hodnoty pochádzajú z islamského myslenia.
V týchto dvoch systémoch sa s ľuďmi zaobchádza odlišne a odlišné je aj chápanie ľudskej
bytosti.

V každom prípade v Sýrii od roku 1963 platí zákon o výnimočnom stave. Ten umožňuje
popravu ľudí bez súdu. Toto povstanie nám teraz ukazuje, že v Európe skutočne musíme
otvoriť oči a pochopiť, že na Blízkom východe sa podarilo dosiahnuť len jeden úspech. Je
ním jeho jediný demokratický štát Izrael, kde platia ľudské práva, sloboda názoru
a demokracia.

Takýto vplyv by sme teraz mali použiť aj na Sýriu, Bahrajn a Jemen, aby mohli prijať ľudské
práva pre všetkých a aj práva žien a detí, a tým sa azda vydali na cestu k demokracii. Nie
som však naivný a viem, že v islamskom svete je ťažké presadiť tieto hodnoty. Napriek
tomu by sme sa ich ako Európania mali snažiť vyviezť a presadzovať.

Návrh uznesenia B7-0226/2011 (Správa o pokroku Islandu za rok 2010)

Paul Murphy (GUE/NGL).   – Zdržal som sa hlasovania o správe o pokroku Islandu za
rok 2010. V dôsledku finančnej a hospodárskej krízy sa z piatej najbohatšej krajiny sveta

07-04-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK46



Island zmenil na krajinu zničenú krízou, v ktorej sa zrútil bankový systém, kde 40 %
domácností nedokázalo platiť účty a dôchodcovia prišli o celoživotné úspory.

Minulý rok odmietlo 93 % islandských obyvateľov v referende myšlienku, že by mali
vládam Veľkej Británie a Holandska zaplatiť viac než 3,5 miliardy EUR. Až na pár úprav
budú 9. apríla hlasovať v podstate o rovnakej dohode. Nemali by sa nechať zastrašovaním
prinútiť k prijatiu tejto dohody. Dohodu by mali odmietnuť. Platiť za krízu nie je
povinnosťou Islanďanov. Pracujúci, dôchodcovia a chudobní ľudia túto krízu nevyvolali
a nesmú za ňu platiť ani na Islande, ani v Grécku, ani v Portugalsku, ani v Španielsku, ani
v Írsku, ani nikde inde. Platiť musia tí medzinárodní špekulanti, ktorí z deregulácie
finančných trhov ohromne vyťažili.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Vždy ma teší, keď do Európskej únie pristúpia noví členovia,
a preto som aj hlasoval za tento návrh. Bol by som však rád, keby sa počas prístupových
rokovaní jasne na stôl vyložili všetky otázky a aby sa prediskutovali a riešili vopred.
Problémy, ktoré sa neriešia z dôvodu pomýlenej priateľskosti, sa nestratia. Riešiť ich
následne je často ťažší a zdĺhavejší proces a výsledkom je vzájomné sklamanie. Dovoľte
mi zopakovať, že ma vždy teší, keď k EÚ pristúpi nový člen, ale každý člen má nielen práva,
ale aj povinnosti.

Návrh uznesenia B7-0225/2011 (Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky
Macedónsko za rok 2010)

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Ospravedlňujem sa za incident pred hlasovaním. Mali ste
pravdu.

Európska únia sľúbila balkánskym krajinám možnosť rozšírenia. Tak ako Martti Ahtisaari
uviedol predo mnou, aj ja to považujem za jedinú záruku mieru v tejto oblasti.

Už druhý rok Komisia odporúča začať rokovania o členstve Macedónska. Európska únia
sa v prístupovom procese Macedónska nemôže schovávať za spor o jeho názov. Formálne
požiadavky na členstvo musia byť, samozrejme, splnené a musia sa uskutočniť reformy.

Spor o názve Macedónska by nebol prvým prípadom toho, keď si nový členský štát so
sebou priniesol nevyriešiteľné problémy. Všetci by sme sa mali pozrieť do zrkadla. Prečo
by sme mali s Macedónskom zaobchádzať inak? Pokrok Macedónska závisí v prvom rade
od samotného Macedónska, ale EÚ by mu nemala pred nosom zatvoriť dvere z politických
dôvodov, akým je spor o jeho názov.

Martin Kastler (PPE).   – (DE) Aj ja som hlasoval za túto správu a za toto uznesenie – za
Macedónsko. Ak však máme byť v tejto veci čestní, musíme spomenúť jeden detail.
Nemôžeme ľuďom a etnickým skupinám v iných krajinách povedať, aby si premenovali
jazyk, lebo iným krajinám sa nepáči, ako ho nazývajú. Ustanovuje to medzinárodné právo
a ako Európania v tomto musíme zostať čestní.

Následne ma veľmi rozčúlilo, že, žiaľ, prešiel jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, proti
ktorému som hlasoval a v ktorom sa uvádzalo, že by sme nemali Macedónčanom dovoliť,
aby sa volali Macedónčania. Macedónsko je krajina, ktorá má v Európe výborné vyhliadky,
lebo má aj výborné hospodárske vyhliadky na Balkáne, v regióne, ktorý má skutočné
ťažkosti, prosperuje po hospodárskej stránke a rokuje s elánom – čo je veľmi pozitívne.

Vzhľadom na tento pozitívny postoj chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí hlasovali
za toto uznesenie, ako aj tým, ktorí spolupracovali s tamojším parlamentom v rámci
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delegácie Európskeho parlamentu. Mali by sme tamojším ľuďom, ktorí chcú byť súčasťou
Európy, poskytnúť jasné vyhliadky. Spoločne pracujme na tom, aby sme ten cieľ dosiahli.

Návrh uznesenia RC-B7-0256/2011 (Situácia na Pobreží Slonoviny)

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Brutálny boj o moc medzi odstupujúcim a novozvoleným
prezidentom Pobrežia Slonoviny, ktorý zúri už vyše štyroch mesiacov, porušuje všetky
zásady, ktorými sa riadi moderný svet. Krvavé boje viedli k úmrtiam niekoľkých stoviek
ľudí žijúcich v krajine. Viac ako milión obyvateľov Pobrežia Slonoviny muselo opustiť
svoje domovy a mnohí utečenci ešte stále hľadajú útočisko v susedných krajinách. Malo
by sa urobiť všetko preto, aby tí, ktorí sú zodpovední za zločiny, čelili spravodlivosti. Malo
by sa predovšetkým vyšetriť, či bola spáchaná genocída a zločiny proti ľudskosti. Životne
dôležitým sa stáva aj potreba zabezpečiť poriadok a bezpečnosť občanov tým, že sa skončia
všetky prejavy násilia. Nemôžeme dovoliť zastrašovanie miestneho obyvateľstva
a zahraničných pozorovateľov. Je nutné v plnej miere sa podriadiť výsledkom
demokratických volieb. Z toho dôvodu je potrebné odsúdiť činy bývalého prezidenta,
ktoré sú v rozpore s vôľou národa. Prisvojovanie si moci, podnecovanie násilia
a porušovanie ľudských práv si zasluhuje odsúdenie príslušných medzinárodných orgánov.

Návrh uznesenia B7-0198/2011 (Revízia európskej susedskej politiky – východný
rozmer)

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Ochotne som hlasoval za toto uznesenie. Myslím si, že veľmi
dôležité je najmä to, aby sme prijali jasné a pevné stanovisko k Bielorusku, ktoré je očividne
škvrnou na mape Európy. Musíme vykonať opatrenia, ktoré Bielorusku umožnia nájsť
cestu k demokracii.

Čo sa však týka hlasovania, chcel by som prejsť najmä pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
po bod 10, ktorý predložila Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov
v Európskom parlamente a kde sa uvádza, že partnerské krajiny EÚ majú dlhodobo možnosť
pristúpiť k EÚ. Hlasoval som proti tomu, lebo si nemyslím, že by to malo byť automatické
alebo že by sme sa mali pohrávať s myšlienkou, že každý partnerský štát sa môže stať
členským štátom. Vieme, čo si o unáhlenom rozširovaní myslí verejnosť, a preto by sme
nemali prijať návrhy tohto druhu. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tomu.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Východná dimenzia európskej susedskej politiky je
strategickým prvkom medzinárodných vzťahov Európskej únie. Ďalšie rozširovanie sa
uskutoční týmto smerom. Preto je nutné zvýšiť prostriedky vynakladané na rozvoj
demokratických štruktúr týchto krajín. Podpora iniciatív, akou je Bielsat, ako aj súbežné
odňatie pomoci médiám, ktoré sú kontrolované štátom, má pre nezávislosť médií
v Bielorusku nezanedbateľný význam. Vyzývam na aktívnu podporu miestnych
demokratických orgánov v týchto krajinách prostredníctvom partnerských programov.
Dohody o pridružení zostávajú dôležitým nástrojom na podnietenie reformy a čím viac
finančných prostriedkov a technickej podpory môžu poskytnúť, tým lepšie sú ich výsledky.
Rozširovanie intelektuálnej základne prostredníctvom štipendijných programov tiež
vyžaduje ďalšie prostriedky. Vyzývam na zvýšenie finančných prostriedkov na podporu
ľudských práv a na rozvoj občianskej spoločnosti. Prehlbujúce sa sociálne začleňovanie
pomôže ovplyvniť sociálnu a politickú zmenu a je kľúčovou investíciou do budúcnosti.
Preto podporujem toto uznesenie.
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Návrh uznesenia B7-0199/2011 (Revízia európskej susedskej politiky – južný
rozmer)

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) 21 odkazov na dokumenty, 21 dôvodových poznámok
a zhrnutie žiadostí Parlamentu v návrhu uznesenia v 63 bodoch – to je dohromady 105
bodov. Zdá sa, že ich je príliš veľa na to, aby boli účinné. K tejto otázke však neexistuje
návrh, ako by rozvoj medzinárodného obchodu mohol pomôcť dosiahnuť stabilitu a s ňou
pokoj a mier v oblastiach južného Stredomoria.

Medzinárodný obchod sa stal formou novej zahraničnej politiky a mohol by pomôcť
vytvoriť lepšie životné podmienky v celom regióne. Európska únia nesmie zanedbať nič,
čo by mohlo prospieť rozvíjaniu riadnych obchodných vzťahov, a tým stimulovať výrobu
v rôznych odvetviach. Akýkoľvek pokrok v tejto oblasti pomôže podporiť demokraciu
a ľudské práva, chrániť dôstojnosť žien, zvyšovať bezpečnosť, stabilitu, prosperitu
a spravodlivé rozdeľovanie príjmu a bohatstva a tiež vyhýbať sa tragédii, keď tisícky ľudí
utekajú pred hladom a emigrujú bez skutočnej nádeje.

Písomné vysvetlenia hlasovania

Správa: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Podporujem túto správu, ktorou sa mení
a dopĺňa smernica 2000/75/ES. Rada aj Parlament súhlasia so zmenou právneho základu
vzhľadom na skutočnosť, že návrh Komisie bol podaný ešte pred nadobudnutím platnosti
Lisabonskej zmluvy. Z môjho pohľadu sú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
opodstatnené vzhľadom na rozšírenie ochorenia a tiež preto, že vedecký objav vakcíny
nepredstavuje riziká, ktoré sa spájali s predošlou vakcínou.

Mara Bizzotto (EFD),    písomne. – (IT) Hlasovala som za správu pána Wojciechowského,
ktorá sa prostredníctvom súboru zaujímavých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
k textu Komisie usiluje aktualizovať a spružniť starší právny predpis, ktorý už viac
nevyhovuje istým potrebám. Členským štátom to umožní účinnejšie využívať vakcináciu
proti katarálnej horúčke a znížiť tak výskyt tohto ochorenia v odvetví poľnohospodárstva.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Som spokojná s pozmeňujúcimi
a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v tejto smernici, ktoré spružňujú pravidlá vakcinácie.
Vďaka novej technológii sú k dispozícii takzvané inaktivované vakcíny proti katarálnej
horúčke, ktoré nepredstavujú riziko pre nezaočkované zvieratá. Teraz sa odsúhlasilo, že
očkovanie inaktivovanými vakcínami je najlepším nástrojom kontroly katarálnej horúčky
a prevenciou klinického ochorenia v EÚ. Rozšírené využitie týchto vakcín počas vakcinačnej
kampane v rokoch 2008 a 2009 prinieslo výrazné zlepšenie zdravotnej situácie. Rada by
som požiadala o zmenu a doplnenie existujúcich pravidiel v oblasti vakcinácie, ktoré
stanovuje smernica 2000/75/ES, aby sa zohľadnil nedávny technologický pokrok v oblasti
výroby vakcín, aby sa tak zaistila lepšia kontrola výskytu vírusu katarálnej horúčky
a zníženie záťaže na odvetvie poľnohospodárstva, ktorú toto ochorenie spôsobuje.

Diane Dodds (NI),    písomne. – Hlasovala som za túto správu. Hoci dôverujem zásade
umožniť príslušnému orgánu, t. j. členskému štátu, vakcináciu proti katarálnej horúčke,
som proti zásade začlenenia požiadavky, aby právny predpis obsahoval tabuľky týkajúce
sa transponovania, do vnútroštátneho práva.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) V minulosti sa očkovanie proti katarálnej horúčke
vykonávalo s použitím živých atenuovaných vakcín, čo si vyžiadalo súbor obmedzení
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očkovania, aby sa tak zabránilo rozšíreniu vírusu na nezaočkované zvieratá. Vedecký
pokrok však umožnil vytvorenie nových inaktivovaných vakcín. Na rozdiel od živých
atenuovaných vakcín sa tieto vakcíny môžu bezpečne používať bez akýchkoľvek
obmedzení, pretože nepredstavujú žiadne riziko šírenia aktívneho vírusu. Vzhľadom na
vážne dôsledky katarálnej horúčky na chov hospodárskych zvierat treba prijať všetky
opatrenia, ktoré očkovanie zjednodušia a zefektívnia, na ochranu poľnohospodárov pred
úhynom zvierat a v konečnom dôsledku na zaistenie potravinovej bezpečnosti.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Katarálna horúčka je ochorenie, ktoré
postihuje najmä prežúvavce, ako napríklad ovce, kozy a hovädzí dobytok, a vo vhodnom
prostredí a za priaznivých poveternostných podmienok najmä koncom leta a začiatkom
jesene môže nadobudnúť podobu epidémie. Napriek tomu, že neexistuje žiadny záznam
o tom, že by niekedy došlo k nakazeniu človeka, je mimoriadne dôležité toto ochorenie
diagnostikovať a snažiť sa zaviesť opatrenia na jeho likvidáciu. Na úrovni EÚ sme toto
ochorenie prvý raz zaznamenali na juhu a potom v strednej a severnej Európe. Vďaka
následným vakcinačným kampaniam spolufinancovaným zo strany EÚ používanie určitých
vakcín možno ochorenie nezlikvidovalo, ale umožnilo jeho ďalšiu cirkuláciu. Preto sa
vyvinul typ vakcíny, ktorá zaistí kontrolu tohto ochorenia a jeho prevenciu v EÚ, jej
používanie však obmedzujú súčasné pravidlá. Preto je potrebná zmena súčasnej smernice.
Hlasujem za tento návrh zmeny a doplnenia smernice Parlamentu a Rady 2000/75/ES
vzhľadom na to, že je v súlade so stratégiou v oblasti zdravia zvierat na roky 2007 – 2013
a zameriava sa na pružnejší prístup v rámci systému očkovania, a tým prispieva k zlepšeniu
kontroly hlavných chorôb zvierat.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Táto správa sa zameriava na aktualizáciu
smernice 2000/75/ES, ktorou sa prijímajú isté ustanovenia týkajúce sa opatrení na boj
proti katarálnej horúčke a jej likvidáciu. V posledných rokoch sa podarilo dosiahnuť pokrok
v oblasti očkovania zvierat. Riziká takzvaných živých atenuovaných vakcín už
nepredstavujú hrozbu, pretože teraz sú už k dispozícii nové inaktivované vakcíny. Na
rozdiel od živých atenuovaných vakcín tieto inaktivované vakcíny nepredstavujú riziko
neželanej cirkulácie vakcinačného vírusu a môžu sa bezpečne používať mimo oblastí,
v ktorých platia obmedzenia. To sa uvádza v správe.

Domnievame sa, že väčšia pružnosť pri vakcinácii proti katarálnej horúčke a zohľadnenie
technologického vývoja vo výrobe vakcín prispeje k lepšej kontrole ochorenia a zníži
zaťaženie, ktoré toto ochorenie predstavuje pre odvetvie poľnohospodárstva. Rovnako sa
domnievame, že zmeny a doplnenia tejto smernice treba čo najskôr vykonať, aby to prinieslo
prospech odvetviu poľnohospodárstva.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za túto správu, pretože katarálna
horúčka je ochorenie, ktoré postihuje prežúvavce, ako napríklad dobytok, ovce a kozy.
V mnohých členských štátoch vrátane štátov strednej a severnej Európy sa od prvých rokov
minulého desaťročia vyskytlo niekoľko vĺn epidémie tohto ochorenia, ktoré spôsobili
významné straty v súvislosti s chorobnosťou, úmrtnosťou a narušením obchodu so živými
zvieratami. Až doteraz sa ustanovenia o kontrole a likvidácii katarálnej horúčky zakladali
na skúsenosti s používaním živých atenuovaných vakcín, ktoré boli jedinými dostupnými
vakcínami. Tieto vakcíny môžu viesť k neželanej cirkulácii vakcinačného vírusu
u nezaočkovaných zvierat. V ostatných rokoch sú však k dispozícii nové inaktivované
vakcíny. Na rozdiel od živých atenuovaných vakcín tieto inaktivované vakcíny
nepredstavujú riziko neželanej cirkulácie vakcinačného vírusu, a preto sa môžu bezpečne
používať mimo oblastí, v ktorých platí obmedzenie pohybu zvierat. Tento návrh uvoľní
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niektoré obmedzenia, ktoré sa stali nepotrebnými vzhľadom na nedávny vývoj v oblasti
výroby vakcín. Nové pravidlá by pomohli členským štátom účinnejšie využívať vakcináciu
na kontrolu katarálnej horúčky a znížiť zaťaženie, ktoré toto ochorenie predstavuje pre
odvetvie poľnohospodárstva.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písomne. – (PL) Vďaka technickým inováciám sa na trhu
objavili nové vakcíny proti katarálnej horúčke, ktoré neboli k dispozícii v čase, keď Komisia
túto smernicu pripravovala. Preto podporujem stanovisko pána spravodajcu, že treba
aktualizovať nariadenia, ktoré upravujú vakcináciu, čo uľahčí chovateľom zvierat chov
zdravých zvierat. Spružnenie a uvoľnenie nariadení nám umožní zvýšiť účinnosť chovu
zvierat a predovšetkým zvýši účinnosť ochrany zvierat pred neželanými a nebezpečnými
ochoreniami. Aj ja v plnej miere podporujem túto iniciatívu vzhľadom na jej podstatu,
pretože ak chceme zefektívniť právny systém, mali by sme ho čo najviac zjednodušiť
a spružniť a táto správa tento cieľ napĺňa.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písomne. – (DE) Katarálna horúčka je strašné epidemické
ochorenie zvierat, ktoré postihuje prežúvavce a ktoré už spôsobilo veľké škody v odvetví
chovu hospodárskych zvierat. Hospodárske škody a straty spôsobené zastavením obchodu
vážne postihujú odvetvie poľnohospodárstva. Živobytie mnohých poľnohospodárov je
ohrozené aj v Rakúsku, kde má chov hovädzieho dobytka dlhú tradíciu. Teraz je dôležité
zaviesť podporné opatrenia a revidovať staré nariadenie skôr, než vypukne ďalšia epidémia.
Pravidlá vakcinácie, ktoré vtedy platili, sa musia prispôsobiť technickému rozvoju s cieľom
účinnejšie bojovať proti katarálnej horúčke a znížiť zaťaženie poľnohospodárov. Vítam
rýchle kroky na úrovni EÚ a som za rýchle vykonávanie novej smernice. Ako predstaviteľka
spoločenstva poľnohospodárov viem, aké dôležité je rozmýšľať z hľadiska ročného cyklu.
Rýchle prijatie rozhodnutia nám umožní, aby sme do jesene mali použiteľné a jednotné
pravidlá, ktoré sú v záujme členských štátov, predovšetkým chovateľov zvierat.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Katarálna horúčka je ochorenie, ktoré postihuje
prežúvavce. Od prvých rokov minulého desaťročia spôsobuje toto ochorenie značné straty
postihnutých zvierat. Európa zakročila smernicou Rady 2000/75/ES, aby si s problémom
poradila prostredníctvom ustanovení, ktoré upravujú používanie atenuovaných vakcín
s cieľom účinne bojovať proti následkom tohto javu. Dovtedy používané vakcíny, na ktoré
sa spomenutá smernica vzťahovala, viedli k riziku prenosu vírusu na nezaočkované zvieratá,
v dôsledku čoho bolo očkovanie povolené len v osobitne určených zónach. Na rozdiel od
vakcín, ktoré boli na trhu v čase zavedenia smernice Rady 2000/75/ES, nové dostupné
vakcíny sú inaktivovanými vakcínami, ktoré tento druh rizika nepredstavujú. Hlasoval
som za túto správu, pretože nové ustanovenia umožnia členským štátom lepšiu kontrolu
tohto javu a znížia tak záporný vplyv tohto ochorenia na veľký počet európskych
chovateľov hospodárskych zvierat. Dúfam, že to pomôže čo najskôr, v priebehu niekoľkých
mesiacov, prijať mimoriadne potrebné opatrenia.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za toto uznesenie. Podporujem podstatu
návrhu Komisie. Tento návrh uvoľní niektoré obmedzenia, ktoré sa stali nepotrebnými
vzhľadom na nedávny vývoj v oblasti výroby vakcín. Nové pravidlá by pomohli členským
štátom účinnejšie využívať vakcináciu na kontrolu katarálnej horúčky a znížiť zaťaženie,
ktoré toto ochorenie predstavuje pre odvetvie poľnohospodárstva.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Vakcinácia proti katarálnej horúčke sa vykonávala
prostredníctvom živých atenuovaných vakcín, čo si vyžiadalo súbor obmedzení očkovania,
aby sa zabránilo rozšíreniu vírusu na nezaočkované zvieratá. Nedávny technologický
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pokrok však viedol k objavu nových vakcín, ktoré živý vírus neobsahujú. Tieto nové vakcíny
sa môžu bezpečnejšie používať bez akýchkoľvek obmedzení, pretože už viac nepredstavujú
žiadne riziko šírenia aktívneho vírusu. Vzhľadom na vážne následky katarálnej horúčky
na farmy na chov hospodárskych zvierat treba prijať všetky opatrenia, ktoré podporia
osvedčené postupy v oblasti vakcinácie, aby sa zaistilo, že poľnohospodári neprídu
o zvieratá, čo by mohlo spôsobiť škody, ktoré sú pre takéto poľnohospodárske podniky
často likvidačné.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Epidémie ochorení zvierat môžu stále zničiť
živobytie poľnohospodárov. Jednou z nich je katarálna horúčka, ktorá sa od roku 2000
opakovane vyskytla v severnej Európe a ktorá môže spôsobiť mimoriadne veľké škody.
Ochorenie vážne postihuje najmä hovädzí dobytok a ovce v dôsledku toho, že vírus prenáša
istý druh komárov. Ochorenie možno pozorovať aj v prípade kôz, jeho priebeh je však
oveľa menej dramatický než v prípade iných druhov. Možnosť vakcinácie bola po prvý
raz povolená v roku 2000, riadila sa však prísnymi pravidlami, pretože nezaočkované
zvieratá sa mohli infikovať prostredníctvom vakcinačných vírusov.

Nová vakcinačná metóda, ktorá nepredstavuje riziko, však teraz umožňuje uskutočňovať
pružnejšie formy vakcinácie. Hlasoval som za túto správu, pretože ju považujem za správnu
a potrebnú na ochranu našich hospodárskych zvierat pred epidemickými ochoreniami.
Požadovaná pružnosť umožní poľnohospodárom ochrániť ich zvieratá.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Už niekoľko rokov sa najmä v severnej Európe
opakujú prípady výskytu vírusu, ktorý vyvoláva katarálnu horúčku. Je to epidemické
ochorenie zvierat, ktoré postihuje prežúvavce, ako napríklad dobytok, ovce a kozy.
Ochorenie malo vážne následky na hospodárske zvieratá a poľnohospodárov. Hlasoval
som za túto správu, pretože podporuje zavedenie inovačnej vakcíny, ktorá na rozdiel od
predchádzajúcej vakcíny nepredstavuje riziko, že by sa v dôsledku vakcinácie nakazili
zdravé zvieratá.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Návrh Komisie o vakcinácii proti
katarálnej horúčke, ktorý táto správa vylepšuje, sa usiluje o spružnenie pravidiel vakcinácie
proti katarálnej horúčke najmä umožnením použitia inaktivovaných vakcín mimo oblastí,
v ktorých platí obmedzenie pohybu zvierat. Nové pravidlá pomôžu členským štátom
účinnejšie využívať vakcíny na kontrolu katarálnej horúčky a znížiť tak zaťaženie, ktoré
toto ochorenie predstavuje pre odvetvie poľnohospodárstva. Od roku 2004 pravidlá na
obmedzenie pohybu a obchodovania spôsobujú značné obmedzovanie výrobkov, ktorých
sa týkajú, a ovplyvňujú bežné obchodné cesty v oblasti, v ktorej obmedzenia platia, čím
spôsobujú zvýšenie nákladov výrobcov. Z tohto dôvodu som hlasovala za správu
o vakcinácii proti katarálnej horúčke.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Hlasoval som za správu. Katarálna
horúčka je ochorenie, ktoré postihuje prežúvavce, ako napríklad dobytok, ovce a kozy.
V mnohých členských štátoch vrátane štátov strednej a severnej Európy sa od prvých rokov
minulého desaťročia vyskytlo niekoľko vĺn epidémie tohto ochorenia, ktoré spôsobili
významné straty v súvislosti s chorobnosťou, úmrtnosťou a narušením obchodu so živými
zvieratami. Smernica Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 obsahuje popri pravidlách
vakcinácie konkrétne ustanovenia na kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky. Tieto
pravidlá boli navrhnuté pre používanie živých atenuovaných vakcín, ktoré boli pred 10
rokmi, keď bola smernica prijatá, jedinými dostupnými vakcínami. Tieto vakcíny môžu
viesť k neželanej cirkulácii vakcinačného vírusu u nezaočkovaných zvierat. Z tohto dôvodu
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smernica 2000/75/ES umožňuje vakcináciu len v osobitne určených zónach, v ktorých
sa ochorenie vyskytlo a v ktorých platia obmedzenia pohybu zvierat. V ostatných rokoch
sú však k dispozícii nové inaktivované vakcíny. Na rozdiel od živých atenuovaných vakcín
tieto inaktivované vakcíny nepredstavujú riziko neželanej cirkulácie vakcinačného vírusu,
a preto by sa mohli úspešne používať mimo oblastí, v ktorých platí obmedzenie pohybu
zvierat.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) Na zaistenie účinnejšieho boja proti katarálnej
horúčke a na zníženie zaťaženia, ktoré predstavuje pre odvetvie poľnohospodárstva, treba
aktualizovať súčasné pravidlá v oblasti vakcinácie. Správa, o ktorej sa dnes hlasovalo, sa
usiluje spružniť súčasné pravidlá, pretože teraz sú k dispozícii inaktivované vakcíny. Možno
ich úspešne používať mimo oblastí, v ktorých platí obmedzenie pohybu zvierat. Návrh je
v súlade s novou stratégiou Európskej únie v oblasti zdravia zvierat na roky 2007 – 2013
„Prevencia je lepšia než liečba“, pretože zahŕňa pružnejší prístup k vakcinácii a zlepšenie
súčasných opatrení na boj proti hlavným ochoreniam zvierat.

Brian Simpson (S&D),    písomne. – Európska parlamentárna labouristická strana (EPLP)
bezvýhradne podporuje správu zameranú na zmenu a doplnenie smernice 2000/75/ES,
ktorej zámerom je umožniť používanie inaktivovaných vakcín proti katarálnej horúčke
mimo oblastí, v ktorých platí obmedzenie pohybu zvierat. Nový právny predpis po prvý
raz počíta s využitím novej vakcíny proti katarálnej horúčke, ktorá vznikla vďaka
vedeckému pokroku po nadobudnutí platnosti predchádzajúcich pravidiel. Nová vakcína
bude inaktivovaná očkovacia látka a zbaví poľnohospodárov strachu z tradičných živých
vakcín. Strana EPLP má radosť, že to EÚ zavádza v tomto novom právnom predpise,
z ktorého budú mať poľnohospodári v Spojenom kráľovstve skutočný prospech. Je to
dobrá správa pre poľnohospodárov, ktorí sa obávajú smrteľného ochorenia a existujúcej
vakcinácie, pretože s teplejším počasím sa blíži obdobie výskytu katarálnej horúčky.
Poľnohospodári budú mať k dispozícii novú a bezpečnejšiu vakcínu a dostanú väčšie
právomoci rozhodovať o svojich vakcinačných programoch. Poľnohospodári doteraz
prichádzali o právo očkovať svoje zvieratá, ak sa v Spojenom kráľovstve oficiálne žiadna
katarálna horúčka nevyskytovala. Podľa nového právneho predpisu však poľnohospodári
pre vlastný pokoj získajú právo pokračovať vo vakcinácii a zároveň budú mať prínos zo
zjednodušenia vývozu.

Catherine Stihler (S&D),    písomne. – Hlasovala som za túto správu, ktorá pomôže v boji
proti katarálnej horúčke v rámci EÚ.

Derek Vaughan (S&D),    písomne. – Hlasoval som za zmenu pravidiel vakcinácie proti
katarálnej horúčke, aby sa umožnilo využitie účinnejších vakcín a znížilo sa administratívne
zaťaženie poľnohospodárov. Nový právny predpis prinesie poľnohospodárom v celej
Európe, a najmä vo Walese, skutočný prospech. Spojené kráľovstvo získa status, podľa
ktorého sa v ňom katarálna horúčka nevyskytuje, no poľnohospodári naďalej budú môcť
očkovať svoje zvieratá proti tomuto smrteľnému ochoreniu. Poskytnutie väčších právomocí
poľnohospodárom, ktoré im umožnia samostatne rozhodovať o vakcinácii, predstavuje
vítané povzbudenie poľnohospodárskeho odvetvia vo Walese a zaistí, aby sa hospodárske
zvieratá mohli vyvážať bez súčasných obmedzení.
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Návrh uznesenia RC-B7-0236/2011 (Poučenia z jadrovej havárie v Japonsku pre
jadrovú bezpečnosť v Európe)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Podporujem toto uznesenie, pretože jeho
hlavným cieľom je zaistiť najvyššiu úroveň bezpečnosti obyvateľstva po katastrofách, akou
bola aj tá, ku ktorej nedávno došlo v Japonsku. Technické aspekty zachytávania bezpečnej
energie by sa mali veľmi dôkladne zvážiť, pretože situácia, ako je táto, ktorú práve zažívame,
môže okrem materiálnych škôd zanechať z hľadiska ľudského zdravia a životného
prostredia dokonca ešte vážnejšie následky.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – (LT) Hlasovala som proti uzneseniu
o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe. Proti
uzneseniu som hlasovala, pretože pri hlasovaní o piatom pododseku väčšina Európskeho
parlamentu schválila jeho druhú časť, ktorá vyzýva na moratórium na rozvíjanie jadrovej
energetiky a výstavbu nových jadrových elektrární v Európskej únii.

Toto ustanovenie bolo prijaté, hoci náš poslanecký klub – Poslanecký klub Európskej
ľudovej strany (kresťanských demokratov) – hlasoval proti. Po neúspešnom hlasovaní
o tejto dôležitej otázke som nemohla hlasovať za toto uznesenie. Preto som hlasovala proti,
v opačnom prípade by som hlasovala proti energetickej stratégii našej vlastnej krajiny
Litvy, ktorej hlavným cieľom je energetická nezávislosť. Litva už niekoľko rokov intenzívne
pracuje na stavbe novej atómovej elektrárne a prípravy trvajú už niekoľko rokov.

Roberta Angelilli (PPE),    písomne. – (IT) Jadrová katastrofa vo Fukušime zanechala na
európskom politickom živote celý rad následkov. Prvým poučením, ktoré si EÚ vzala
z japonskej katastrofy, je rýchle konanie na sprísnenie bezpečnostných kontrol v jadrových
zariadeniach prostredníctvom záťažových testov. Každé jadrové zariadenie, či už sa
nachádza v Európe, alebo mimo nej, sa môže stať ničivou zbraňou. Domnievam sa, že
nikto z nás nechce znovu oživovať černobyľskú katastrofu z 26. apríla 1986.

Druhým poučením je, že hoci veda a technika možno postupujú vpred míľovými krokmi
vo všetkých oblastiach, stále musia brať do úvahy hlavnú prekážku, ktorou je príroda a jej
nepredvídateľnosť. Presne pre udalosti, ktoré sú mimo ľudskej kontroly, by sme mali
diverzifikovať naše zdroje energie a zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov, ktoré máme
k dispozícii.

Ak si však máme vybrať jadrovú energiu ako zdroj energie, najprv by sme mali ľudí
oboznámiť s nákladmi, prínosmi a následkami takéhoto rozhodnutia. Je dôležité nezabúdať,
že výber tejto technológie musí podporiť všeobecný konsenzus a že názory ľudí treba
počúvať a rešpektovať.

Pino Arlacchi (S&D),    písomne. – Hlasoval som proti tejto správe, pretože má niekoľko
nedostatkov, počnúc jej prístupom k jadrovým otázkam. Po japonskej tragédii už viac nie
je možné diskutovať o jadrovej otázke iba z hľadiska bezpečnosti. Názov tejto správy znie:
Poučenia z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe. Žiadne
mimoriadne poučenia však neexistujú, až na potvrdenie toho, že je prakticky nemožné
kontrolovať riziká a následky veľkej jadrovej havárie. Uznesenie na túto tému sa nemôže
sústrediť na otázku jadrovej bezpečnosti bez riešenia najdôležitejšieho jadrového
bezpečnostného opatrenia, ktorým je stratégia ukončenia využívania jadrovej energie ako
takej.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Na jadrovú haváriu v Japonsku musíme reagovať.
To však neznamená, že by sme mali vyvodzovať akékoľvek unáhlené závery. Musíme
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naďalej pokojne, objektívne diskutovať o stave jadrovej energie v Európe a o prostriedkoch
na zaistenie maximálnej bezpečnosti. Preto podporujem zámer, aby európske jadrové
elektrárne podstúpili dôkladné záťažové testy, uvedené v tomto spoločnom uznesení.
Pokiaľ ide o širšiu otázku zdrojov energie v Európe, chcem vám pripomenúť, že nesmieme
zabúdať na cieľ, ktorým je zníženie emisií CO2 o 20 % do roku 2020, ako aj ochrana
energetickej nezávislosti EÚ.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Hlasoval som za toto uznesenie aj napriek
tomu, že počas hlasovania neboli prijaté všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
predložené Skupinou progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom
parlamente. Text uznesenia obsahuje mimoriadne dôležité ustanovenia o jadrových
elektrárňach, ktorých výstavba sa plánuje v regióne Kaliningradu a v Bielorusku. V uznesení
sa uvádza, že existujú veľké problémy týkajúce sa spomínaných stavieb v súvislosti
s normami pre jadrovú bezpečnosť a zhodou s príslušnými povinnosťami v súlade
s medzinárodnými dohovormi. Tieto problémy nie sú dôležité len pre Litvu, ktorá má
s Bieloruskom a regiónom Kaliningradu spoločné hranice, ale pre celú Európu. Dokument
obsahuje aj dôležité návrhy na zaistenie súladu s najprísnejšími požiadavkami jadrovej
bezpečnosti a na vykonanie komplexného testovania v jadrových elektrárňach, ktoré už
v EÚ fungujú, aby sa tak dal určiť skutočný stav bezpečnosti týchto jadrových elektrární.

Ivo Belet (PPE),    písomne. – (NL) EÚ zareagovala na katastrofu v Japonsku správne:
zareagovali sme rýchlo a bez toho, aby sme vyvolávali paniku. Okamžite sme pripravili
priestor na dôkladné vyšetrovanie pod európskym dohľadom. Je mimoriadne dôležité,
aby po prvé záťažové testy vykonali nezávislí odborníci a po druhé, aby sa na základe
týchto testov dôsledne postupovalo. To znamená, že by sa mali odstaviť jadrové zariadenia,
ktoré nevyhovujú normám, ktoré opakovane neprejdú testami. Samozrejme, jadrové
elektrárne kdekoľvek v Európe mimo EÚ by sa mali podrobiť rovnakému nezávislému
testovaniu pod záštitou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Každý štát, ktorý
sa odmietne podieľať na testovaní, sa sám vyčlení z medzinárodného spoločenstva, dokonca
aj z hľadiska medzinárodného obchodu. Jadrová energia bola a zostáva prechodnou
technológiou, technológiou, ktorú, žiaľ, budeme musieť využívať ešte desiatky rokov.
Dokonca budeme musieť urobiť nové investície, aby sme spĺňali naše energetické potreby,
a súčasne skonsolidovať naše ambície v oblasti klímy. Počas tohto obdobia musíme urobiť
všetko, čo je v našich silách, aby sme znížili riziko nehôd na úroveň, ktorá sa rovná takmer
nule.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písomne. – (FR) Jadrové loby majú pred sebou stále svetlú
budúcnosť! Nemá zmysel hovoriť o kontexte tohto uznesenia, bolo to úplne zrejmé.
Európsky parlament však stále nemá pozíciu v otázke jadrovej energie. A to je naozaj
škoda. Mali sme pred sebou niekoľko jasne vymedzených otázok: otázku moratória na
stavbu nových jadrových elektrární, otázku vykonania nezávislých záťažových testov,
rozvoja obnoviteľných foriem energie a úsilia v kľúčovej oblasti energetickej účinnosti.
Pôvodne dobré zámery spoločného uznesenia sa však rýchlo rozbili na kúsky, pretože
každá parlamentná skupina prijala stanovisko, v ktorom ho podporovala alebo odmietala,
a napokon nebolo možné hlasovať o tomto návrhu bez akéhokoľvek politického posolstva.
Povedzme si to na rovinu: od Európskeho parlamentu som očakával oveľa viac. Je zrejmé,
že jadrové loby majú pred sebou stále žiarivú budúcnosť a že zároveň mnohí poslanci
Európskeho parlamentu stále nechápu názory a pocity verejnosti v tejto otázke.

Jan Březina (PPE),    písomne. – (CS) Znepokojuje ma, že Európskemu parlamentu sa dnes
nepodarilo schváliť kompromisnú formu uznesenia o poučeniach z jadrovej havárie
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v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe. Považujem za hanebné, že Európsky
parlament nie je schopný ponúknuť verejnosti vlastné stanovisko v otázke jadrovej energie.
V dôsledku tejto nejednotnosti sa môže stať, že pri nadchádzajúcich rozhovoroch medzi
európskymi orgánmi o forme záťažových testov jadrových elektrární bude Európsky
parlament ignorovaný. Zelení a socialisti zjavne neboli schopní prijať skutočnosť, že
neprešli ich návrhy na zastavenie využívania jadrovej energie alebo odstavenie jadrových
elektrární postavených pred rokom 1980.

Françoise Castex (S&D),    písomne. – (FR) Hlasovala som proti tomuto spoločnému
návrhu uznesenia. Kompromisné uznesenie bolo dobrým východiskovým bodom
a podporila som pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na dôkladne plánované a pripravené
odstavenie jadrovej energie v súvislosti s bojom proti globálnemu otepľovaniu. Hlasovala
som aj za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy požadujúce investície do výskumu a inovácií
na podporu úspory energie a väčší nárast počtu obnoviteľných foriem energie. Výsledok
hlasovania – nejednotného hlasovania – ma však prinútil hlasovať proti zmenenému
a doplnenému uzneseniu. Teraz je mimoriadne dôležité uskutočniť dôkladnú rozpravu
o všetkých týchto otázkach a vykonať energetický prechod v duchu solidarity, ktorý
zohľadní situáciu vo všetkých členských štátoch.

Nessa Childers (S&D),    písomne. – Hlasovanie o tomto uznesení ma sklamalo. Hovoríme
o poučeniach vyplývajúcich z krízy v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe. Som
však pevne presvedčená, že čosi ako bezpečná jadrová energia neexistuje a že záťažové
testy, ktoré sa tento rok uskutočňujú, len odpútavajú pozornosť od skutočnej otázky –
prechodu k Európe zásobovanej obnoviteľnou energiou. Podľa najnovších štúdií je zrejmé,
že do roku 2050 je technicky možné, aby 95 % našich dodávok energie pochádzalo
z obnoviteľných zdrojov, akými sú vietor, príliv a odliv, morské vlny, slnko a biomasa.
Nezabúdajúc na tento zámer a pretože práve robíme dlhodobé energetické rozhodnutia,
v nadchádzajúcich rokoch by sme mali odstaviť jadrové elektrárne v celej Európe.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. – (PT) Ľutujem, že si Parlament nevzal žiadne poučenia
z toho, čo sa stalo v Japonsku. Neustále popieranie veľkých rizík využívania jadrovej energie
nie je najlepším spôsobom, ako slúžiť verejnosti. Plénum Parlamentu nebolo schopné
prijať uznesenie, skupiny sa navzájom blokovali a predviedli nie príliš povznášajúce
predstavenie, keď navzájom odmietali návrhy toho druhého bez toho, aby spoločne
čokoľvek prijali. Z hľadiska nadnárodného charakteru rizík a následkov týchto katastrof
a pre bezpečnosť obyvateľov sa malo urobiť viac. Samozrejmými závermi mali byť zvýšenie
jadrovej bezpečnosti, preverenie slabých miest, zmrazenie rozširovania jadrových projektov
v EÚ a zaistenie účinnejšieho investovania do oblasti čistej energie a úspory energie.
Zatváranie očí pred tým, čo sa stalo v Japonsku, a predstieranie, že sa nič nestalo, je necitlivé
a nebezpečné. Černobyľ a Fukušima len zvýraznili požiadavku na väčšiu transparentnosť
a viac informácií o rizikách a katastrofách.

Brian Crowley (ALDE),    písomne. – Chcel by som uviesť do zápisu, že som sa na hlasovaní
o jednotlivých odsekoch a zmenách a doplneniach spoločného uznesenia nezúčastnil.
Hoci dôsledne odmietam jadrovú energiu, myslím si, že diskusiu o jadrovej otázke využili
predstavitelia extrémnych stanovísk na oboch stranách a v dôsledku toho sa v Parlamente
nedosiahla zhoda. Domnievam sa, že musíme zaistiť preverenie všetkých zariadení,
zabezpečiť ich maximálnu ochranu, a čo je ešte dôležitejšie, zaistiť bezpečnosť obyvateľstva
v ich blízkosti. Samozrejme, musíme udržateľným spôsobom zabezpečiť dodávku energie
a máme príležitosť zamerať sa na alternatívne zdroje energie, ktoré môžeme využívať
a pomáhať tak životnému prostrediu. Táto ideologická rozprava však nesmie potlačiť do
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úzadia naliehavú otázku všemožnej pomoci obyvateľom Japonska, aby sa z tejto katastrofy
spamätali. Z tohto dôvodu som sa pri záverečnom hlasovaní zdržal hlasovania.

Christine De Veyrac (PPE),    písomne. – (FR) Veľmi ľutujem, že katastrofa, ktorá postihla
Japonsko, sa využíva na stranícke spory. Európsky parlament nevyužil príležitosť vyslať
jasný odkaz členským štátom a Európskej komisii zameraný na zlepšenie bezpečnosti
jadrových elektrární v Európe a v susedných krajinách najmä prostredníctvom záťažových
testov. Pretože to malo byť cieľom dnešnej rozpravy, aby sme v mene verejnosti mohli
zaistiť, aby forma energie, ktorá stále tvorí hlavný prvok energetického mixu vo väčšine
európskych krajín – a určite to tak zostane niekoľko budúcich rokov, kým ju bude môcť
nahradiť udržateľný, obnoviteľný energetický zdroj, ktorý nebude uvoľňovať CO2 a bude
spĺňať energetické potreby našej spoločnosti –, bola čo najbezpečnejšia.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Dňa 11. marca Japonsko zasiahlo mohutné
zemetrasenie nasledované cunami, ktoré spôsobilo najväčšiu jadrovú krízu v histórii
krajiny. Konštrukcia jadrovej elektrárne Fukušima utrpela vážne poškodenie a odvtedy
bezprostredne hrozí, že spôsobí jadrovú katastrofu veľkých rozmerov. Tieto udalosti
vyvolali v Európe vlnu reakcií, pán komisár Oettinger žiadal zvolanie mimoriadnej schôdze
Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, nemecká kancelárka sa rozhodla o tri
mesiace odložiť rozhodnutie predĺžiť životnosť jadrových elektrární v Nemecku a rakúsky
minister životného prostredia pán Berlakivich požadoval vykonanie testov v európskych
elektrárňach. Je mimoriadne dôležité, aby sme sa z katastrofy vo Fukušime čo najviac
poučili, najmä pokiaľ ide o bezpečnostné pravidlá týkajúce sa jadrových elektrární EÚ, aby
sme zaistili ich bezpečnosť a v neposlednom rade aj bezpečnosť európskej verejnosti.
V tomto zložitom čase by som chcel opäť využil túto príležitosť na vyjadrenie úprimnej
sústrasti a solidarity s tými, ktorých katastrofa v Japonsku zasiahla.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Problémy, ktoré nastali v jadrovej elektrárni
Fukušima, zaradili do programu diskusiu o energii z jadrovej syntézy, pretože 30 % energie
spotrebovanej v EÚ je tohto pôvodu a sú štáty, ktorých domáca výroba dosahuje 80 % –
ako napríklad Francúzsko –, a aj štáty bez akýchkoľvek jadrových elektrární ako Portugalsko
a Rakúsko. Je preto nevyhnutné, aby EÚ podporila program na kontrolu bezpečnosti
svojich jadrových elektrární najmä prostredníctvom vykonávania takzvaných záťažových
testov. Tieto posúdenia by sa mali zakladať na modeli dôkladného a harmonizovaného
hodnotenia, ktoré by zahŕňalo všetky typy možných rizík v rámci realistického scenára
na európskej úrovni, a mali by sa uskutočniť do konca tohto roka nezávislým
a koordinovaným spôsobom, pričom by zahŕňali všetky existujúce a plánované jadrové
zariadenia v EÚ. V Európe je v súčasnosti jadrová energia mimoriadne dôležitá na zaistenie
dodávok energie s nízkymi emisiami uhlíka. Musíme však prejsť k vyššej energetickej
účinnosti a zvýšeniu objemu obnoviteľnej energie. Komisia a členské štáty by mali
investovať do modernizácie a rozširovania európskej infraštruktúry v oblasti energetiky,
ako aj do prepojenia sietí s cieľom zaručiť spoľahlivé dodávky energie.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Zaistenie bezpečnosti jadrových zariadení
a predchádzanie riziku havárií všemožným spôsobom sú dôležité otázky, ktoré toto
uznesenie rieši. Uznesenie tiež vyzýva členské štáty, aby zaviedli „moratórium na vývoj
a sprevádzkovanie nových jadrových reaktorov aspoň počas obdobia, v ktorom sa
uskutočnia a vyhodnotia záťažové testy“. Potrebujeme však zaistiť, aby sa tragédia, ku
ktorej došlo v Japonsku, nestala príležitosťou na zvýšenie dôležitosti lobistických skupín
alebo na to, aby sa v budúcnosti zvrátil pokrok, ktorý sme dnes dosiahli. Treba si vziať
skutočné ponaučenie a z tejto skúsenosti sa musíme poučiť, aby sme analyzovali zlyhania
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a chyby z konštrukčného a prevádzkového hľadiska, ktoré by mohli spôsobiť havárie
v ďalších zariadeniach. Túto skúsenosť treba zohľadniť aj v rámci budúceho vývoja v oblasti
energetiky.

Na tomto posúdení sa musia podieľať odborníci zo špecializovaných orgánov v rámci
členských štátov a aj z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), pričom si
zachovajú svoju úlohu, autoritu, samostatnosť a nezávislosť. V súvislosti s touto
problematikou by odporúčania mali pochádzať od odborného, samostatného a nezávislého
orgánu v podobe Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu s primeranou podporou
EÚ a nie naopak. Je poľutovaniahodné, že sa toto uznesenie využíva ako zámienka na
zaistenie takzvanej spoločnej energetickej politiky a jej cieľov v oblasti liberalizácie odvetvia
energetiky.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Tento návrh uznesenia nebol najlepší. Preto
bol odmietnutý napriek tomu, že mal isté pozitívne prvky, a preto sme sa zdržali hlasovania.

Zaistenie bezpečnosti jadrových zariadení a predchádzanie riziku havárií všemožným
spôsobom sú dôležité otázky, ktoré toto uznesenie rieši. Uznesenie tiež vyzýva členské
štáty, aby zaviedli „moratórium na vývoj a sprevádzkovanie nových jadrových reaktorov
aspoň počas obdobia, v ktorom sa uskutočnia a vyhodnotia záťažové testy“.

Potrebujeme však zaistiť, aby sa tragédia, ku ktorej došlo v Japonsku, nestala odrazovým
mostíkom hospodárskych záujmových skupín, ktorý by otvoril nové cesty na úkor záujmov
a bezpečnosti verejnosti.

Namiesto toho je dôležité analyzovať zlyhania a chyby z konštrukčného a prevádzkového
hľadiska, ktoré by mohli spôsobiť havárie v ďalších zariadeniach. Odborníci zo
špecializovaných orgánov v rámci členských štátov a aj z Medzinárodnej agentúry pre
atómovú energiu (MAAE) by sa na tomto posúdení mali podieľať, pričom si zachovajú
svoju úlohu, autoritu, samostatnosť a nezávislosť. Poučenia treba brať vážne a výsledky
analýzy tejto skúsenosti sa musia začleniť do budúceho vývoja v oblasti energetiky.
Nesúhlasíme so zasahovaním do energetických politík členských štátov alebo tretích krajín:
v súvislosti s touto problematikou by mali odporúčania pochádzať od odborného,
samostatného a nezávislého orgánu v podobe Medzinárodnej agentúry pre atómovú
energiu s primeranou podporou EÚ.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    písomne.  −  (SK) Japonsko čelí najväčšej povojnovej
katastrofe. Vrcholní predstavitelia krajiny označili ničivé zemetrasenie spojené s prívalovými
vlnami tsunami a následnú nukleárnu hrozbu za najhoršiu krízu, odkedy americké bojové
jednotky zhodili na mestá Hirošima a Nagasaki atómové bomby. Prírodný živel má na
svedomí obrovské a nenahraditeľné škody predovšetkým na ľudských životoch i majetkoch.
Hrozbou však zostáva najmä situácia v jadrovej elektrárni Fukušima. V snahe vyhnúť sa
podobným hrozbám v budúcnosti je vhodné zvážiť realizáciu tzv. záťažových testov
jadrových elektrární členských štátov Európskej únie. Tie by mali preukázať, do akej miery
sú elektrárne schopné vzdorovať podobným katastrofám. Situácia podobná tej, ktorá
nastala v Japonsku, by sa mohla udiať kdekoľvek v Európe. Aj preto je žiaduci prísnejší
monitoring bezpečnostného systému jadrových elektrární, posilnenie jeho slabých stránok
a odstránenie prípadných nedostatkov. Hľadanie riešení jadrovej problematiky – či už
snaha o zvyšovanie jej bezpečnosti, alebo jej úplné odstavenie – je v záujme a v možnostiach
jednotlivých krajín. Nevyhnutná je ale aj spolupráca na celoeurópskej úrovni. Lebo hoci
Európe nehrozia prívalové vlny tsunami, v 21. storočí sú hrozbou napr. teroristické útoky,
útoky počítačových hackerov do systému jadrových elektrární a podobne. A je naozaj
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otázne, do akej miery dokážu elektrárne z hľadiska bezpečnosti čeliť takýmto potenciálnym
hrozbám.

Adam Gierek (S&D),    písomne. – (PL) Nepodporil som toto uznesenie v prvom rade
preto, že popri zákazoch, obmedzeniach a všeobecnom odpore k jadrovej technológii
neprispievalo ničím pozitívnym. Po druhé, nenaznačuje žiadne východisko z úplne novej
situácie v oblasti energetickej politiky ako celku. Napríklad v bodoch 19, 20 a 21 sa mohli
zaviesť nové myšlienky a orientácie z hľadiska jednotného uvažovania o energetickej
účinnosti, najmä o účinnosti v súvislosti s energiou z primárnych zdrojov, kde máme
najväčšie rezervy, hlavne pokiaľ ide o fosílne palivá. Po tretie, radikálne návrhy, ktoré
obsahuje, si vyžadujú národné referendum, ktoré sa v našej krajine uskutoční z iniciatívy
ľavicových strán. Takéto referendum by sa možno malo uskutočniť na úrovni EÚ. Po štvrté,
naša krajina bola v dôsledku súčasných zavádzajúcich nariadení EÚ prinútená zastaviť
mimoriadne dôležité investície v oblasti uhoľných elektrární a teraz rovnaká loby hovorí,
že musíme zastaviť investície do jadrovej technológie. Čo nám teda ostáva? Uznesenie sa
zameriava len na energiu z obnoviteľných zdrojov. V našej krajine by celková kapacita
týchto zdrojov pokryla 13 %, maximálne 20 % základných potrieb. Vo Švédsku je možno
situácia odlišná, pretože má veľké zásoby vodnej energie, v Poľsku je to však inak. Prípad
Fukušimy si vyžaduje revíziu celej súčasnej energetickej politiky Európskej únie.

Bruno Gollnisch (NI),    písomne. – (FR) Vzrušenie, ktoré zachvátilo isté politické skupiny
po jadrovej havárii vo Fukušime, pretože dúfali, že si na svoj účet pripíšu veľa politických
bodov, je neprijateľné. Nespomínam si, že by komunisti v roku 1986 po černobyľskej
katastrofe konali tak rázne. Je pravda, že pokiaľ ide o jadrovú energiu, nič také ako „nulové
riziko“ neexistuje. V živote nič také ako nulové riziko neexistuje a bodka. Musíme urobiť
všetko, aby sme toto riziko minimalizovali. V tejto chvíli však nemáme žiadne dôveryhodné
alternatívy. Nútiť členské štáty, aby sa urýchlene vzdali tohto zdroja energie, prestali budovať
nové elektrárne a odstavili tie ostatné pod zámienkou, že ich využívanie by prispievalo ku
globálnemu otepľovaniu, je v úplnom rozpore s jednoznačným odmietnutím fosílnej
energie.

Jadrová energia alebo fosílna energia: môžete podporovať jednu alebo druhú, no nemôžete
vylúčiť obe. Vodná energia ani dnešné alternatívne zdroje energie nedokážu splniť naše
potreby dodávok energie. Krajiny, ktoré prestali využívať jadrovú energiu – ale nenaliehajú
na ostatných –, sú v skutočnosti veľmi rady, že sa ich susedia, ktorí im zabezpečujú dodávky
energie, nerozhodli rovnako ako ony. Prestaňte s tým pokrytectvom.

Estelle Grelier (S&D),    písomne. – (FR) Uznesenie Parlamentu o poučeniach, ktoré by
sme si mali vziať z jadrovej havárie v Japonsku, obsahovalo niekoľko veľmi pozitívnych
bodov v súvislosti s bezpečnosťou elektrární a odporúčalo napríklad vykonanie takzvaných
záťažových testov koordinovaným spôsobom na úrovni EÚ prostredníctvom nezávislých
orgánov pracujúcich v súlade s najprísnejšími normami a úplne transparentne. Okrem
toho som tak ako všetci ostatní v delegácii francúzskych socialistov podporila pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy podporujúce starostlivo plánované a pripravené odstavenie jadrovej
energie v súvislosti s bojom proti globálnemu otepľovaniu. Toto odstavenie jadrovej energie
budú musieť sprevádzať zvýšené investície do výskumu a inovácií s cieľom znížiť našu
energetickú závislosť a zvýšiť podiel obnoviteľných foriem energie v súbore energetických
zdrojov členských štátov EÚ. Napriek tomu som hlasovala proti návrhu ako celku, pretože
predstavoval len spojenie názorov, ktoré vytvorili rozporuplný návrh. Po takej tragickej
udalosti, aká sa odohrala vo Fukušime, je otázka budúcnosti tohto odvetvia veľmi citlivá,
pretože jadrová energia si vyžaduje viac než len narýchlo zostavené uznesenie. Teraz si
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budeme musieť dopriať čas potrebný na usporiadanie skutočne konštruktívnej rozpravy,
ktorá by riešila všetky s ňou súvisiace problémy, zatiaľ čo by každému umožnila vysloviť
vlastný názor.

Mathieu Grosch (PPE),    písomne. – (DE) Toto uznesenie sa nemôže detailne venovať
každému aspektu rozpravy o jadrovej energii.

Napriek tomu som stále presvedčený, že naším cieľom musí byť postupné odstavenie tohto
zdroja energie a využívanie obnoviteľnej energie vo väčšom rozsahu.

V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 10 sa navrhovalo, aby sa v prípade jadrových
elektrární v hraničných oblastiach museli zapojiť do rozhodovania miestne a regionálne
orgány na oboch stranách hranice.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý. Zatiaľ čo niektoré aspekty tohto
uznesenia sú skutočne pozitívne, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 bol pre mňa
rozhodujúci. Preto som sa rozhodol viac nepodporovať toto uznesenie a zdržať sa
hlasovania.

Françoise Grossetête (PPE),    písomne. – (FR) Som rada, že Európsky parlament toto
uznesenie odmietol.

Ponaučenia, ktoré si musíme vziať po havárii vo Fukušime, zahŕňajú odporúčanie zavedenia
záťažových testov, stanovenie nových spoločných bezpečnostných noriem v EÚ a ochranu
nás všetkých pred akýmkoľvek možným scenárom.

Zavedenie moratória na nové jadrové elektrárne na obdobie do vykonania záťažových
testov v EÚ je však neprijateľné. Spomalí to vývoj oveľa bezpečnejších elektrární novej
generácie.

Cieľom však nie je určiť, do akej miery by sa mal prínos tohto zdroja energie spochybňovať,
ani podľahnúť idealistickým, spiatočníckym hodnotám tých, ktorí by ho chceli zakázať.

Ústup od jadrovej energie zaistí podporu značne znečisťujúcich uhoľných elektrární,
uvrhne nás späť do rúk ropných spoločností spolu s premenlivými cenami ropy a veľkým
rizikom pre oslabené hospodárstvo a bude znamenať koniec našej energetickej nezávislosti.

Roberto Gualtieri (S&D),    písomne. – (IT) Hlasovala som proti spoločnému uzneseniu
vzhľadom na to, že Parlament odmietol dva kľúčové pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente o vývoji
strednodobých a dlhodobých stratégií na postupné odstavenie jadrovej energie a definovanie
záväzných cieľov v oblasti obnoviteľnej energie.

Hlasovanie Parlamentu proti celému uzneseniu zvýrazňuje skutočnosť, že jadrové otázky
už viac nie sú len o vyššej bezpečnosti. Teraz je mimoriadne dôležité, aby sme sa začali
vážne zaoberať problematikou energií a investíciami do obnoviteľných zdrojov energie.
Tragická skúsenosť Japonska nám ukázala, aké potrebné je podrobne diskutovať o jadrovej
energii. V tejto súvislosti je hlasovanie Európskeho parlamentu prvým krokom k zmene
smerovania pri rozhodovaní o energetickej politike na európskej a na medzinárodnej
úrovni.

Carl Haglund, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE),    písomne. –
(SV) Katastrofa v Japonsku prebudila obavy ľudí o jadrovú bezpečnosť. V uznesení
predloženom Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu sme zdôraznili, že
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chceme, aby boli navrhované záťažové testy pre členské štáty povinné, a chceme nezávislým
odborníkom umožniť riadiť vykonávanie týchto testov, pričom tieto testy musia byť
transparentné.

Zdržali sme sa hlasovania o spoločnom uznesení, pretože obsahovalo aj návrh moratória
na výstavbu nových jadrových reaktorov počas vykonávania záťažových testov.

Všetky problémy súvisia v prvom rade so staršími reaktormi a staršou technológiou, nie
s novými jadrovými reaktormi s novou technológiou. Nechceme zakázať rozvoj novej
technológie, ktorá prispeje k cieľu EÚ znížiť emisie oxidu uhličitého.

Sme proti zákazu celej myšlienky jadrovej energie. Po černobyľskej katastrofe v roku 1986
Švédsko zaviedlo pravidlá, ktoré postavili prípravu výstavby jadrových elektrární mimo
zákona.

Domnievame sa tiež, že Fínsko a Švédsko by mali investovať do výskumu jadrovej energie
a zaujať vedúce postavenie v oblasti vývoja budúcej generácie jadrových reaktorov.

Záver, ktorý možno vyvodiť z katastrofy v Japonsku, znie, že by sme nemali prevádzkovať
jadrové elektrárne tak dlho. Katastrofu možno vnímať skôr ako podnet na výstavbu nových
jadrových reaktorov.

Sandra Kalniete (PPE),    písomne. – (LV) Hlasovala som za prijatie tohto uznesenia a je
mi ľúto, že Parlament sa nedokázal dohodnúť na jedinom návrhu uznesenia o tejto aktuálnej
téme. Domnievam sa, že jadrová energia musí zostať dôležitým a bezpečným zdrojom
európskej energie. Podporujem požiadavku komplexných záťažových testov, ktoré sa
musia vykonať vo všetkých existujúcich a aj vo všetkých plánovaných jadrových
elektrárňach, a podmienkou ich ďalšej prevádzky musia byť v tomto ohľade uspokojivé
výsledky. Súhlasím s obavami vyjadrenými v tomto návrhu uznesenia, podľa ktorých
výstavba nových jadrových projektov v Bielorusku a Rusku (Kaliningradská oblasť)
vzbudzuje vážne znepokojenie, ktoré sa týka noriem jadrovej bezpečnosti a dodržiavania
záväzkov obsiahnutých v medzinárodných dohovoroch, a Európania, členské štáty
a Európska komisia musia na tieto obavy reagovať v duchu solidarity. Naša Únia preto
musí zaistiť, aby sa tieto záťažové testy a normy jadrovej bezpečnosti, ktoré sa vypracujú
na základe výsledkov testov, uplatňovali nielen v EÚ, ale aj v súvislosti s jadrovými
elektrárňami, ktoré sa už postavili alebo sú stále vo fáze plánovania v krajinách susediacich
s Európou.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za toto uznesenie. Po jadrovej
havárii v Japonsku tisíce ľudí zahynuli a stratili sa bez stopy. Havária spôsobila aj značné
materiálne škody a jej následky budú dlhodobo ovplyvňovať zdravie obyvateľstva. Dokonca
aj teraz cítime následky Černobyľu, a preto dnes musíme prehodnotiť náš prístup k jadrovej
bezpečnosti v EÚ a zvyšku sveta. Pokiaľ ide o zlepšovanie jadrových projektov v Bielorusku
a v Kaliningrade, normy jadrovej bezpečnosti a dodržiavanie príslušných záväzkov
v medzinárodných dohovoroch sprevádzajú obrovské problémy, pretože tieto problémy
nie sú len vecou členských štátov, ktoré majú s týmito regiónmi spoločné hranice, ale celej
Európy, a subjekty EÚ a Európska komisia musia konať spoločne podľa zásady subsidiarity.
Uznesenie o stratégii EÚ pre región Baltského mora a úloha makroregiónov v budúcej
politike súdržnosti stanovujú, že vzhľadom na plánovaný rozvoj jadrovej energie v regióne
Baltského mora musia členské štáty EÚ dodržiavať tie najprísnejšie normy v oblasti
bezpečnosti a ochrany životného prostredia a Európska komisia musí monitorovať
a kontrolovať, či susedné krajiny na vonkajších hraniciach EÚ postupujú rovnako
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a dodržiavajú medzinárodné dohovory. Jadrové elektrárne, ktorých výstavba prebieha
v blízkosti vonkajších hraníc EÚ, musia spĺňať medzinárodné normy jadrovej bezpečnosti
a ochrany životného prostredia. Energetická účinnosť a úspora energie, obnoviteľná
a udržateľná energia a zavedenie celoeurópskych elektrických sietí sú dnes mimoriadne
dôležité. Okrem toho je dôležité, aby sme mali inteligentnú elektrickú sieť schopnú pracovať
s energiou získavanou z decentralizovanej výroby energie.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Výsledkom vážnej havárie, ku ktorej došlo
v jadrovej elektrárni Fukušima Daiiči 11. marca 2011 v dôsledku zemetrasenia a následných
vĺn cunami, boli škody a dlhodobé následky týkajúce sa zdravia, spôsobené kontamináciou
životného prostredia. Po upozorneniach Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
na stav teraz už zastaraných jadrových zariadení sa zdá, že bolo potrebné stanoviť opatrenia
na posúdenie úrovne bezpečnosti týchto zariadení. Veľmi dôležitá je spolupráca
a koordinácia medzi členskými štátmi, keďže krízy tohto druhu majú následky nielen pre
krajiny, v ktorých sú tieto zariadenia vybudované, ale aj v širšom meradle. Udalosti, ktoré
sa odohrali, ukazujú, že aby Európa predišla katastrofám týchto rozmerov, musí prijať
súbor veľmi prísnych opatrení na posúdenie existujúcej úrovne bezpečnosti. Vývoj nových
jadrových zariadení v Bielorusku a Rusku si vyžaduje, aby Komisia zasiahla a začala viesť
s týmito krajinami dialóg s cieľom zaistiť bezpečnosť nielen ich susedných krajín, ale aj
Európy ako celku.

Jörg Leichtfried (S&D),    písomne. – (DE) V zásade podporujem toto uznesenie, pretože
vyzýva na prvý krok k postupnému útlmu jadrovej energetiky v celej Európskej únii. Čo
sa však týka podstaty uznesenia, poznamenal by som – ako to často býva pri uzneseniach
tohto druhu –, že ide o prípad typu „príliš málo, príliš pomaly“. Napokon víťazí zásada
najnižšieho spoločného menovateľa, čo určite nemôže byť z dlhodobého hľadiska
uspokojivé. Jediným správnym riešením by bol postupný úplný útlm jadrovej energetiky
v celej Európskej únii, a to čo najrýchlejšie. Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby sme
k tomu smerovali.

Bogusław Liberadzki (S&D),    písomne. – (PL) V apríli sme hlasovali o spoločnom uznesení
o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe. Hlasoval
som proti tomuto uzneseniu, pretože okrem zákazov a moratória na rozvoj jadrovej
energetiky a návrhu na postupné odstúpenie od využívania jadrovej energie (čo je
nerealistické), uznesenie neprináša nič pozitívne ani neposkytuje žiadne riešenia pre
budúcnosť energetického priemyslu všeobecne. Situácia po tragédii vo Fukušime úplne
zmenila filozofiu prístupu k budúcnosti výroby energie v Európe aj v Poľsku. Energetický
priemysel v našej krajine, z ktorého 95 % je založených na uhlí, už trpí dôsledkami prijatia
balíka opatrení v oblasti klímy a energetiky. Zastavili sa aj investície realizované s cieľom
vybudovať dve jadrové elektrárne. Uznesenie iba zdôrazňuje význam energie získavanej
z obnoviteľných zdrojov, ktorá v Poľsku predstavuje len 13 % a maximálne 20 % našich
potrieb. Navyše referendum o jadrovej energetike v Poľsku, ktoré navrhuje ľavica, sa má
ešte len konať, a tak závery vyplývajúce práve z tohto uznesenia sú predčasné. Vítam
skutočnosť, že väčšina hlasovala proti uzneseniu.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písomne. – (RO) Myslím si, že sa musíme vyhnúť
prijímaniu okamžitých, ďalekosiahlych politických rozhodnutí o postavení jadrovej energie
v súbore energetických zdrojov zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. Je dôležité, aby
sme mali jasný obraz založený na presných údajoch o tom, čo sa stalo v jadrovej elektrárni
Fukušima. Nesmieme zabúdať na výhody jadrovej energetiky, ktorá produkuje nízke emisie
oxidu uhličitého, vyžaduje si pomerne nízke náklady a zaisťuje energetickú nezávislosť.
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Jadrová energia bola doposiaľ štatisticky najbezpečnejšou formou energie s najnižším
počtom obetí nehôd v porovnaní s ostatnými zdrojmi energie (napríklad plyn a ropa).
Veľmi dôležité je tiež rešpektovať rozhodnutia členských štátov o tom, ako si stanovia
zloženie svojich energetických zdrojov. Jadrová energetika má zohrávať dôležitú úlohu
pri dosahovaní cieľov Európskej únie stanovených stratégiou Európa 2020 a energetickou
stratégiou na toto desaťročie.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    písomne. – (RO) Hlasoval som proti uzneseniu o jadrovej
bezpečnosti v Európe po jadrovej havárii v Japonsku. Dôvodom môjho hlasovania proti
tomuto uzneseniu je to, že vyzýva na zavedenie moratória na vývoj nových jadrových
elektrární. Myslím si, že výroba jadrovej energie v bezpečných podmienkach má obrovský
význam. Súhlasím s vykonávaním záťažových testov. Domnievam sa však, že zavedenie
moratória na neurčité obdobie je neprimerané. Toto obdobie môže byť mimoriadne dôležité
pre elektrárne, ktoré sa v súčasnosti projektujú, predovšetkým z hľadiska financovania.
Za štruktúru energetických mixov sú zodpovedné členské štáty. Preto si nemyslím, že
takéto rozhodnutie sa môže prijať na úrovni EÚ.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som proti tomuto uzneseniu, pretože prijaté
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nám zanechali text, ktorý venoval nedostatočnú
pozornosť otázkam jadrovej bezpečnosti.

Marisa Matias (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Katastrofa vo Fukušime pripomenula planéte,
že jadrová energia s nulovým rizikom neexistuje. Nebezpečenstvo, ktoré jadrová energia
predstavuje pre ľudstvo, je absolútne neudržateľné, rovnako ako vysoká úroveň rizika
súvisiaceho s produkovaným odpadom. Preto musíme pokročiť v zaisťovaní bezpečnosti
a zlepšovaní bezpečnostného testovania. Tieto dve kritériá by boli minimálnou podmienkou
na dosiahnutie dohody.

Zatiaľ nebola zaručená žiadna stratégia ústupu s perspektívou skutočných zmien v európskej
energetickej politike, ktorá musí pristúpiť k príprave alternatív. Postupný útlm umožní
postupné zrušenie jadrovej energetiky v Európe. Hlasovala som proti tomuto uzneseniu,
pretože podľa môjho názoru žiadny z uvedených predpokladov nie je zaručený.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Katastrofa vo Fukušime pripomína
svetu, že čo sa týka jadrovej energie, nič také ako nulové riziko neexistuje. Jadrová energia
predstavuje pre ľudstvo neprijateľné riziko. Preto musíme pokročiť ďalej než k zvýšenej
bezpečnosti a bezpečnostným testom. Okamžite musíme vypracovať európsky plán
postupného útlmu jadrovej energetiky. Postupný útlm jadrovej energetiky si vyžaduje čas.
Nezačať s prípravou už teraz je zločinom proti ľudskosti. Nepodporím toto uznesenie, ak
budú zamietnuté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vyzývajúce na postupný útlm jadrovej
energetiky.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Tento návrh uznesenia o jadrovej bezpečnosti
v Európe bol viac ako potrebný. Zaoberá sa všetkými nebezpečenstvami, ktoré predstavuje
jadrová energia, a dúfam, že poskytne impulz na komplexné prehodnotenie využívania
jadrovej energie v Európe. Početné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložila
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia, boli potrebné, aby sa priamo uviedla široká
škála existujúcich rizík a aby zaznela výzva na rýchly postupný útlm využívania jadrovej
energie.

Keďže som presvedčený, že človeku sa nikdy nepodarí dostať úplne pod kontrolu riziká,
ktoré predstavujú jadrové elektrárne, som zástancom tohto rýchleho útlmu a podporil
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som súvisiace pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Pretože návrh uznesenia je v konečnom
dôsledku krokom týmto smerom, hlasoval som zaň.

Vital Moreira (S&D),    písomne. – (PT) Pri hlasovaní o uznesení o bezpečnosti jadrovej
energetiky po havárii vo Fukušime som hlasoval proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu
návrhu, ktorý sa týka cieľov znižovania CO2, a to z troch dôvodov: a) táto otázka nesúvisí
s problematikou jadrovej bezpečnosti; b) stanovené ciele prisudzujú EÚ neprimeranú
úlohu v jednostrannom znižovaní CO2; c) takéto ambiciózne – a popravde nerealistické –
znižovanie CO2 by bolo prijateľné, iba ak by bolo spojené s daňou z dovozu týkajúcou sa
CO2, čo by mohlo vážne ovplyvniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, ako aj
rozhodnutia najväčších európskych spoločností premiestniť výrobu do krajín bez
obmedzení vo vzťahu k CO2, a to by malo vážny vplyv na hospodárstvo a zamestnanosť
v EÚ.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    písomne. – (RO) Hlasoval som proti spoločnému návrhu
uznesenia o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe
z týchto dôvodov: najmenej sedem z predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
je z vedeckého hľadiska nerealistických, mnohé časti textu sú jednoducho slogany bez
akéhokoľvek reálneho obsahu a ani tie, ktoré sa vyjadrujú proti jadrovej energii,
nepredstavujú alternatívne riešenia namiesto jej využívania. V neposlednom rade musím
vyjadriť ľútosť nad skutočnosťou, že Európsky parlament nezaujal stanovisko k tejto
záležitosti. Postoj, ktorý treba zaujať, však musí byť vyvážený, pragmatický a založený na
vedecky zdokumentovaných skutočnostiach a na realistických riešeniach.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Je najvyšší čas prehodnotiť využívanie jadrovej
energie v Európe. Musíme ihneď začať konať, zavrieť nebezpečné reaktory a zo
strednodobého hľadiska nájsť spôsob, ako postupne úplne utlmiť jadrovú energetiku.
Musíme raz a navždy odmietnuť pomýlený názor, že človek má pod kontrolu
nebezpečenstvá, ktoré predstavuje jadrová energia. Preto som hlasoval za tento návrh
uznesenia.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za uznesenie o jadrovej bezpečnosti,
pretože po nedávnych udalostiach v Japonsku si nemôžeme dovoliť riešiť túto záležitosť
inak ako zodpovedne a na základe objektívnych kritérií. Považujem za dôležité, aby Európa
preskúmala svoje bezpečnostné predpisy pre jadrové zariadenia s cieľom zaručiť absolútnu
úroveň bezpečnosti, čo sa dá určiť záťažovými testami, ktoré ukážu akékoľvek riziká
a obmedzenia na používanie jadrovej energie. Cieľom samotného uznesenia je ukázať, že
napriek všetkému je možné poučiť sa z katastrof a reagovať jednoznačne a účinne, aby sa
zabezpečilo, že sa už nebudú opakovať. Zároveň zdôrazňuje potrebu zamerať sa na
alternatívne zdroje energie, ako napríklad obnoviteľné zdroje, pričom jadrová energetika
zostáva nevyhnutným zdrojom nízkouhlíkovej energie.

Vincent Peillon (S&D),    písomne . – (FR) Hlasoval som proti uzneseniu o poučeniach
z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe, pretože sa nedomnievam,
že otázku budúcnosti jadrovej energetiky, ktorá je mimoriadne dôležitá pre našich
spoluobčanov, dokáže tento Parlament vyriešiť za niekoľko hodín prostredníctvom
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, prijatých bez akejkoľvek skutočnej diskusie.
Treba otvoriť všetky otázky a nevylúčiť žiadnu možnosť, a práve preto potrebujeme čas.
V stávke je dôveryhodnosť nášho Parlamentu a blaho našich spoluobčanov, ktorí by
nepochopili – a to celkom oprávnene –, keby sme ich zaviazali k dlhodobým riešeniam,
ktoré by sme vopred pokojne a vyčerpávajúco neprediskutovali a nebrali pritom do úvahy
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rozdielne situácie v jednotlivých členských štátoch a obmedzenia vyplývajúce z nášho
spoločného boja proti zmene klímy. Nakoniec by som chcel povedať, ako veľmi ľutujem,
že pre extrémistov na oboch stranách nedokázal teraz Parlament schváliť okamžité zvýšenie
bezpečnosti jadrových elektrární, hoci my v našej skupine sme dosiahli konsenzus, ktorý
požadoval čo najserióznejšie, najtransparentnejšie a najnezávislejšie kontroly.

Frédérique Ries (ALDE),    písomne. – (FR) Hnevá ma, že Európsky parlament dnes zamietol
uznesenie o takej veľmi dôležitej otázke, akou sú poučenia z jadrovej havárie vo Fukušime.
Čo sa týka našej inštitúcie, neexistuje obdobie pred 11. marcom 2011 a po ňom. Napriek
tomu tu boli výrazné signály. Napokon, nebolo príliš ťažké zhodnúť sa na niektorých
jednoduchých zásadách:

– pomôcť Komisii, aby dokázala spolu s členskými štátmi vykonať záťažové testy na
143 jadrových reaktoroch prevádzkovaných v Európe,

– do 15. apríla predložiť presný časový rozvrh prijatých kritérií: nezávislí odborníci, priorita
bezpečnosti jadrových zariadení, ktoré sú skutočne nebezpečnejšie v dôsledku svojej
polohy v seizmických alebo pobrežných oblastiach, a správy o bezpečnosti pre verejnosť,

– okamžite zatvoriť elektrárne, ktoré neuspejú v záťažových testoch.

Európska verejnosť očakáva, že naša inštitúcia bude postupovať zodpovedne a citlivo
najmä v takej kontroverznej otázke, akou je jadrová energia. V konečnom dôsledku zrejme
nie je zlé, ak zodpovednosť za výber druhu energie, a teda za voľbu, či zrušiť jadrovú
energetiku, alebo nie, zostane výlučne na jednotlivých členských štátoch.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Hlasoval som proti. Nakoniec som veľmi
rád, že jadrová loby neuspela. Je úplne nepochopiteľné, že Poslanecký klub Európskej
ľudovej strany (kresťanských demokratov) a ďalšie skupiny hlasovali proti tvrdeniu, že
nulové riziko neexistuje, proti tomu, aby sa už teraz začal postupný útlm, proti smerovaniu
k hospodárstvu, ktoré bude do roku 2050 takmer stopercentne založené na účinných
obnoviteľných zdrojoch energie, proti bezjadrovej budúcnosti Európy a tak ďalej. Konečný
text bol úplne neprijateľný a som rád, že väčšina Parlamentu podporila nás zelených pri
zamietnutí spoločného uznesenia.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) Vážna jadrová havária v elektrárni Fukušima Daiiči
11. marca spôsobila smrť tisícov ľudí, ako aj nepredstaviteľné materiálne škody celému
japonskému hospodárstvu.

Tento masaker vedie každú krajinu sveta k prehodnoteniu postoja k využívaniu technológií
jadrovej energetiky. V mnohých prípadoch sa, žiaľ, táto voľba urýchľuje v dôsledku
nedávnych tragických udalostí a z mnohých strán zaznievajú výzvy na úplné a okamžité
odstránenie jadrových zariadení.

EÚ už nejaký čas prehodnocuje svoj prístup k jadrovej bezpečnosti ako celok, je však
dôležité zobrať do úvahy skutočnosť, že táto technológia bude ešte mnoho nasledujúcich
rokov súčasťou energetických zdrojov niektorých členských štátov. V budúcnosti možno
dokážeme uspokojiť naše potreby v oblasti energií využitím obnoviteľných zdrojov, ale
zatiaľ to nie je možné a nebude to možné ešte dlhú dobu.

Som za prísnejšie bezpečnostné opatrenia pre jadrové zariadenia v súlade s tými, ktoré sa
už uplatňujú pri najnovšej generácii zariadení. Domnievam sa však, že riešenie zastaviť
výrobu jadrovej energie zo dňa na deň je krátkozraké a nezmyselné. Je diktované viac
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emóciami ako skutočnou potrebou a mohlo by dostať hospodárstva vedúcich
priemyselných krajín sveta na kolená.

Oreste Rossi (EFD),    písomne. – (IT) Po jadrovej katastrofe, ktorá postihla Japonsko,
nemáme inú možnosť, iba prehodnotiť európsky energetický plán. Osobitnú pozornosť
musíme venovať jadrovým elektrárňam, ktoré sú už v prevádzke, ako aj tým, ktoré sú
v etape plánovania. Európska únia už zabezpečila vykonanie záťažových testov vo všetkých
elektrárňach vrátane elektrární v susedných štátoch, ktoré s Úniou udržiavajú vzťahy.

Toto uznesenie tiež zavádza moratórium na výstavbu nových elektrární, aby sa umožnilo
riadne vyhodnotenie súvisiacich rizík. Musíme si uvedomiť, že v nadchádzajúcich
desaťročiach budú mnohé krajiny ešte stále závislé od jadrovej energie, ale zároveň
nesmieme v Európe dovoliť existenciu elektrární, ktoré predstavujú riziko pre obyvateľstvo.
Elektrárne spred roka 1980 musia byť vyradené z prevádzky.

V niektorých krajinách ako Taliansko sa vykonávajú hodnotenia s cieľom rozhodnúť, či
sa vzdať jadrovej energie alebo nie, a je veľmi dôležité uplatňovať spoločné riešenia aj na
európskej úrovni. Neuveriteľná je skutočnosť, že Európsky parlament nebol schopný
vyjadriť sa k takej záležitosti, akú sme dnes posudzovali, ktorá je pre občanov dôležitá
a vyvoláva ich hlboké znepokojenie. Skutočne všetky uznesenia boli zamietnuté vrátane
spoločného uznesenia, ktoré sme podporovali.

Marco Scurria (PPE),    písomne. – (IT) Taliansky minister financií pán Tremonti pred
niekoľkými dňami v prejave na stretnutí so zástupcami priemyslu zaviedol novú frázu –
„jadrový dlh“. Členské štáty, ktoré investovali do jadrovej energetiky, majú najvyššie úrovne
verejného dlhu. Koľko stojí uzavretie elektrární prvej a druhej generácie? Koľko stoja
záťažové testy, o ktorých dnes tak dlho diskutujeme? Keď sa raz elektráreň vystaví záťaži,
koľko stojí zbaviť ju tejto záťaže? Okrem toho, koľko stojí likvidácia jadrového odpadu?
Nik nám to zatiaľ nepovedal.

Ako Európska únia by sme mohli začať premýšľať o iných možnostiach, ktoré predstavíme
členským štátom. Navyše, keďže Komisia nám bude musieť predložiť podrobný plán, čo
tak začať premýšľať o skutočných investíciách do jadrových elektrární štvrtej generácie –
do čistej jadrovej energie alebo energie jadrovej syntézy – alebo dokonca o celkovom
energetickom pláne? Očakávame, že oznámenie Komisie načrtne podrobný plán v tejto
oblasti a konečne sa pokúsi udať Európskej únii jasný smer v tomto odvetví.

Debora Serracchiani (S&D),    písomne. – (IT) Jadrová havária v elektrárni Fukušima
spôsobila obrovskú katastrofu, keď rádioaktívna kontaminácia zasiahla mnohých ľudí,
ktorí sa nachádzali v blízkosti elektrárne a utrpeli zranenia. Mnohé nemocnice ich odmietajú
prijať a liečiť v dôsledku rizika kontaminácie.

Hoci japonský premiér oznámil, že elektráreň Fukušima bude vyradená z prevádzky,
situácia zostáva nevyriešená: chladiaci systém jedného reaktora sa nepoužíva a značné
množstvo rádioaktivity sa uvoľňuje do okolitého prostredia. V tejto súvislosti je dôležité
zabezpečiť poskytnutie všetkej potrebnej humanitárnej a finančnej pomoci a stanoviť čo
najspoľahlivejšie medzinárodné bezpečnostné predpisy s cieľom predísť v budúcnosti
ďalšej katastrofe, ako je tá v Japonsku.

Z toho dôvodu som hlasovala proti uzneseniu, pretože sa vynechali pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy vyzývajúce členské štáty, aby vypracovali možné stratégie zrušenia
jadrovej energetiky a okamžite informovali regionálne a miestne cezhraničné orgány
o svojich národných programoch, ak by ich realizácia mohla mať cezhraničný dosah.
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Peter Skinner (S&D),    písomne. – Hoci je teraz, bezprostredne po obrovských problémoch
s jadrovou bezpečnosťou v Japonsku, citlivé obdobie, jadrová energetika sa naďalej vo
veľkej miere podieľa na dodávkach energie v celej EÚ a aj celosvetovo. Názory, ktoré
v tomto Parlamente vyjadrovali poslanci usilujúci sa presadiť skoré skončenie a zrušenie
politiky v tejto oblasti, spôsobili, že hlasovanie za jednotlivé prvky tejto správy bolo veľmi
ťažké skôr z pragmatických dôvodov, než z dôvodu osobitne kladného alebo záporného
prístupu k jadrovej energii. Nemohol som podporiť agresívne pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy, ktoré mohli poškodiť politiku zmiešaného prístupu k dodávkam energie, vedúcu
k nižším emisiám CO2 a prípadnému rastu dodávok energie z obnoviteľných zdrojov.

Bart Staes (Verts/ALE),    písomne. – (NL) Nedosiahli sme dnes žiadnu dohodu o tomto
uznesení, ktorého cieľom bolo poučiť sa z jadrovej katastrofy vo Fukušime. Skupina
zelených/Európska slobodná aliancia roky presadzovala postupný útlm jadrovej energetiky,
pretože riziká pre ľudí a životné prostredie sú neprijateľne vysoké a existuje viac než dosť
alternatív. Fukušima to konkrétne ukázala. Je smutné, že Poslanecký klub Európskej ľudovej
strany (kresťanských demokratov) a Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
naďalej veria svojim jadrovým snom, aj keď tie sa, ako teraz jasne ukázali Japonsko
a Černobyľ, nakoniec skončia nočnou morou. Napriek tomu je stále veľa ľudí, ktorí sa
nechcú zobudiť zo svojho zlého jadrového sna.

Jediná skutočne bezpečná jadrová energia je žiadna jadrová energia. Pozmeňujúci
a doplňujúci návrh, ktorý vyzýval na postupný útlm jadrovej energetiky, bol zamietnutý.
Akoby väčšina v tomto Parlamente nechápala, že technicky a ekonomicky je v priebehu
štyridsiatich rokov perfektne realizovateľná výroba našej elektrickej energie v plnej miere
udržateľným spôsobom prostredníctvom opatrení, ako je energetická účinnosť a využívanie
slnka, vetra, geotermálnej energie, vody a biomasy. V súčasnosti sa zdá, že jadrová loby
získava pôdu pod nohami. Preto v záverečnom hlasovaní bola moja voľba „nie“.

Catherine Stihler (S&D),    písomne. – V záverečnom hlasovaní som hlasovala proti
uzneseniu, pretože sa domnievam, že musíme o tejto záležitosti diskutovať v kontexte
celkovej energetickej stratégie EÚ, nie v kontexte japonskej jadrovej tragédie.

Michèle Striffler (PPE),    písomne. – (FR) Po jadrovej havárii, ktorá sa teraz odohráva
v Japonsku, musí nasledovať podrobná diskusia o elektrárňach umiestnených vo Francúzsku
a v Európe. Záťažové testy sa musia uskutočniť vo všetkých jadrových elektrárňach, ktoré
sú v prevádzke, najmä ak stoja v seizmických oblastiach. Mám na mysli predovšetkým
elektráreň Fessenheim v oblasti Horného Rýna. Okrem toho sa domnievam, že zavedenie
moratória na vývoj a sprevádzkovanie nových jadrových reaktorov bez časového
obmedzenia nie je z hospodárskeho hľadiska udržateľným riešením a môže ohroziť mnoho
pracovných miest a zároveň nebezpečne oslabiť našu výrobu energie.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    písomne. – (RO) Hlasovala som za toto uznesenie
Európskeho parlamentu o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť
v Európe, pretože jeho cieľom je zvýšiť jadrovú bezpečnosť v EÚ a nie zakázať výrobu
a používanie jadrovej energie. Preto som hlasovala proti všetkým pozmeňujúcim
a doplňujúcim návrhom zacieleným na odstránenie jadrovej energie z európskych
energetických zdrojov. Hoci som nehlasovala za zavedenie moratória na výstavbu nových
jadrových reaktorov, mala som pocit, že ak by sa takéto moratórium zaviedlo, malo by
byť obmedzené iba na obdobie záťažových testov, ktorými budú jadrové reaktory v EÚ
prechádzať. To by umožnilo využiť pri výstavbe nových reaktorov závery záťažových
testov, čo by zaistilo zvýšenie jadrovej bezpečnosti.
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Jadrová energia momentálne predstavuje 30 % európskych energetických zdrojov. Aby
Európska únia splnila svoj cieľ 20 – 20 – 20, je do značnej miery závislá od energetických
zdrojov členských štátov. Nemôžeme rozhodnúť, že sa zbavíme jadrovej energie, bez toho,
aby sme určili, ktoré trvalo udržateľné zdroje energie budú k dispozícii a dokážu
v nasledujúcich rokoch uspokojiť dopyt EÚ po energii pri cenách, ktoré si budú môcť
občania dovoliť. EÚ musí preto investovať do opatrení súvisiacich s energetickou
účinnosťou, a to najmä v budovách a doprave, ako aj do využívania obnoviteľných zdrojov
energie.

Traian Ungureanu (PPE),    písomne. – Jadrová kríza v Japonsku rozvírila množstvo
nápadov, ktoré sa podobajú iracionálnym vlnám cunami. Jadrová energia sa teraz
démonizuje a rastie tlak požiadaviek na úplný prechod od jadrových k takzvaným
alternatívnym zdrojom energie. Ale tento spôsob myslenia hraničí s úplnými poverami.
Jadrový reaktor vo Fukušime postihla bezprecedentná kombinácia katastrof. To dokazuje,
že príroda je nepredvídateľná a že vlny cunami sa nedajú zakázať, ale nedokazuje, že na
vine je jadrová energia. Jadrová energia má oveľa bezpečnejšiu históriu než ktorýkoľvek
iný zdroj energie. Kým ropa preukázateľne prináša vykorisťovanie, závislosť, vojny
a diktatúry, jadrová energia je historicky oveľa bezpečnejšia. Naším hlavným záujmom
v súvislosti s jadrovou energiou by určite malo byť hodnotenie rizika a jednotné
bezpečnostné postupy na európskej úrovni. Pri plnení a dodržiavaní týchto kritérií by
jadrová energia mohla ukončiť alebo výrazne obmedziť politiku energetickej závislosti.
A kým prírodným katastrofám sa nedá predchádzať, jadrová energia sama osebe nie je
vážnym rizikom. Inými slovami, pozrite sa na Irán, nie na Japonsko.

Derek Vaughan (S&D),    písomne. – Mám pocit, že toto uznesenie bolo neuváženou
reakciou na tragickú situáciu v Japonsku a neposkytlo dostatok času na diskusiu o otázkach
týkajúcich sa bezpečnosti jadrových elektrární v EÚ. Jadrová energetika je veľmi dôležitým
zdrojom energie v celej Európe, keďže niektoré členské štáty získavajú až 75 % elektrickej
energie z jadrovej energie. Prioritou by malo byť preskúmanie bezpečnosti jadrových
elektrární vrátane záťažových testov existujúcich elektrární. To by však nemalo viesť
k zatváraniu fungujúcich elektrární, v prípade ktorých nie sú žiadne obavy spojené
s bezpečnosťou, ani k zamedzovaniu otvárania nových jadrových zariadení, ktoré majú
nahradiť zastarané elektrárne. Potrebujeme rozsiahlu diskusiu o tejto problematike, aby
sme zaistili vyvážený súbor obnoviteľných a iných nízkouhlíkových zdrojov energie, ktorý
zabezpečí, že v celej Európe budú aj naďalej svietiť svetlá.

Návrh uznesenia B7-0237/2011 (Poučenia z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú
bezpečnosť v Európe)

David Martin (S&D),    písomne. – Po zamietnutí spoločného návrhu uznesenia som
hlasoval za tento text, ktorý, aj keď nie je perfektný, dosiahol dobrú vyváženosť medzi
jadrovou bezpečnosťou a pragmatickým prístupom k tejto záležitosti.

Návrh uznesenia B7-0242/2011 (Poučenia z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú
bezpečnosť v Európe)

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za toto uznesenie Skupiny
zelených/Európskej slobodnej aliancie, pretože všetky ostatné uznesenia boli neúspešné.
Podporil som ho, aby som ukázal podporu bezpečnostným odporúčaniam, ale uznesenie
bolo nepríjemné svojimi extrémnejšími protijadrovými postojmi, ktoré presadzovalo.
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Návrh uznesenia B7-0243/2011 (Poučenia z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú
bezpečnosť v Európe)

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som proti tomuto uzneseniu, ktoré sa mi
zdalo takmer naivne projadrové.

Návrh uznesenia B7-0249/2011 (Situácia v Sýrii, Bahrajne a Jemene)

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Hlasoval som za toto uznesenie. Demonštranti
v Bahrajne, Sýrii a Jemene vyjadrili legitímnu túžbu po demokracii a dôraznú požiadavku
ľudu na politické, hospodárske a sociálne reformy zamerané na dosiahnutie skutočnej
demokracie, boj proti korupcii, zaistenie dodržiavania zásad právneho štátu, ľudských
práv a základných slobôd, znižovanie sociálnej nerovnosti a vytváranie lepších
hospodárskych a sociálnych podmienok. Vlády týchto krajín odpovedali na legitímne
túžby ľudí násilným potláčaním, svojvoľným zadržiavaním a mučením, čo viedlo
k významným stratám na životoch, zraneniam a uväzneniam. Násilie, ktoré vlády týchto
krajín používajú proti svojmu vlastnému obyvateľstvu, musí mať priame dôsledky na
dvojstranné vzťahy s Európskou úniou. EÚ môže a musí využiť množstvo nástrojov na
odstrašenie od takéhoto konania, napríklad zmrazenie aktív, zákaz cestovania atď. EÚ
musí prehodnotiť svoju politiku voči týmto krajinám a naplno a účinne využívať existujúcu
podporu poskytovanú prostredníctvom nástroja európskeho susedstva a partnerstva,
európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva a nástroja stability, aby urýchlene
pomohla krajinám a občianskym spoločnostiam na Blízkom východe a v Zálive pri ich
prechode k demokracii a dodržiavaniu ľudských práv.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písomne. – (FR) Tunisko, Egypt a Líbya boli začiatkom
roku 2011 najdôležitejšími témami správ. Tieto štáty však nie sú jediné, ktoré majú
demokratické ambície. Veľké hnutia vypukli aj v Bahrajne, Jemene a Sýrii. Žiaľ, aj tam
vládnuce orgány odpovedali represiami a násilím. Je to neprijateľné. Štát nemôže používať
násilie proti svojmu vlastnému obyvateľstvu bez postihu zo strany Európskej únie
v kontexte dvojstranných vzťahov. Európska únia prostredníctvom tohto uznesenia
podporuje ľud Sýrie v jeho úsilí o skutočné zrušenie výnimočného stavu, ktorý platí od
roku 1963, vyjadruje svoju solidaritu so všetkými ľuďmi v týchto krajinách a vyzýva
Európsku úniu, aby prehodnotila svoje vzťahy podľa dosiahnutého pokroku v zavádzaní
reforiem.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    písomne. – (RO) Myslím si, že Európska únia musí viac
než kedykoľvek predtým podporovať demokratické hodnoty a prejavovať solidaritu s ľuďmi
z krajín južného Stredozemia v ich túžbe po demokratickej spoločnosti.

Situácia v arabských krajinách mi pripomína pád komunistických režimov v strednej
a východnej Európe. My sme tiež prešli podobnými udalosťami a vieme pochopiť
požiadavky týchto ľudí. Preto je našou morálnou povinnosťou prejaviť im solidaritu.

Protesty, ktoré v týchto krajinách prebiehajú už niekoľko týždňov, poskytujú jasný dôkaz
toho, že nedemokratické režimy nespĺňajú očakávania obyvateľstva a nedokážu týmto
spoločnostiam poskytnúť politickú stabilitu a prosperitu.

Vysoká predstaviteľka a Komisia by sa mali dôrazne postaviť proti používaniu násilia proti
demonštrantom a vyvíjať nátlak na orgány v Sýrii, Jemene a Bahrajne, aby pristúpili na
konštruktívny politický dialóg s cieľom dosiahnuť riešenie situácie.
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Okrem toho si myslím, že uzavretie dohody o pridružení medzi EÚ a Sýriou by malo
závisieť od ochoty sýrskych orgánov uskutočniť reformy s cieľom zaviesť demokraciu.
Únia má tento nástroj k dispozícii a domnievam sa, že by ho mala čo najviac využiť na
podporu nastolenia demokracie v arabských krajinách.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Nedávne protesty vo viacerých arabských
krajinách ukázali, že nedemokratické a autoritárske režimy nedokážu zabezpečiť spoľahlivú
stabilitu a že demokratické hodnoty zohrávajú kľúčovú úlohu v hospodárskom a politickom
partnerstve. Vyzývam orgány v Bahrajne, Sýrii a Jemene, aby dodržiavali medzinárodné
právne predpisy v oblasti ľudských práv a základných slobôd. Je veľmi dôležité, aby čím
skôr začali otvorený a významný proces politického dialógu, do ktorého sa zapoja všetky
demokratické politické sily a občianska spoločnosť, s cieľom pripraviť pôdu pre skutočnú
demokraciu, zrušenie výnimočného stavu a uskutočnenie ozajstných, ambicióznych
a významných politických, hospodárskych a sociálnych reforiem, čo je najdôležitejšie pre
dlhodobú stabilitu a rozvoj.

Corina Creţu (S&D),    písomne. – (RO) Bahrajnu hrozí nebezpečenstvo, že sa stane miestom
konfrontácie medzi Iránom a Saudskou Arábiou. V tejto situácii nemôžeme vo vývoji
v regióne prehliadať náboženský prvok, keď šiitskú opozíciu podporuje Irán, zatiaľ čo
sunitská dynastia dostáva podporu od monarchií v tejto oblasti. K opatrnosti by nás navyše
mali viesť úzke väzby medzi Iránom, Sýriou, Hamasom a Hizballáhom, ako aj náboženské
napätie medzi sunitmi a alavitmi v Sýrii, pretože je tu obrovské riziko, že eskalácia násilia
priblíži aj Sýriu k občianskej vojne s vonkajším zasahovaním. Masaker v meste Hama
v roku 1982, keď medzi obeťami bolo 20 000 Sýrčanov, je v tomto smere tragickým
varovaním rovnako ako neúspechy v Somálsku, Afganistane a Iraku, pokiaľ ide o spôsob,
akým musí Západ konať v regióne, ktorého veľmi odlišné znaky sa nedajú ignorovať.
Domnievam sa, že potrebujeme viac diplomacie a menej ozbrojených síl, viac záujmu
o obranu ľudských práv a ochranu civilistov a menej záujmu o volebný potenciál vonkajších
zásahov, ako aj väčšiu pozornosť venovanú chudobe a korupcii, ktorým čelia tieto
spoločnosti, a to najmä v Jemene.

Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože
odsudzujem násilné potláčanie pokojných demonštrácií bezpečnostnými silami v Bahrajne,
Sýrii a Jemene. Chcela by som obyvateľom týchto krajín vyjadriť svoju podporu a solidaritu,
keď motivovaní legitímnou túžbou po demokracii preukazujú veľkú odvahu a odhodlanie.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Sýriou, Bahrajnom a Jemenom otriasli protesty, ktoré
boli surovo potlačené. Vyzývam ich vlády, aby začali prínosný dialóg s demonštrantmi.
Násilie páchané na týchto ľuďoch nezastaví natrvalo ich požiadavky na to, čo považujú
za svoje právo. Iba ich to zabrzdí pri získavaní týchto práv, vyhrotí ich postoje a podnieti
reakcie s ešte väčšími požiadavkami v budúcnosti. Samotný Machiavelli, ktorý dlho
teoretizoval o tom, ako je výhodnejšie byť obávaný než milovaný, varoval panovníkov
sveta, že stať sa nenávideným je zbytočné a škodlivé. Pre orgány týchto štátov by bolo
lepšie, keby prijali konkrétne reformy a umožnili svojim občanom využívať normy
demokracie, slobody a spravodlivosť podobné tým najlepším na svete.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Príklad, ktorým je Európska únia počas
celej svojej existencie, jej dáva historickú povinnosť vystupovať proti každému porušovaniu
ľudských práv a bojovať za právo ľudu na sebaurčenie, a to prostredníctvom kritiky aj
rozvojovej pomoci. Terajšia situácia v Bahrajne, ktorá má strategický význam s ohľadom
na rovnováhu v Zálive, je napriek zdaniu normálnosti veľmi napätá, pričom pokračuje
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zadržiavanie ľudí, ktorí sú obvinení iba z porušovania práva na slobodu prejavu. V Sýrii
boli protesty v niektorých mestách brutálne potlačené napriek výzvam EÚ na dodržiavanie
práv na slobodu prejavu a združovania. Napokon, situácia v Jemene vzbudzuje veľké obavy
a EÚ ho už odsúdila za potláčanie demonštrácií, k čomu nemôžeme byť ľahostajní. Preto
súhlasím s opatreniami, ktoré sa navrhujú v tomto uznesení, prinajmenšom s odsúdením
osôb zodpovedných za masakry v týchto krajinách, a dúfam, že zaúčinkujú čo najskôr,
aby sa skončilo ponižovanie ľudí. Vítam aj iniciatívu požiadať Komisiu OSN pre ľudské
práva, aby odsúdila tieto prípady porušovania základných práv.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Máme pred sebou ďalší príklad pokrytectva
väčšiny poslancov tohto Parlamentu. V prvom rade preto, že zoskupujú odlišné situácie
a krajiny do toho istého uznesenia. Robia to zámerne, navrhujú prechodný „dialóg“, aby
pomohli svojim spojencom (Bahrajn a Jemen), a tlačia na tých, ktorí nebránia ich záujmy
(Sýria). Sú tam výrazné rozdiely v porovnaní s dianím v Líbyi, kde dialóg nahradila vojenská
agresia, čo znemožnilo akékoľvek mierové riešenie tohto konfliktu. Ciele sú jasné:
zakamuflovať presun vojenských jednotiek zo Saudskej Arábie a Spojených arabských
emirátov do Bahrajnu, aby s podporou Spojených štátov – krajiny, ktorá drží v Bahrajne
svoju hlavnú flotilu v Perzskom zálive – pomohli tamojšiemu oligarchickému režimu
potlačiť boj bahrajnského ľudu za sociálne zmeny a demokraciu. To isté sa deje v Jemene,
kam prichádzajú brániť režim, ktorý násilne potláča boj svojho ľudu za demokratické
zmeny a zlepšenie životných podmienok, aby chránili svojho spojenca v takzvanej vojne
proti terorizmu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Toto uznesenie je ďalším príkladom
pokrytectva väčšiny poslancov tohto Parlamentu. Predovšetkým preto, že zoskupujú
odlišné situácie a krajiny do toho istého uznesenia. Robia to zámerne, navrhujú prechodný
„dialóg“, aby pomohli svojim spojencom (Bahrajn a Jemen), a tlačia na tých, ktorí nebránia
ich záujmy (Sýria). Treba sa pýtať, prečo nepresadzovali dialóg v Líbyi namiesto
bombardovania.

Ciele sú jasné: zakamuflovať presun vojenských jednotiek zo Saudskej Arábie a Spojených
arabských emirátov do Bahrajnu, aby s podporou Spojených štátov – krajiny, ktorá drží
v Bahrajne svoju hlavnú flotilu v Perzskom zálive – pomohli tamojšiemu oligarchickému
režimu potlačiť boj bahrajnského ľudu za sociálne zmeny a demokraciu.

To isté platí v Jemene, kam prichádzajú brániť režim, ktorý násilne potláča boj svojho ľudu
za demokratické zmeny a zlepšenie životných podmienok, aby chránili svojho spojenca
v takzvanej vojne proti terorizmu.

V Sýrii sa teraz pokúšajú skrývať vonkajšie zasahovanie prostredníctvom financovania
a vyzbrojovania toho, čo nazývajú „pokojnými protestmi“ v krajine, ktorá zastáva
protiimperialistický postoj a odsudzuje izraelskú a americkú politiku v tomto regióne.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože po
podobnom vývoji v iných arabských krajinách vyjadrili demonštranti v Bahrajne, Sýrii
a Jemene legitímnu túžbu po demokracii a dôrazné požiadavky ľudu na politické,
hospodárske a sociálne reformy, zamerané na dosiahnutie skutočnej demokracie, boj proti
korupcii a rodinkárstvu, zaistenie dodržiavania zásad právneho štátu, ľudských práv
a základných slobôd, znižovanie sociálnej nerovnosti a vytváranie lepších hospodárskych
a sociálnych podmienok. Preto by Európska únia a jej členské štáty mali podporovať
mierové demokratické snahy ľudí v Bahrajne, Sýrii a Jemene a vlády týchto krajín nesmú
reagovať zintenzívňovaním násilných represií. Nie je možné ospravedlňovať závažné
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trestné činy, ako nezákonné zabíjanie, únosy a zmiznutia, svojvoľné zadržiavanie, mučenie
a nespravodlivé procesy.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za toto uznesenie. Domnievam sa, že EÚ
musí prehodnotiť svoje dvojstranné vzťahy so Sýriou, s Bahrajnom a Jemenom v súvislosti
s ich násilným potláčaním demonštrácií a rokovania o budúcej dohode o pridružení so
Sýriou sa musia prerušiť. Znepokojuje ma aj prítomnosť medzinárodných vojsk v Bahrajne
a vyzývam na vyšetrenie smrti 54 protestujúcich v Jemene.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Vo vonkajšej politike väčšiny, ktorá
vládne v EÚ, naďalej prevláda uplatňovanie dvojakého metra. Toto uznesenie je toho
výborným príkladom. Oprávnene kritizuje Alího Abdulláha Sáliha a Baššára al-Asada, ale
nie kráľa Bahrajnu. Spomínajú sa mŕtve a zranené obete represií jemenskej a sýrskej vlády,
ale nie vlády Bahrajnu. Preukazovanie takéhoto rešpektu sa nedá ospravedlniť. Odmietam
podporiť tento pokrytecký text, ktorý pod zámienkou odsúdenia jedných ospravedlňuje
iných.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Sýria, Bahrajn a Jemen sa ocitli v zovretí série ľudových
povstaní, ktoré potláčajú silou. Podľa môjho názoru to nie je najlepší spôsob riešenia
situácie, pretože násilie vyvoláva ešte viac násilia. Vlády týchto krajín musia hľadať
prostriedky na dialóg s vodcami demonštrácií, aby mohli dosiahnuť určitú úroveň
porozumenia, ktorá zabráni úmrtiam a krviprelievaniu. Orgány týchto štátov by sa mali
venovať prijímaniu konkrétnych reforiem, ktoré umožnia ich občanom prístup
k demokracii, slobode a spravodlivosti podobne, ako to existuje vo väčšine krajín.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za toto uznesenie,
pretože sa domnievam, že Európska únia je v situácii, keď by sa mala snažiť prostredníctvom
diplomacie podporovať proces demokratickej a pokojnej zmeny v Bahrajne, Jemene a Sýrii.
Som na strane obyvateľov týchto krajín, ktorí chcú, tak ako my všetci, lepšie hospodárske
podmienky, nižšiu mieru sociálnej nerovnosti, boj proti korupcii a rodinkárstvu, zavádzanie
demokratických reforiem a zaručenie základných ľudských práv.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Hlasoval som za uznesenie. Podporujem
toto vyhlásenie Európskeho parlamentu, v ktorom ostro odsudzuje násilné represie
bezpečnostných síl voči pokojným demonštrantom v Bahrajne, Sýrii a Jemene a vyjadruje
úprimnú sústrasť rodinám obetí, vyjadruje solidaritu s občanmi týchto krajín, oceňuje ich
odvahu a odhodlanie a pevne podporuje ich legitímnu túžbu po demokracii. Zároveň
vyzýva orgány v Bahrajne, Sýrii a Jemene, aby upustili od používania násilia proti
protestujúcim a dodržiavali ich právo na slobodu zhromažďovania a prejavu; odsudzuje
zásahy orgánov v Bahrajne a Jemene do poskytovania zdravotnej starostlivosti a odmietnutie
a obmedzenie prístupu k zdravotníckym zariadeniam; zdôrazňuje, že tí, ktorí nesú
zodpovednosť za straty na životoch a zranenia, by sa mali za svoje skutky zodpovedať
a mali by byť postavení pred súd a vyzýva orgány, aby okamžite prepustili všetkých
politických väzňov, obhajcov ľudských práv a novinárov, ako aj všetkých ľudí
zadržiavaných v súvislosti s ich pokojnou činnosťou v rámci protestov.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) Terajšia situácia v niektorých afrických krajinách
a aj v Bahrajne, Sýrii a Jemene je výsledkom legitímnej túžby ľudí po politických,
hospodárskych a sociálnych reformách, zameraných na nastolenie skutočnej demokracie.
Je dobre známe, že v týchto krajinách vždy platili represívne zákony obmedzujúce občanom
výkon ich občianskych a politických práv. Výsledkom je silná túžba ľudí po politických
a sociálnych reformách.
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Žiaľ, vlády reagujú na tieto legitímne požiadavky násilnými represiami a uplatňovaním
protiteroristických zákonov, čím chcú ospravedlniť nezákonné zabíjanie, mučenie, únosy
a zmiznutia mnohých demonštrantov. Dnes je počet mŕtvych, zranených a zatknutých
v Sýrii, Bahrajne a Jemene mimoriadne vysoký. Nadmerným používaním sily proti
demonštrantom vlády porušujú každý jeden medzinárodný dohovor o občianskych
a politických právach.

Spolu so spravodajcom sa pripájam k odsúdeniu násilného potláčania pokojných
demonštrácií bezpečnostnými silami, ktoré tým potláčajú legitímne túžby ľudí po
demokracii. Musíme vyjadriť našu plnú solidaritu s týmito ľuďmi a podporu ich odvahe
a odhodlaniu, ktoré ukazujú celému svetu.

Traian Ungureanu (PPE),    písomne. – Situácia v Sýrii, Bahrajne a Jemene je nepredvídateľne
prebiehajúci proces a nie krvavý, ale nezastaviteľný pochod k demokracii. Politické pozadie
v Sýrii a Jemene je dlhodobo autoritárske, alebo priamo diktátorské. Z toho však nevyplýva,
že by opozícia bola plne demokratickou alternatívou. Najmä v Jemene, bezprávnom,
rozdrobenom štáte sú sily zhromaždené pod opozičným dáždnikom hostiteľmi
teroristických alebo radikálne protidemokratických síl, prípadne im môžu urobiť cestu.
V zahraničnej politike pre Blízky východ v minulosti výraz stabilita nahrádzal pojmy
nečinnosť alebo status quo. Bola to určite nadhodnotená koncepcia. Teraz by sa mohla
zmeniť na podhodnotenú. Európskym a prevažne demokratickým záujmom by lepšie
poslúžil racionálny prístup bez emócií. Potreba demokracie v krajinách s dlhou históriou
politického útlaku by sa nemala stať skazou budúceho demokratického procesu. To
neznamená, že by sme mali režimy Asada alebo Sáliha podporovať, ale znamená to, že
riešením by radšej mala byť dohodnutá ústupová stratégia, a nie násilná a nekontrolovaná
zmena režimu. Opatrná a uvážlivá politika je oveľa prijateľnejšia v krajinách a regiónoch,
ktoré by mohli prejsť od jedného utláčateľského systému k ďalšiemu.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Európsky parlament dnes prijal
uznesenie, ktorým vyzýva na prehodnotenie vzťahov EÚ so Sýriou, s Bahrajnom a Jemenom,
s cieľom vziať do úvahy ľudové povstania v týchto krajinách. Keby som si myslela, že to
bol skutočný zámer európskych inštitúcií, mal by moju plnú podporu. Základným prvkom
tohto uznesenia je výzva na „pozastavenie ďalších rokovaní o podpísaní stále neuzavretej
dohody o pridružení medzi EÚ a Sýriou“ a skutočnosť, že „uzavretie takejto dohody by
malo závisieť od schopnosti sýrskych orgánov uskutočniť očakávané demokratické reformy
v hmatateľnej podobe“. Bod náležite zaznamenaný. Musím však zdôrazniť a samotné
uznesenie to pripúšťa, že „podpísanie tejto dohody sa na žiadosť Sýrie odkladá už od
októbra 2009“. Človek tak môže iba hádať, aký dosah bude toto uznesenie v skutočnosti
mať. Preto som sa zdržala hlasovania o tomto texte.

Dominique Vlasto (PPE),    písomne. – (FR) Toto hlasovanie nášho Parlamentu, ktoré
nasleduje po viacerých uzneseniach od jazmínovej revolúcie v Tunisku, je dôkazom toho,
že udalosti v arabskom svete sú vlnou, ktorej veľkosť a dĺžku nedokáže nik predvídať.
Samozrejme, situácia je odlišná v každej z týchto krajín, ale v konečnom dôsledku sú tieto
ľudové hnutia výrazom neotrasiteľnej túžby po demokracii, slobode a spravodlivosti.
Európska únia nesmie dovoliť, aby legitímne a pokojne vyjadrené požiadavky ľudí boli
potláčané s použitím násilia, čo sa, nanešťastie, zdá byť jedinou odpoveďou režimov
zahnaných do kúta. Európa sa musí vyjadriť dôrazne, predovšetkým prostredníctvom
vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie, aby tak vyjadrila svoju podporu verejným
demonštráciám, požadujúcim základné hodnoty, ktorých dodržiavanie v týchto krajinách
Únia podporuje a obraňuje. Náš Parlament, ktorý sa považuje za chrám demokracie, musí
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opätovne zdôrazniť svoju solidaritu s týmito ľuďmi a musí ich podporovať
v demokratizačnom procese. Je preto veľmi dôležité, aby sme prehodnotili naše vzťahy
s krajinami severnej Afriky, Blízkeho východu a Stredného východu tak, aby sme spoločne
budovali oblasť stability, mieru a prosperity.

Návrh uznesenia RC-B7-0228/2011 (Štvrtá konferencia Organizácie Spojených
národov o najmenej rozvinutých krajinách)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasujem za tento návrh uznesenia. Myslím si,
že je dôležité zvýšiť účinnosť rozvojovej pomoci a že potrebujeme súdržnú politiku podpory
v oblastiach, ako sú obchod a rozvojová spolupráca, zmena klímy, poľnohospodárstvo
atď. EÚ musí k najmenej rozvinutým krajinám zaujať spoločný postoj a nemala by pripustiť,
aby hospodárske a finančné krízy zatláčali do úzadia rozvoj partnerstiev s týmito krajinami.
Je nevyhnutné, aby sa počas tejto konferencie potvrdil celosvetový záväzok venovať sa
špecifickým potrebám najmenej rozvinutých krajín, pokiaľ ide o udržateľnosť rozvoja zo
všetkých jeho hospodárskych, sociálnych a ekologických aspektov, a podporovať tieto
krajiny v ich úsilí odstrániť chudobu.

Roberta Angelilli (PPE),    písomne. – (IT) EÚ pred konferenciou v Istanbule v máji potvrdila
svoju podporu snahám o dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia (RCT) v rozvojových
krajinách a opäť potvrdila svoj záväzok poskytovať programy konkrétnej pomoci. Hoci
bol v niektorých krajinách a regiónoch zaznamenaný významný pokrok, cieľ znížiť úroveň
chudoby vo svete na polovicu je ešte stále ďaleko. Jedenásť miliónov detí zomiera každý
rok na liečiteľné choroby, väčšina z nich pred dosiahnutím piatich rokov veku; každá štvrtá
osoba nemá prístup k pitnej vode; 114 miliónov detí stále nemá prístup k základnému
vzdelávaniu; približne 600 miliónov žien je stále negramotných a presne rovnaký počet
ľudí nemá možnosť rozvoja.

Nedosiahnutie cieľov stanovených v roku 2001 neodradí priemyselné krajiny, ktoré,
naopak, budú pokračovať v tom, aby krajiny, ktoré potrebujú pomoc, boli prioritou
medzinárodného programu, budú podporovať prísun nových cielených zdrojov financií
a tvorbu programov spolupráce. Opätovné pozdvihnutie týchto krajín na vyššiu úroveň
a poskytnutie budúcnosti tisíckam ľudí si vyžaduje záväzky, veľké politické odhodlanie
a dôslednú mobilizáciu finančných prostriedkov, čo sú všetko podmienky, ktoré EÚ spĺňa.

Pino Arlacchi (S&D),    písomne. – Hlasoval som proti návrhu spoločného uznesenia
o štvrtej konferencii Organizácie Spojených národov o najmenej rozvinutých krajinách,
pretože tento návrh sa nezameriava dostatočne na problém neefektívnosti medzinárodnej
pomoci. Tento návrh a vyhlásenie Komisie počas parlamentnej rozpravy ignoruje súčasnú
dôležitú diskusiu o posledných 50 rokoch medzinárodnej pomoci krajinám na južnej
pologuli a ignoruje ponaučenia z minulých neúspechov a úspechov. Prečo došlo
k obrovskému zlyhaniu pomoci pre Afriku? Prečo došlo k obrovskému zlyhaniu politík
Svetovej banky v oblasti rozvoja a znižovania chudoby? Prečo došlo k obrovskému
škandálu, ktorý sa týkal dodávok zahraničnej pomoci Afganistanu počas posledných 10
rokov? Prečo mali politiky odstraňovania chudoby v Číne, Vietname a Brazílii obrovský
úspech? Ak nebudeme vedieť zodpovedať tieto ťažké otázky, nikdy nebudeme vedieť využiť
60 miliárd EUR rozvojovej pomoci v prospech najmenej rozvinutých krajín.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Súhlasím s týmto uznesením. Štvrtá
konferencia Organizácie Spojených národov (OSN) o najmenej rozvinutých krajinách by
sa mala zameriavať na súdržnosť rozvojovej politiky, pretože tá je dôležitým faktorom
zníženia chudoby. Okrem existujúcich problémov sa situácia v najmenej rozvinutých
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krajinách zhoršila v dôsledku nedávnej celosvetovej finančnej, potravinovej, energetickej
krízy a krízy v dôsledku zmeny klímy. Preto by sa táto konferencia OSN mala zameriavať
na dosiahnutie výsledkov na základe jasných ukazovateľov a cieľa znížiť do roku 2020
počet najmenej rozvinutých krajín o polovicu, a to v spojení s účinnými a transparentnými
mechanizmami monitorovania a prijímania nadväzných opatrení.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Je poľutovaniahodné, že v súčasnosti
označujeme 48 krajín ako najmenej rozvinuté krajiny a že 75 % z 800 miliónov obyvateľov
týchto krajín má na deň k dispozícii menej ako 2 USD. Dlhodobým cieľom rozvojovej
spolupráce by malo byť vytvorenie podmienok na udržateľný hospodársky rozvoj
a spravodlivé prerozdelenie bohatstva. Mier a bezpečnosť sú pre účinnosť rozvojovej
politiky nevyhnutné a EÚ by mala lepšie koordinovať svoj prístup s cieľom vyriešiť problémy
stability v najmenej rozvinutých krajinách a podporiť snahy o vytvorenie kapacít potrebných
na vybudovanie mierových, demokratických a inkluzívnych štátov. Takisto má zásadný
význam, aby sa v najmenej rozvinutých krajinách kládla priorita na potravinovú bezpečnosť,
poľnohospodárstvo, infraštruktúru, budovanie kapacít a najmä na hospodársky rast
a prístup k technológiám a tiež na ľudský a sociálny rozvoj.

Corina Creţu (S&D),    písomne. – (RO) Keďže predchádzajúce konferencie sa sústreďovali
na zásady, dúfam, že štvrtá konferencia Organizácie Spojených národov bude zameraná
na stanovenie výsledkov a návrh jasných ukazovateľov na zníženie počtu najmenej
rozvinutých krajín do roku 2020 na polovicu. Z 51 slabo rozvinutých krajín, v ktorých
má 78 % populácie na deň k dispozícii menej ako 1,25 USD, sa za posledné roky dostali
z tejto kategórie len tri krajiny. Situácia je znepokojujúca, pretože tieto krajiny sú
najzraniteľnejšie voči ťažkým situáciám, ako sú finančná a potravinová kríza a zmena
klímy, a zároveň čelia aj extrémnej chudobe, chýbajúcej infraštruktúre a rastúcej
nezamestnanosti.

Táto skutočnosť poukazuje na to, že medzinárodné spoločenstvo, bohužiaľ, nesplnilo
záväzky stanovené v bruselskom akčnom programe. Dúfam, že počas tejto konferencie,
na ktorej budem zastupovať Skupinu progresívnej aliancie socialistov a demokratov
v Európskom parlamente, sa zameriame na dosiahnutie súdržnosti z hľadiska rozvojových
politík a metód realizácie inovačných mechanizmov financovania s cieľom poskytovať
účinnejšiu pomoc týmto krajinám, ktoré musíme povzbudiť, aby zaviedli vhodné politiky.

Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože si myslím,
že štvrtá konferencia Organizácie Spojených národov o najmenej rozvinutých krajinách
musí priniesť opatrenia na umožnenie začlenenia týchto krajín do celosvetového
hospodárstva a zlepšenie ich prístupu na trhy EÚ. Európska komisia by mala zvážiť zvýšenie
pomoci týmto krajinám, aby sa minimalizovali náklady vyplývajúce z liberalizácie ich
trhov.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Napriek technickej a finančnej pomoci, ktorá sa
najmenej rozvinutým krajinám poskytovala dlhé roky, musíme uznať, že tieto krajiny sa
nedokázali vymaniť z tohto postavenia a stále majú trvalé slabé stránky a potreby. Myslím
si, že treba spomenúť mimoriadne okolnosti na Kapverdách, ktoré sa spomínajú aj
v prijatom uznesení, keďže tejto krajine sa napriek nedostatku prostriedkov podarilo
prekonať niektoré z problémov, ktorým čelila, a zlepšiť životné podmienky svojho
obyvateľstva. Preto by som chcel k tomu zablahoželať Kapverďanom, ich vláde a ich
stranám, pretože vedeli konať zodpovedným a úctyhodným spôsobom: táto portugalsky
hovoriaca krajina je dnes príkladom, ktorý by najmenej rozvinuté krajiny mali nasledovať.
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Napriek obmedzeniam obchodu a problémom s odbornou prípravou a prístupom
k informáciám, zdrojom a výrobným jednotkám je potrebné neustále zdôrazňovať
skutočnosť, že nedostatočný rozvoj najmenej rozvinutých krajín pramení najmä
z nedostatočných zručností ich rozhodovacích orgánov a neefektívnosti ich inštitúcií,
pretože ich obyvatelia sú v ostatných ohľadoch veľmi schopní.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Štvrtá konferencia Organizácie Spojených
národov o najmenej rozvinutých krajinách sa uskutoční v Istanbule v Turecku od 9. do
13. mája tohto roka. EÚ, ktorá mala prostredníctvom programov na znižovanie chudoby
vždy vedúcu úlohu v oblasti podporovania rozvojových krajín – finančné prostriedky
pridelené na tieto účely sa v priebehu posledných pár rokov strojnásobili –, sa veľmi zapája
do organizácie tohto stretnutia. Parlament tam bude mať tiež svoje zastúpenie v podobe
delegácie, ktorá predloží premyslené návrhy, hoci jej postavenie pozorovateľa jej neumožní
veľkú viditeľnosť, a ja dúfam, že to významne prispeje k víťazstvu v boji za udržateľný
rozvoj a spravodlivý rast v týchto krajinách. Keďže všetky krajiny nesú zodpovednosť za
podporovanie najmenej rozvinutých krajín, aby sa dosiahli rozvojové ciele tisícročia,
súhlasím s návrhmi uvedenými v tomto návrhu spoločného uznesenia a bol by som rád,
keby sme dosiahli cieľ zníženia počtu najmenej rozvinutých krajín o polovicu do roku
2020. Štvrtá konferencia o najmenej rozvinutých krajinách musí podporiť konkrétne
opatrenia, ktoré pomôžu nájsť riešenia na rozvojové potreby týchto krajín, pomôžu bojovať
proti chudobe a zabezpečiť dôstojný príjem a existenciu.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) V súvislosti so štvrtou konferenciou
Organizácie Spojených národov (OSN) o najmenej rozvinutých krajinách je vhodné posúdiť
rozvojové ciele tisícročia, ktoré prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 2000, a zhodnotiť
ich realizáciu, konkrétne: odstránenie chudoby a hladu; presadzovanie rovnosti medzi
mužmi a ženami; zvýšenie úrovne a zlepšenie zdravotnej starostlivosti o matky a deti; boj
proti HIV/AIDS; rozvoj udržateľnosti životného prostredia a dosiahnutie všeobecného
základného vzdelávania. Pokiaľ ide rozvojovú politiku, kontrast medzi slovami a činmi
EÚ je jasný. Prostriedky na odstránenie chudoby máme k dispozícii. Tie ešte posilňuje
vedecký a technologický rozvoj. Napriek tomu sme však svedkami nárastu chudoby na
celosvetovej úrovni. To je dôsledok systému, ktorý vládne svetu: kapitalizmus, ktorý je
systémovo nespravodlivý a nerovný. Chceli by sme poukázať na význam alternatívneho
uznesenia, ktoré predložila Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická
zelená ľavica, a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených k spoločnému
uzneseniu – a ktoré väčšina, bohužiaľ, odmietla –, ktoré sa okrem iného zameriavali na
otázky ako: potravinová sebestačnosť, poľnohospodársky rozvoj a potreba ukončiť
vydieranie mnohých rozvojových krajín Európskou úniou prostredníctvom takzvaných
dohôd o hospodárskom partnerstve.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Je nevyhnutné podporovať najchudobnejšie
a najzraniteľnejšie krajiny planéty, ktorých je takmer 50 a ktorých obyvatelia trpia
v dôsledku opakovaného neúspešného vykonávania záverov viacerých konferencií
Organizácie Spojených národov.

Vo väčšine prípadov túto situáciu zapríčinil kolonializmus, drancovanie bohatstva týchto
krajín a vykorisťovanie ich obyvateľstva. Chudobu týchto krajín nespôsobujú nezvratnosť
osudu ani dané prírodné obmedzenia. Práve naopak: niektoré z nich sú bohaté, veľmi
bohaté na prírodné zdroje.
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V ostatných prípadoch ide o pretrvávajúce kapitalistické vykorisťovanie v kombinácii
s nespravodlivosťou a neľudskosťou systému – ktorý je svetovým prevládajúcim spôsobom
fungovania hospodárskej a sociálnej organizácie –, čo je udržiavané asymetrickými vzťahmi,
ktoré vytvárajú a udržiavajú nerovnosti.

Je to dôsledok voľného obchodu, finančnej deregulácie, nezákonného, ale dovoleného
úniku kapitálu do daňových rajov a dôsledok vojen a konfliktov, ktoré sa vedú pre spory
o prírodné zdroje.

Emancipácia týchto národov a rozvoj týchto krajín sú možné vtedy, ak odmietnu základy
tohto systému a začne sa realizovať skutočná politika spolupráce a rozvojovej pomoci,
založená na solidarite.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    písomne.  −  (SK) Viac ako štyridsať krajín sveta stále
patrí k najmenej rozvinutým. Vítam snahu EÚ aktívne vystúpiť na vrcholnej konferencii
OSN a sľubujem si od toho konkrétne záväzky. Za posledných 10 rokov najchudobnejšie
krajiny zaznamenali väčší pokrok, než dekádu predtým. Napriek tomu ale pretrvávajú
viaceré problémy: zvyšujúca sa závislosť na dovoze tovarov, chudoba, nízka úroveň
ľudského kapitálu a zraniteľnosť voči klimatickým zmenám a prírodným katastrofám.
Tieto problémy treba riešiť z každej strany, dôležité sú najmä dva body. Po prvé, tieto
krajiny sa musia dostať k investíciám, ktoré potečú do produktívnych sfér hospodárstva.
Po druhé, v týchto krajinách treba pomôcť budovať demokratické štruktúry, ktoré im
umožnia samostatne rozhodovať o strategických prioritách bez cudzích zásahov. Osobitnou
otázkou, ktorú treba riešiť, sú rozkývané trhy s komoditami a dôsledky, ktoré z toho plynú.
Z dlhodobého hľadiska je odpoveďou diverzifikácia ekonomík. Z krátko- a strednodobého
hľadiska je dôležité cenové šoky najmä v oblasti potravín kontrolovať. Vzhľadom na
pozíciu EU je dôležité dbať na koherentnosť vonkajších politík. Dokument Komisie zo
16.2. je vyčerpávajúci, avšak treba zaujať kritickejší prístup. Treba priznať, že nie všetky
aktivity EÚ v oblasti obchodu, či priamych zahraničných investícií sú v súlade s rozvojovou
politikou. Ja tvrdím, že by sa jej mali podriaďovať.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože od
tretej konferencie Organizácie Spojených národov (OSN) o najmenej rozvinutých krajinách
a prijatia bruselského akčného programu sa podnikli viaceré pozitívne kroky, ako napríklad
iniciatíva s názvom Všetko okrem zbraní, zvýšenie oficiálnej rozvojovej pomoci, ktorá sa
od roku 2000 do roku 2008 zdvojnásobila, a priame zahraničné investície, ktoré sa zvýšili
zo 6 miliárd USD na 33 miliárd USD, čo 19 krajinám umožnilo dosiahnuť mieru rastu vo
výške 3 %. Štvrtá konferencia OSN o najmenej rozvinutých krajinách by sa mala zameriavať
na dosiahnutie výsledkov na základe jasných ukazovateľov a cieľa znížiť do roku 2020
počet najmenej rozvinutých krajín o polovicu, a to v spojení s účinnými a transparentnými
mechanizmami monitorovania a prijímania nadväzných opatrení. Chcel by som zdôrazniť,
že je potrebné, aby sa v najmenej rozvinutých krajinách kládla priorita na potravinovú
bezpečnosť, poľnohospodárstvo, infraštruktúru, budovanie kapacít, inkluzívny hospodársky
rast, prístup k technológiám a ľudský a sociálny rozvoj.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za toto uznesenie. Myslím si, že štvrtá
konferencia Organizácie Spojených národov o najmenej rozvinutých krajinách by sa mala
zameriavať na súdržnosť politík v záujme rozvoja ako na dôležitý faktor politickej zmeny
na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, a vyzývam preto, aby sa pri tvorbe politík vo
všetkých oblastiach – ako sú obchod, rybolov, životné prostredie, poľnohospodárstvo,
zmena klímy, energetika, investície a financovanie – podporovali rozvojové potreby
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najmenej rozvinutých krajín s cieľom bojovať proti chudobe a zaručiť dôstojný príjem
a živobytie. Naliehavo žiadam EÚ, aby splnila svoje záväzky, pokiaľ ide o prístup na trh
a odpustenie časti dlhov, a opätovne potvrdila význam dosiahnutia cieľa oficiálnej
rozvojovej pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny vo výške 0,15 % až 0,20 % hrubého
národného dôchodku a uvoľnila na tento účel domáce zdroje a využila pritom ako
doplnkové opatrenie inovačné mechanizmy financovania.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Myslím si, že štvrtá konferencia Organizácie Spojených
národov o najmenej rozvinutých krajinách musí priniesť opatrenia potrebné na umožnenie
začlenenia týchto krajín do celosvetového hospodárstva a na zlepšenie ich prístupu na
trhy EÚ. Napriek úsiliu všetkých zúčastnených strán však ciele neboli dosiahnuté, aj keď
Kapverdy sú výnimkou, keďže sa im podarilo dosiahnuť určitý úspech a pozdvihnúť kvalitu
života svojich občanov na vyššiu úroveň ako v ostatných najmenej rozvinutých krajinách.

Georgios Papanikolaou (PPE),    písomne. – (EL) Hospodárska kríza v rozvinutom svete
priniesla obchodné obmedzenia, ktoré následne priškrtili hospodárstvo menej rozvinutých
krajín. Rodiny na pokraji absolútnej chudoby postihol v priebehu posledných šiestich
mesiacov 15 % nárast cien potravín, ktoré podľa údajov Svetovej banky stúpli v porovnaní
s rokom 2009 o 29 %. Preto sa nemôže ignorovať nedávna oficiálna žiadosť chudobných
krajín, aby sa zrušili vývozné obmedzenia. Hospodárska kríza rozhodne bráni rokovaniam;
tvrdé rokovania na úkor ľudí žijúcich v absolútnej chudobe sú však prinajlepšom morálne
sporné.

Tento konkrétny návrh uznesenia, ktorý som podporil, zdôrazňuje a poukazuje na
špecifické politiky zamerané na zvrátenie tejto situácie na vnútroštátnej a medzinárodnej
úrovni v mnohých odvetviach, ako sú napríklad obchod, rybolov, životné prostredie,
poľnohospodárstvo, zmena klímy, energetika, investície a finančné odvetvie.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Európsky parlament chce
prostredníctvom tohto uznesenia prispieť k štvrtej konferencii Organizácie Spojených
národov o najmenej rozvinutých krajinách. Podporujem tento príspevok, pretože aj ja si
myslím, že táto konferencia by mala podporiť súdržné rozvojové politiky presadzovaním
opatrení vo všetkých oblastiach – ako sú obchod, rybolov, životné prostredie,
poľnohospodárstvo, zmena klímy, energetika, investície a financovanie –, aby sme výrazne
podporili rozvojové potreby najmenej rozvinutých krajín s cieľom bojovať proti chudobe
a zaručiť dôstojný príjem a živobytie. Ako sa zdôrazňuje v uznesení, ktoré som podporila,
aj ja by som chcela poukázať na to, že Kapverdy boli v roku 2007 jednou z troch krajín,
ktoré sa vymanili z postavenia najmenej rozvinutej krajiny. Je to krajina s malým objemom
zdrojov, ale vedela pracovať na dosiahnutí rastu a bojovať proti chudobe. Preto by som
chcela zablahoželať obyvateľom Kapverd a ich vláde.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Hlasoval som za uznesenie. Európsky
parlament prostredníctvom tohto uznesenia: 1. domnieva sa, že štvrtá konferencia
Organizácie Spojených národov (OSN) o najmenej rozvinutých krajinách by sa mala
zameriavať na dosiahnutie výsledkov na základe jasných ukazovateľov a cieľa znížiť do
roku 2020 počet najmenej rozvinutých krajín o polovicu, a to v spojení s účinnými
a transparentnými mechanizmami monitorovania a prijímania nadväzných opatrení; 2.
domnieva sa, že štvrtá konferencia OSN o najmenej rozvinutých krajinách by sa mala
zameriavať na súdržnosť politík v záujme rozvoja ako na dôležitý faktor politickej zmeny
na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni; vyzýva preto, aby sa pri tvorbe politík vo všetkých
oblastiach – ako sú obchod, rybolov, životné prostredie, poľnohospodárstvo, zmena klímy,
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energetika, investície a financovanie – podporovali rozvojové potreby najmenej rozvinutých
krajín s cieľom bojovať proti chudobe a zaručiť dôstojný príjem a živobytie; 3. naliehavo
žiada EÚ, aby splnila svoje záväzky, pokiaľ ide o prístup na trh a odpustenie časti dlhov;
opätovne potvrdzuje, že je dôležité dosiahnuť cieľ oficiálnej rozvojovej pomoci pre najmenej
rozvinuté krajiny vo výške 0,15 % až 0,20 % hrubého národného dôchodku, uvoľniť na
tento účel domáce zdroje a využiť pritom ako doplnkové opatrenie inovačné mechanizmy
financovania.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) K dnešnému dňu existuje na svete 48 krajín, ktoré
sa klasifikujú ako najmenej rozvinuté, kde má približne 800 miliónov ľudí na deň
k dispozícii menej ako 2 USD. V období od roku 2000 do roku 2010 sa priemerný index
ľudského rozvoja najmenej rozvinutých krajín zvýšil iba o 0,04 %. Tento slabý nárast ich
postupne vzďaľuje od dosiahnutia ôsmich rozvojových cieľov tisícročia, ktoré v roku 2000
stanovila Organizácia Spojených národov (OSN).

Po tretej konferencii OSN sa v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci, našťastie, podniklo
niekoľko pozitívnych krokov, čo približne 19 krajinám umožnilo dosiahnuť mieru rastu
vo výške 3 %. Stotožňujem sa s názorom spravodajcu, pokiaľ ide o vyzdvihnutie významu
štvrtej konferencie OSN. Hlavné ciele sa musia zameriavať na rozvojovú politiku,
poľnohospodárstvo a rybolov a musia sa snažiť dosiahnuť konkrétne výsledky a inovačné
financovanie. Dúfam, že príspevok k udržateľnému rozvoju sa prejaví aj v podpore zdravia,
vzdelávania a presadzovania demokracie a bude obhajovať dodržiavanie ľudských práv
a základných slobôd, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou rozvojovej politiky Európskej
únie.

Joanna Senyszyn (S&D),    písomne. – (PL) V súčasnosti existuje 48 najmenej rozvinutých
krajín, čo znamená, že každá piata krajina na svete patrí do tejto kategórie. Kategóriu
najmenej rozvinutých krajín vytvorilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov
(OSN) na začiatku 70. rokov minulého storočia, čo bolo pred vyše 40 rokmi. Odvtedy sa
počet najmenej rozvinutých krajín zdvojnásobil a len trom z nich (Botswana, Maldivy
a Kapverdy) sa podarilo dostať sa z tejto skupiny. Dokazuje to, že chudoba sa šíri a účinnosť
podniknutých krokov je ledva badateľná. Kritickú situáciu ešte zhoršila hospodárska kríza.
Jej dôsledky vo veľkej miere postihli najmenej rozvinuté krajiny a spôsobili prehĺbenie
tamojších problémov. Tie vznikajú predovšetkým v súvislosti s dlhom, vysokými cenami
potravín a palív a zmenou klímy. Preto som podporila uznesenie štvrtej konferencie OSN
o najmenej rozvinutých krajinách s plným presvedčením o dôležitosti tohto uznesenia
a vedomá si jeho významu.

Potrebujeme hĺbkovú, komplexnú analýzu a diagnostiku situácie najmenej rozvinutých
krajín a konkrétne návrhy riešení s krátkodobým cieľom zlepšiť životné podmienky
občanov týchto krajín a s dlhodobým cieľom dostať krajiny z tejto skupiny. Ako členka
Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ by som chcela upozorniť najmä na
nedostatok kontrolných mechanizmov týkajúcich sa vykonanej práce. Nechýba nám
politická vôľa a ochota pomôcť, ale, bohužiaľ, svoju snahu nesledujeme dostatočne
a výsledok toho je, že nie sme veľmi efektívni.

Michèle Striffler (PPE),    písomne. – (FR) Ako spoluautorka uznesenia o štvrtej konferencii
Organizácie Spojených národov o najmenej rozvinutých krajinách si myslím, že je
mimoriadne dôležité, aby Európsky parlament názorne dokázal svoj pevný záväzok voči
obyvateľom týchto krajín. Nárast počtu štátov, ktoré patria do tejto kategórie (od roku
1971 sa počet najmenej rozvinutých krajín zvýšil z 25 na 48), si vyžaduje, aby

79Diskusie Európskeho parlamentuSK07-04-2011



medzinárodné spoločenstvo zdvojnásobilo svoje úsilie dosiahnuť cieľ zníženia počtu
týchto krajín do roku 2020 o polovicu. Z tohto pohľadu je nevyhnutné zaistiť skutočnú
súdržnosť politík, ktoré sa priamo týkajú najmenej rozvinutých krajín, ako sú rozvojová
pomoc, obchod, rybolov, životné prostredie, poľnohospodárstvo, zmena klímy, energetika,
investície a financie, aby sa znížila chudoba a zabezpečil sa dôstojný príjem a živobytie
pre obyvateľov týchto krajín.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Hlasovala som za uznesenie
Európskeho parlamentu o štvrtej konferencii Organizácie Spojených národov (OSN)
o najmenej rozvinutých krajinách. Európsky parlament v tomto uznesení presadzuje
zásadu súdržnosti rôznych politík EÚ v oblasti rozvojovej pomoci a spolupráce. Znamená
to, že vo vzťahoch EÚ s najmenej rozvinutými krajinami musí byť politika vo všetkých
oblastiach – vrátane obchodu, rybolovu, životného prostredia, poľnohospodárstva, zmeny
klímy, energetiky, investícií a financií – navrhnutá tak, aby podporovala ich rozvojové
potreby. Uznesenie navyše pripomína význam dosiahnutia cieľa oficiálnej rozvojovej
pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny vo výške 0,15 % až 0,20 % hrubého národného
dôchodku a varuje pred negatívnymi dôsledkami nadobúdania poľnohospodárskej pôdy
napríklad vyvlastňovaním malých poľnohospodárov a neudržateľným využívaním pôdy
a vody. Zásada súdržnosti je určená na to, aby obmedzila vyhlásenia o dobrých zámeroch,
ktoré sa nikdy nepremenia na činy, a protichodné odvetvové politiky. Teraz zostáva len
realizovať ju.

Dominique Vlasto (PPE),    písomne. – (FR) Svoj hlas som chcela využiť na zopakovanie
svojho pevného záväzku bojovať proti chudobe, či už proti jej príčinám, alebo jej
dôsledkom. Medzi najmenej rozvinutými krajinami a svetovým hospodárstvom sa otvára
neúprosná priepasť, čo vytvára bludný kruh, v ktorom sú obeťami obyvatelia. Všetci sme
zodpovední za oneskorenie dosiahnutia rozvojových cieľov tisícročia, z čoho vyplýva, že
koordinované konanie EÚ a Organizácie Spojených národov je naliehavo nutné. Prioritné
oblasti sú dobre známe: potravinová bezpečnosť, prístup k vode a zdravotnej starostlivosti
a gramotnosť. Riešenia sú tiež dobre známe, je mi však ľúto, že vyhlásenia o dobrých
zámeroch sa zriedka premenia na činy. Tieto mimoriadne zraniteľné krajiny budú môcť
z bludného kruhu chudoby uniknúť len prostredníctvom snáh o lepšie rozdelenie bohatstva,
podporovania najmenej rozvinutých krajín na ceste k rastu a demokracii a boja proti
horúčkovitej špekulácii s cenami komodít. Nie je to len zodpovednosť, pre Úniu to
predstavuje bezpečnostnú požiadavku, pretože chudoba je, bohužiaľ, často zdrojom
nestability.

Návrh uznesenia B7-0226/2011 (Správa o pokroku Islandu za rok 2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasujem za túto správu, pretože podporujem
pristúpenie Islandu k EÚ za podmienky, že vláde sa podarí získať podporu svojich občanov
pre tento vnútroštátny politický záväzok.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Hlasoval som za toto uznesenie. Vítam
vyhliadku, že Island pristúpi k EÚ, pretože Island má silnú demokratickú tradíciu
a občiansku kultúru, čo mu umožní bezproblémové prijatie do kruhu členských štátov
EÚ. Myslím si, že pristúpením Islandu k EÚ by sa zlepšili vyhliadky Únie na to, aby zohrávala
aktívnejšiu a konštruktívnejšiu úlohu v severnej Európe a arktickej oblasti a prispievala
tak k mnohostrannej správe a udržateľným politickým riešeniam v regióne. Island sa už
aktívne zapája do politiky Severnej dimenzie EÚ a je aktívnym členom v Severskej rade,
Barentsovej euro-arktickej rade a Arktickej rade, ktorá je hlavným viacstranným fórom
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pre spoluprácu v arktickej oblasti. Pristúpenie Islandu k EÚ by ešte viac upevnilo európsku
prítomnosť v Arktickej rade. Island môže priniesť aj hodnotný príspevok k politikám EÚ
v oblasti životného prostredia a energetiky, a to vďaka svojim skúsenostiam v oblasti
obnoviteľných zdrojov energie, najmä pokiaľ ide o využívanie geotermálnej energie,
ochranu životného prostredia a opatrenia na boj proti zmene klímy.

Elena Băsescu (PPE),    písomne. – (RO) Hlasovala som za správu o pokroku Islandu za
rok 2010, ktorú vypracoval náš kolega Cristian Preda, pretože si myslím, že nastal čas na
posúdenie vyhliadok tohto štátu na vstup do EÚ. Počas rokovaní s EÚ preukázali islandské
orgány skutočnú oddanosť tomuto procesu a silnú politickú vôľu načas splniť prístupové
kritériá.

Island má v prvom rade dlhú tradíciu demokracie. Ochrana ľudských práv a spolupráca
s poprednými medzinárodnými organizáciami sú hlavnými prioritami politického
programu Islandu. Pokiaľ ide o oblasť hospodárstva, orgány už navrhli predvstupovú
stratégiu, aby zabezpečili diverzifikáciu svojich obchodných odvetví a dostali sa z recesie.
Myslím si, že Island je schopný prevziať povinnosti, ktoré vyplývajú z členstva v EÚ. Mala
by som spomenúť, že momentálne sú splnené požiadavky 10 rokovacích kapitol. V tejto
súvislosti vítam iniciatívu Európskej komisie začať tento rok v júni prístupové rokovania
s Islandom.

Dominique Baudis (PPE),    písomne. – (FR) Táto správa poskytuje dobrý prehľad
o aktuálnom stave vzťahov medzi Európskou úniou a Islandom. Od Parížskej zmluvy sme
udržovali priateľské, úzke a kooperatívne väzby s touto krajinou. Ťažko ju postihla
hospodárska, finančná a banková kríza. Musia sa vykonať reformy a my ich musíme
podporiť.

Od začiatku prístupového procesu vedieme otvorený a konštruktívny dialóg s islandskou
vládou, ktorá vyjadrila želanie vstúpiť aj do eurozóny. Rozšírenie o Island umožní väčšiu
súdržnosť európskej politiky v arktickej oblasti, najmä pokiaľ ide o rybolov, námornú
dopravu, vedecký výskum a ochranu životného prostredia. Európa však nie je záchranou
v hospodárskej kríze ani liekom na ňu. Island musí jasne podporiť skutočný projekt
integrácie do zvyšku Európy.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vítam vyhliadku, že ako nový členský
štát EÚ budeme mať krajinu so silnou demokratickou tradíciou a slušnou občianskou
kultúrou. Island dosahuje dobré výsledky v oblasti ochrany ľudských práv a zaistení vysokej
úrovne spolupráce s medzinárodnými mechanizmami, ktoré sa venujú ochrane ľudských
práv. Pristúpenie Islandu k EÚ preto posilní úlohu Únie pri presadzovaní a ochrane ľudských
práv a základných slobôd na celom svete. Island môže vďaka svojim skúsenostiam hodnotne
prispieť k politike EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, najmä pokiaľ ide o využívanie
geotermálnej energie, ochranu životného prostredia a boj proti zmene klímy. Pristúpením
Islandu k EÚ sa zlepšia vyhliadky EÚ na to, aby prostredníctvom mnohostrannej správy
a udržateľných politických riešení v regióne zohrávala aktívnejšiu a konštruktívnejšiu
úlohu v severnej Európe a arktickej oblasti.

Diane Dodds (NI),    písomne. – Hlasovala som proti tejto správe. Obávam sa, že tento
Parlament a inštitúcie EÚ v bezhlavej snahe o rozšírenie ignorujú otázky, ktoré majú pre
členské štáty strategický význam. Je veľmi poľutovaniahodné, že Island a Faerské ostrovy
opäť značne zväčšili svoje navrhované výlovy makrely v roku 2011, čo ohrozuje populáciu
rýb a životaschopnosť nášho pelagického rybného hospodárstva. Toto nehanebné správanie
odhaľuje klamstvo, že Island má v oblasti udržateľného riadenia rybolovu vedúce

81Diskusie Európskeho parlamentuSK07-04-2011



postavenie. V odpovedi na neústupčivý postoj Islandu v tejto veci nám bolo minulý rok
v lete povedané, že Komisia uvažuje nad prerušením rokovaní o pristúpení Islandu k EÚ,
zdá sa však, že sa v tejto veci nič neudialo. Členstvo Islandu v klube EÚ sa nemôže a nesmie
rozvíjať, pokým Island nehorázne ignoruje pravidlá tohto klubu. Ako bolo napísané
v jednom novinovom titulku, naozaj budeme uvažovať nad tým, aby Island namiesto
krachovania svojich bánk likvidoval našu najhodnotnejšiu oblasť rybolovu?

Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o pokroku Islandu za rok
2010, pretože si myslím, že musíme podporiť pristúpenie jednej z najstarších európskych
demokracií k EÚ za podmienky, že budú splnené všetky potrebné požiadavky, ako napríklad
zrušenie lovu veľrýb a obchodovanie s výrobkami z nich.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Zo všetkých krajín, ktorých pristúpenie k Európskej
únii sa navrhlo, je Island najlepšie pripravený na to, aby tak urobil a prijal hodnoty a zásady
usmerňujúce konanie Únie. Myslím si, že Únia získa z prínosu Islandu. Island má vo
všeobecnosti rovnaké a v niektorých prípadoch ešte prísnejšie normy než tie, ktoré sa
v Únii usilujeme dosiahnuť. Myslím si, že úpravy, ktoré sa ešte musia urobiť, nebudú také,
že by príliš oddialili prístupový proces.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Tento návrh uznesenia sa týka správy
o pokroku Islandu za rok 2010 smerom k členstvu v Európskej únii. Rokovania o pristúpení
Islandu začali v júli 2010. Myslím si, že sa musia vytvoriť podmienky potrebné na
dokončenie prístupového procesu Islandu a zaistenie úspechu tohto pristúpenia: je to
krajina so silnou demokratickou tradíciou a pevnou občianskou kultúrou a jej pristúpenie
posilní úlohu Únie pri presadzovaní ochrany ľudských práv a základných slobôd na celom
svete. Island je členom Európskeho združenia voľného obchodu a má trhové hospodárstvo,
ktoré by EÚ mohlo zabezpečiť určité výhody konkrétne v oblasti obnoviteľných zdrojov
energie. V každom prípade musí Island poskytnúť dôkaz skutočného záujmu a musí
spolupracovať na vyriešení otvorených otázok v oblasti riadenia rybolovu. Podľa
predloženej správy sa dosiahol určitý pokrok, ale ešte stále sa musí toho mnoho vykonať,
najmä pokiaľ ide o odvetvie rybolovu. Dúfam, že tieto otvorené otázky sa budú môcť
rýchlo vyriešiť, a prístupový proces Islandu tak bude úspešný.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Náš zásadný postoj týkajúci sa procesu
pristúpenia nových krajín k Európskej únii je známy: prijatie takéhoto rozhodnutia musí
byť založené na vôli dotknutých ľudí, ktorá by sa mala rešpektovať. Preto čakáme na postoj
Islanďanov k pristúpeniu, aby sme tento postoj mohli v budúcnosti zohľadniť. Okrem
tejto zásady sme sa tohto hlasovania zdržali pre základný princíp procesu rozširovania
EÚ so zreteľom na kapitalistický charakter integračného procesu a ciele, o ktoré sa usiluje.
Keď sa už vyčerpajú odľahlé regióny, ktoré sú výsledkom predchádzajúcich rozšírení, je
potrebné ďalej rásť a dostať sa na nové trhy.

Nepáčia sa nám niektoré požiadavky Európskej únie kladené na Island, a to vrátane tých,
ktoré sú uvedené v tejto správe, napríklad požiadavky liberalizovať niektoré odvetvia,
konkrétne finančné odvetvie, čo je o to závažnejšie, že to bolo jedno z odvetví
zodpovedných za krízu, ktorá sa tam stala, z ktorej únik bol možný len vďaka jasnému
štátnemu zásahu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Zdržali sme sa hlasovania pre náš postoj
k rozširovaniu Európskej únie. Preto čakáme na postoj Islanďanov k pristúpeniu, aby sme
tento postoj mohli v budúcnosti zohľadniť.
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V súvislosti s tým sme nespokojní s niektorými požiadavkami Európskej únie kladené na
Island, a to vrátane požiadaviek uvedených v tejto správe, s ktorými vôbec nesúhlasíme:
napríklad požiadavky liberalizovať niektoré odvetvia, konkrétne finančné odvetvie, čo je
o to závažnejšie, že to bolo jedno z odvetví zodpovedných za krízu, ktorá sa tam stala,
z ktorej únik bol možný len vďaka jasnému štátnemu a populárnemu zásahu.

Aby sme mohli zaujať jasnejší postoj k členstvu krajiny, čakáme na ďalší vývoj, konkrétne
na referendum 9. apríla 2011.

Bruno Gollnisch (NI),    písomne. – (FR) Chcem vysvetliť, prečo sa zdržujem hlasovania
o tomto texte, čo robím vždy, keď sa hlasuje o správe týkajúcej sa prístupových rokovaní
s európskou krajinou. Nie je to preto, že spochybňujem právo Islandu pristúpiť k Európskej
únii; je to preto, že si myslím, že to preň nie je dobré. Vlastne sa zdá, že obrovská väčšina
ľudí na Islande má rovnaký názor. Rozhodnutie uchádzať sa o členstvo bolo prijaté vo
chvíli paniky po kolapse islandského bankového systému s cieľom ťažiť z európskej
podpory.

Všetci vedia, že Island chce prijať euro bez toho, že by sa stal členom Európskej únie, čo
je nelogické, keď vieme, aké dôsledky to má, a že Island je členom Európskeho
hospodárskeho priestoru a schengenského priestoru. V každom prípade to bude nakoniec
na Islanďanoch, aby rozhodli, a ja dúfam, že keď povedia nie, budú vypočutí.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože
prístupové rokovania s Islandom začali v júli 2010 a je nevyhnutné vytvoriť podmienky
na dokončenie prístupového procesu s Islandom a na zabezpečenie jeho úspešného
pristúpenia. Island môže priniesť hodnotný príspevok k politikám EÚ, a to vďaka svojim
skúsenostiam v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, najmä pokiaľ ide o využívanie
geotermálnej energie, ochranu životného prostredia a opatrenia na boj proti zmene klímy.
Pristúpením Islandu k EÚ by sa zlepšili vyhliadky Únie na to, aby zohrávala aktívnejšiu
a konštruktívnejšiu úlohu v severnej Európe a v arktickej oblasti a prispievala
k mnohostrannej správe a udržateľným politickým riešeniam v regióne. Tiež je veľmi
dôležité poskytnúť občanom EÚ jasné a komplexné objektívne informácie o dosahu
pristúpenia Islandu. Musíme sa snažiť, aby sme dosiahli tento cieľ, a myslím si, že je rovnako
dôležité načúvať a venovať sa obavám a otázkam občanov a reagovať na ich názory
a záujmy.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Musel som rozhodne podporiť uznesenie o správe
o pokroku Islandu za rok 2010 predložené na hlasovanie v Parlamente. V práve skončenom
roku preukázal Island svoju snahu vyhovieť v mnohých oblastiach európskej politike
a dodržiavať zásady, na ktorých je založená. Jeho silná občianska a demokratická tradícia,
pokrok dosiahnutý v posilnení nezávislosti súdnictva a osobitná pozornosť venovaná
hospodárskemu hľadisku, ktoré čoraz viac smeruje k splneniu kritérií stanovených Európou,
sú dôvodmi toho, že Island je krajinou, na ktorej pristúpenie k EÚ sa musíme pozerať
kladne v neposlednom rade preto, že by to posilnilo úlohu Únie v Arktickej rade. Ochrana
ľudských práv, posilnenie legislatívneho prostredia, pokiaľ ide o slobodu prejavu a prístup
k informáciám, a veľké investície do vzdelávania, výskumu a vývoja zamerané na vyriešenie
vysokej úrovne nezamestnanosti mladých ľudí dokazujú usilovnosť krajiny a jej pevné
želanie začleniť sa do Európy. Konečné slovo budú mať Islanďania: budú musieť hlasovať
v referende a ja dúfam, že sa rozhodnú pre pripojenie k našej veľkej európskej rodine.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za toto uznesenie, ktoré okrem iného
„víta dohodu dosiahnutú medzi predstaviteľmi vlád Islandu, Holandska a Spojeného
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kráľovstva v kauze Icesave, najmä pokiaľ ide o záruky splatenia nákladov vzniknutých pri
vyplácaní minimálnych záruk vkladateľom v pobočkách Landsbanki Islands hf. v Spojenom
kráľovstve a Holandsku; víta schválenie dohody islandským parlamentom 17. februára
2011 trojštvrtinovou väčšinou hlasov;“ a „berie na vedomie rozhodnutie islandského
prezidenta predložiť návrh zákona o referende a vyjadruje nádej na ukončenie
priestupkového konania, ktoré začal proti islandskej vláde orgán dohľadu EZVO 26. mája
2010“.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Tento text odsudzuje odmietnutie
Islanďanov splatiť dlhy vytvorené súkromnými bankami napriek tomu, že drvivá väčšina
Islanďanov hlasovala proti tomuto splateniu. Nekompromisne ich núti uplatňovať kodanské
kritériá. Víta plány Medzinárodného menového fondu pre krajinu. Navrhuje, aby Komisia
pred národným referendom o členstve v EÚ viedla na Islande kampaň podľa modelu írskej
kampane. Hlasoval som proti týmto opakovaným demonštráciám sily voči islandskému
obyvateľstvu a surovej logike liberálnej normalizácie, uvedenej v tomto texte.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Island podnikol konkrétne kroky smerom k budúcemu
pristúpeniu k EÚ a spomedzi kandidátskych krajín najlepšie spĺňa prístupové požiadavky.
Nedávna záležitosť, v ktorej išlo o zaplatenie finančných prostriedkov Holandsku
a Spojenému kráľovstvu, o ktoré prišli občania týchto krajín, pretože investovali do
skrachovanej islandskej banky, by však mohla vytvoriť prekážky pristúpenia krajiny.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Island už úzko spolupracuje s Európskou úniou
ako člen Európskeho hospodárskeho priestoru a ako partner v rámci schengenských dohôd
a dublinského nariadenia. Island dosahuje veľmi dobré výsledky aj v oblasti ochrany
ľudských práv. Je tam vysoká úroveň investícií do oblastí, ako sú vzdelávanie, výskum
a vývoj, čím si Island v týchto oblastiach zabezpečil dobré postavenie na medzinárodnej
scéne. Kým však budeme hovoriť o pristúpení Islandu k EÚ, je potrebný súhlas islandských
obyvateľov.

Bolo by dobré, keby EÚ zastavila všetku propagandu zameranú na presvedčenie Islanďanov
o prínosoch pristúpenia. Pokiaľ ide o hospodárske hľadisko, správa Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj z mája 2010 uvádza, že Islandu sa podarilo upevniť
svoje hospodárstvo a že napriek finančnej kríze jeho príjem na obyvateľa celosvetovo stále
vedie. Z tohto dôvodu má tento projekt moju podporu.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) V prvom rade by som chcel jasne povedať, že
prípadné pristúpenie Islandu k Únii je podmienené súhlasom Islanďanov. Rozhodnutie
musíme prenechať im a EÚ ho nesmie ďalej ovplyvňovať. Pokiaľ ide o správu o pokroku,
Island v medzinárodnom porovnaní obstojí v mnohých oblastiach a v iných dokonca
vedie: na mysli mám predovšetkým oblasti, ako sú príjem na obyvateľa, vzdelávanie,
výskum a vývoj a ochrana ľudských práv. Preto som hlasoval za tento návrh uznesenia.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Island je jednou z najstarších
európskych demokracií. Spomedzi krajín, ktoré sa uchádzajú o pristúpenie k Európskej
únii, je určite najlepšie pripravenou krajinou nielen preto, že má podobné demokratické
zásady a hodnoty ako členské štáty Únie, ale aj preto, že má rovnaké alebo vyššie rozvojové
normy. Hlasovala som za túto správu o pokroku Islandu za rok 2010, pretože si myslím,
že keď budú splnené potrebné prístupové podmienky, spomedzi ktorých by som chcela
vyzdvihnúť zrušenie lovu veľrýb a obchodovanie s výrobkami z nich, EÚ z pristúpenia
tejto krajiny získa.
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Otázka pristúpenia krajiny by však mala byť náležite posudzovaná v kontexte spoločných
politík Únie predovšetkým spoločnej rybárskej politiky. Relatívna váha, ktorú má odvetvie
rybolovu v rámci islandského hospodárstva, zapríčiňuje, že sa môžu objaviť problémy
s harmonizáciou politík príznačných pre toto odvetvie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Hlasoval som za návrh uznesenia.
Európsky parlament prostredníctvom tohto uznesenia okrem iného: víta vyhliadku na
nového člena EÚ, ktorým môže byť krajina so silnou demokratickou tradíciou a občianskou
kultúrou; zdôrazňuje, že pristúpenie Islandu k EÚ ešte viac posilní úlohu Únie ako subjektu,
ktorý na celosvetovej úrovni presadzuje a bráni ľudské práva a základné slobody; vyzdvihuje
Island pre jeho dobré výsledky v oblasti zaručenia ľudských práv a zabezpečenia vysokej
úrovne spolupráce s medzinárodnými mechanizmami na ochranu ľudských práv; podporuje
prebiehajúcu činnosť na posilnenie legislatívneho prostredia, pokiaľ ide o slobodu prejavu
a prístup k informáciám; v tejto súvislosti víta Islandskú iniciatívu pre moderné médiá,
ktorá umožňuje Islandu a EÚ zaujať jasnú pozíciu, pokiaľ ide o právnu ochranu slobody
prejavu a informácií.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) Island je kandidátskou krajinou na členstvo
v Európskej únii od roku 2010. Hlasovala som za tento návrh uznesenia, pretože som
presvedčená, že táto krajina má pevnú demokratickú tradíciu a občiansku kultúru a že jej
pristúpenie ďalej posilní úlohu EÚ ako celosvetovej podporovateľky a obhajkyne ľudských
práv a základných slobôd.

Catherine Stihler (S&D),    písomne. – Hlasovala som za túto správu, pretože podporujem
pristúpenie Islandu k EÚ.

Návrh uznesenia B7-0225/2011 (Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky
Macedónsko za rok 2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasujem za toto uznesenie, v ktorom sa
odporúča vykonávanie Dohody o stabilizácii a pridružení s EÚ, ale v ktorom sa vyjadruje
poľutovanie nad tým, že Rada neuvažuje nad otvorením rokovaní, ako to odporúča Komisia.
Chcel by som tiež vyjadriť svoje obavy nad rastúcim napätím medzi etnikami, neexistenciou
politického dialógu a nedostatočnou slobodou tlače. Politické strany by mali prestať
bojkotovať národný parlament a mali by vstúpiť do dialógu s inštitúciami. Ľutujem tiež
skutočnosť, že spor s Gréckom naďalej blokuje cestu krajiny smerom k pristúpeniu k EÚ.
Dotknutí partneri musia dvojstranné otázky vyriešiť v duchu dobrých susedských vzťahov
a musia pritom predovšetkým zohľadniť európske záujmy.

Pino Arlacchi (S&D),    písomne. – Hlasoval som za toto uznesenie predložené na záver
rozpravy o vyhláseniach Európskej rady a Komisie o správe o pokroku Bývalej
juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2010. Myslím si, že to je veľmi vyvážený
návrh. Vyjadruje sa v ňom znepokojenie nad súčasnou politickou situáciou v Bývalej
juhoslovanskej republike Macedónsko vrátane bojkotovania národného parlamentu
opozičnými stranami a nad rizikom tohto vývoja, ktorý môže negatívne ovplyvniť európsku
agendu krajiny. V návrhu sa tiež vyjadruje blahoželanie krajine pri príležitosti výročia
rámcového dohovoru z Ochridu, ktorý je aj naďalej základom medzietnických vzťahov
v krajine, a vláda sa vyzýva, aby povzbudila všeobecný dialóg medzi etnikami. Oceňujem
tiež kladné hodnotenie uvedené v návrhu, pokiaľ ide o neustále úsilie Bývalej juhoslovanskej
republiky Macedónsko stabilizovať región.
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Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Ako členka delegácie Európskeho parlamentu
pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko pozorne sledujem pokrok tejto krajiny
a vývoj jej žiadosti o pristúpenie k Európskej únii. Hoci ešte musí pracovať v oblastiach,
ako sú politika, súdnictvo, verejná správa, boj proti korupcii a sloboda prejavu, Bývalá
juhoslovanská republika Macedónsko dosiahla významný pokrok v oblastiach ako
decentralizácia, vzdelávanie a reforma väzenského systému. Dvojstranné problémy medzi
touto krajinou a Gréckom nesmú brániť začatiu prístupových rokovaní. Hlasovala som
za začatie týchto rokovaní. Okrem toho by som chcela poukázať na to, že v krajine sa
v júni budú konať predčasné voľby. Preto by som chcela politické strany vyzvať, aby sa
spojili a úzko spolupracovali s cieľom zabezpečiť pristúpenie krajiny k Európskej únii.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Súhlasil som s touto správou. Európska rada
udelila v roku 2005 Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko štatút kandidátskej
krajiny, ale odvtedy nestanovila dátum začatia rokovaní napriek značnému pokroku, ktorý
táto krajina na svojej ceste do EÚ dosiahla. Napriek dosiahnutému pokroku je Macedónsko
politicky stále nestabilné, čo by mohlo ovplyvniť európsky integračný proces. Nedostatočný
dialóg medzi vládnymi a opozičnými stranami v krajine prekáža dosiahnutiu dohody
o vykonávaní štrukturálnych reforiem. Reforma súdnictva nie je úplne dokončená, médiá
a verejná správa sú spolitizované a nevyriešená otázka začlenenia etnických skupín bráni
Macedónsku v tom, aby dosiahlo ďalší pokrok a uskutočnilo potrebné reformy na
zabezpečenie zásad právneho štátu a demokracie. Myslím si, že macedónska vláda musí
opozičné strany viac zapojiť do rozhodovania a musí zaistiť otvorený a konštruktívny
dialóg o všetkých problémoch, ktorým táto krajina v súčasnosti čelí.

Elena Băsescu (PPE),    písomne. – (RO) Hlasovala som za správu o pokroku Bývalej
juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2010, pretože si myslím, že európske
vyhliadky Balkánu sú pre stabilitu regiónu veľmi dôležité. V tejto súvislosti má obrovský
význam spolupráca s Gréckom.

Spor o názov bývalej juhoslovanskej republiky hrá kľúčovú úlohu v diskusiách
o prístupových rokovaniach, keďže je jednou z prekážok brániacich začatiu rokovaní.
Dobré susedské vzťahy sú v procese prechodu na štatút členského štátu EÚ nevyhnutné.
Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Grécko musia preto nájsť riešenie otázky
názvu štátu. Pokiaľ ide o ostatné kapitoly, Grécko sa v diskusiách prejavilo ako dôveryhodný
partner. Je najvyšší čas na dosiahnutie dohody týchto dvoch štátov, aby sa budúce prístupové
rokovania viedli s podporou všetkých členských štátov EÚ. V tejto súvislosti by možno
pomohli neutrálni vonkajší sprostredkovatelia, ako napríklad zapojenie generálneho
tajomníka Organizácie Spojených národov do sporu.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) V súvislosti s predchádzajúcimi
uzneseniami Parlamentu ľutujem, že Rada sa nerozhodla začať prístupové rokovania, ako
Komisia odporúča druhý rok po sebe. Proces rozširovania EÚ je mocným nástrojom pre
slobodu, stabilitu a zmierenie v tomto regióne. Osobitne ma znepokojujú trvalé vysoké
úrovne nezamestnanosti najmä mladých ľudí, čo je spoločným problémom mnohých
krajín v tomto regióne. Chcela by som vyzvať vládu, aby rýchlo prijala účinnejšie opatrenia
na zlepšenie verejných investícií zameraných na politiky zamestnanosti a na zlepšenie
využívania pracovnej sily na kvalitných, stabilných a dôstojných pracovných miestach.
Teší ma však nedávno prijatý zákon o energetike, ktorý má za cieľ liberalizovať trh
s elektrinou v krajine a ktorý je v súlade s príslušnými európskymi smernicami. Vítam
prijatie národnej stratégie pre trvalo udržateľný rozvoj, ale je potrebné, aby sa vynaložilo
viac úsilia na uplatňovanie legislatívy v oblasti životného prostredia a aby sa na tento účel
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poskytli primerané finančné prostriedky. Chcela by som vyzvať na užšiu spoluprácu
v oblasti nadnárodných otázok životného prostredia na základe noriem EÚ, a to najmä
v oblasti kvality vody, odpadového hospodárstva a ochrany prírody.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písomne. – (EL) Konfederatívna skupina Európskej
zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica je v zásade za rozšírenie smerom na západný
Balkán za podmienky, že si to želajú jeho obyvatelia. Zdržal som sa hlasovania o tejto
špecifickej správe, pretože obsahuje problematické body okrem iného v súvislosti
s navrhnutými hospodárskymi reformami a spôsobom riešenia otázky názvu. Doterajšie
skúsenosti z rozširovania, spolupráce s krajinami západného Balkánu a ich integračného
procesu by najmä v čase hospodárskej krízy mali prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju
a hospodárskemu a sociálnemu blahobytu občanov v nových krajinách a v Únii.

Správa však trvá na rozhodnutiach, ako sú nasadenie jednotiek v Afganistane a na iných
miestach alebo presadzovanie hospodárskych politík ako privatizácie, ktoré zhoršujú
recesiu zvyšovaním nezamestnanosti a sociálnych nerovností a znižovaním sociálnych
práv. Integračný proces by sa okrem toho mal viesť v súlade s medzinárodným právom
a medzinárodnými postupmi. V tomto konkrétnom prípade, pokiaľ ide o otázku názvu,
správa by mala vzbudzovať rešpekt a dodávať podporu procesu zameraného na nájdenie
všeobecne prijateľného riešenia pod záštitou Organizácie Spojených národov.

Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože opäť
odporúča, aby Rada rozhodla o začatí prístupových rokovaní s Bývalou juhoslovanskou
republikou Macedónsko. Rada udelila tomuto štátu štatút kandidátskej krajiny v roku
2005, ale odvtedy nestanovila dátum začatia rokovaní napriek značnému pokroku, ktorý
táto krajina na svojej ceste do EÚ dosiahla.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) V procese integrácie Bývalej juhoslovanskej republiky
Macedónsko sa vyskytlo viacero zdržaní. Macedónsko napriek tomu pokročilo v úsilí prijať
acquis Spoločenstva a poskytnúť svojim inštitúciám spoľahlivé štruktúry a dobré postupy
podľa odporúčania EÚ. Politická kríza, ktorá trápi krajinu, jasne dokazuje, že sa musí
vykonať ešte mnoho práce a musí sa prejsť dlhá cesta, kým Macedónsko objektívne splní
všetky kritériá, aby malo skutočnú šancu na pristúpenie. Chcel by som vyzvať Grécko
a Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, aby sa snažili prekonať svoje rozdiely
a ukázali, že sú verní šľachetnej základnej podstate EÚ, ktorú dnes všetci tak veľmi
potrebujeme.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Tento návrh uznesenia sa zameriava na
pokrok, ktorý Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko dosiahla počas uplynulého
roka v integrácii do EÚ. Rada udelila Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko
16. decembra 2005 štatút kandidátskej krajiny na pristúpenie. V roku 2008 boli stanovené
zásady, priority a podmienky pristúpenia, ktoré Komisia monitoruje. Hoci bolo hodnotenie
pozitívne, existujú stránky, v ktorých sa musí zlepšiť, ako napríklad dialóg s Gréckom
o štatúte nového členského štátu, reforma verejnej správy a systému súdnictva, boj proti
organizovanému zločinu a korupcii, rešpektovanie slobody prejavu a spolupráca medzi
inštitúciami. Súčasná politická situácia, v ktorej opozičné strany bojkotujú národný
parlament, môže negatívne ovplyvniť priority krajiny v súvislosti s EÚ. Zainteresované
strany musia dvojstranné otázky vyriešiť v duchu dobrých susedských vzťahov. Všetci
aktéri musia zintenzívniť svoje úsilie a dokázať zodpovednosť a odhodlanie tak, že vyriešia
všetky otvorené otázky, ktoré obmedzujú prístupový proces kandidátskej krajiny
a prekážajú politike EÚ v regióne.
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Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože
Európska rada udelila v roku 2005 Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko štatút
kandidátskej krajiny, ale odvtedy sa jej nepodarilo stanoviť dátum začatia rokovaní napriek
značnému pokroku, ktorý táto krajina dosiahla na svojej ceste do EÚ; pretože dvojstranné
otázky by nemali predstavovať prekážku prístupového procesu ani by tak nemali byť
použité, hoci by mali byť vyriešené pred získaním členstva; a pretože pokračovanie
prístupového procesu by prispelo k stabilite Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko
a ešte viac posilnilo dialóg medzi etnikami. Dotknuté strany musia dvojstranné otázky
riešiť v duchu dobrých susedských vzťahov a musia pritom zohľadňovať všeobecné záujmy
EÚ. Všetci kľúčoví aktéri a dotknuté strany by mali zintenzívniť svoje úsilie a preukázať
zodpovednosť a odhodlanie vyriešiť všetky otvorené otázky, ktoré nielenže brzdia
prístupový proces kandidátskej krajiny a politiku samotnej EÚ v regióne, ale odrážajú sa
aj na medzietnických vzťahoch, regionálnej stabilite a hospodárskom rozvoji. Dokument
naliehavo žiada zodpovedné orgány, aby posilnili nezávislosť a slobodu médií a na všetky
uplatňovali rovnaké normy a zlepšili transparentnosť ich vlastníctva. Znepokojuje ma
nedostatočný dialóg medzi vládou a opozičnými stranami a všeobecná atmosféra nedôvery
a konfrontácie. Je potrebné pokračovať v reforme súdnictva, aby sa zaistila jeho
profesionálnosť, účinnosť a nezávislosť od politických tlakov, a rozšíriť boj proti korupcii
a zlepšiť podnikateľské prostredie.

Sandra Kalniete (PPE),    písomne. – (LV) Proces rozširovania EÚ je mocným podnetom
na podporu mieru, stability a procesu zmierenia na Balkáne. Macedónsko dosiahlo značný
pokrok v demokratizácii štátu priamo vďaka politickej vôli stať sa plnohodnotným členom
rodiny európskych štátov. Európska komisia tento pokrok posúdila a teraz druhý rok po
sebe vyzvala Európsku radu, aby začala prístupové rokovania s Macedónskom. Rada ani
druhý rok po sebe neurobila takéto rozhodnutie. Vyvoláva to dojem, že jednou
z nepodložených prekážok otvorenia týchto rokovaní sú vzájomné sporné otázky vrátane
vzťahov s Gréckom. Tieto spory nesmú brániť prístupovému procesu Macedónska o to
viac, že pokračovanie prístupového procesu by podporilo stabilitu a ešte viac posilnilo
dialóg medzi etnikami v Macedónsku.

Macedónsko musí, samozrejme, vykonať ešte mnoho práce, aby reformovalo vládne
a súdne inštitúcie, úspešne bojovalo proti organizovaného zločinu a korupcii a zlepšilo
demokratické dialógy v spoločnosti. Prijatie akéhokoľvek nového členského štátu vrátane
Macedónska do EÚ sa, samozrejme, uskutoční až vtedy, keď budú splnené všetky
požiadavky a jedine s jednomyseľným súhlasom inštitúcií a členských štátov EÚ. Presne
z týchto dôvodov je dôležité začať proces prístupových rokovaní, o ktorom som
presvedčená, že podporí pozitívne zmeny v Macedónsku a regióne ako celku.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Návrh uznesenia o správe o pokroku Bývalej
juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2010, o ktorom Parlament hlasoval, schválila
s podporou viacerých politických skupín veľká väčšina. Chcel by som vyzdvihnúť úsilie,
ktoré táto krajina vynaložila, aby sa prispôsobila európskym normám. Reforma súdnictva,
boj proti korupcii a reforma verejnej správy a väzenského systému predstavujú niektoré
z dôležitých úspechov, pokiaľ ide o zosúladenie s acquis communautaire. Takisto chvályhodné
je zameranie na umožnenie miestnej autonómie a na prijatie antidiskriminačného zákona
a tiež na záväzok dosiahnuť rodovú rovnosť. Sloboda prejavu a nezávislosť médií sú však
aj naďalej problematické. Dôvodom na obavy je aj rastúce napätie medzi jednotlivými
etnickými skupinami v krajine. Preto si myslím, že napriek pozitívnym výsledkom sa
pozornosť musí naďalej venovať inštitucionálnej otázke, ktorá je veľmi citlivá a skúšaná.
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Na záver vyjadrujem nádej, že proces zblíženia s Európou posilnia kroky zamerané na
prekonanie rozdielov, ktoré dnes ešte existujú.

Monica Luisa Macovei (PPE),    písomne. – Hlasovala som za toto uznesenie, aby som
uznala pokrok Macedónska v európskej integrácii a zdôraznila zostávajúce ciele, ktoré
musí dosiahnuť v záujme svojho obyvateľstva. Je nevyhnutné vyslať Macedónsku pozitívny
signál v súvislosti s jeho budúcnosťou v Európskej únii, aby sme udržali európsku dynamiku
a podporili politický dialóg, ktorý sa začal. Spor medzi Macedónskom a Gréckom týkajúci
sa názvu je výhradne dvojstrannou záležitosťou a nemal by ovplyvňovať začatie
prístupových rokovaní. V predbežnej dohode medzi Gréckom a Macedónskom
z 13. septembra 1995 Grécko navyše súhlasilo s tým, že nebude namietať proti žiadostiam
Macedónska o členstvo v medzinárodných inštitúciách, čo sa týka aj rokovaní medzi EÚ
a Macedónskom. Vo Výbore pre zahraničné veci som predložila pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy týkajúce sa verejnej správy, súdneho systému a protikorupčných opatrení.

Prijatie národnej stratégie reformy verejnej správy a vytvorenie podvýboru Dohody
o stabilizácii a pridružení sú pozitívnymi krokmi na zabezpečenie kapacít a profesionálnosti
verejnej správy. Poukazujem na skutočnosť, že zjednotenie kodifikácie jurisdikcie
a zverejňovanie všetkých súdnych rozhodnutí je mimoriadne dôležité pre predvídateľnosť
súdnictva a dôveru verejnosti v systém.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za správu o Macedónsku a vítam
pretrvávajúce snahy v boji proti korupcii, ktoré sa prejavili okrem iného vykonaním
druhého kola odporúčaní Skupiny štátov proti korupcii a nadobudnutím účinnosti zmien
trestného zákonníka. Podporujem orgány v tom, aby pokračovali vo vykonávaní právnych
predpisov určených na boj proti korupcii a v zlepšovaní nezávislosti a efektívnosti súdnictva
a jeho zdrojov. Korupcia je však aj naďalej rozšírená a žiadam o ďalšie zintenzívnenie úsilia
o jej odstránenie.

Zdôrazňujem nevyhnutnosť účinného a nestranného presadzovania protikorupčnej
legislatívy predovšetkým v oblasti financovania politických strán a v oblasti konfliktu
záujmov. Poukazujem na to, aké dôležité je, aby súdny systém fungoval bez politických
zásahov, a vítam úsilie o zvýšenie efektívnosti a transparentnosti súdneho systému.
Zdôrazňujem potrebu zriadiť register presadzovania trestných stíhaní a odsúdení, na
základe ktorého bude možné merať dosiahnutý pokrok, a vyzývam na zjednotenie
kodifikácie jurisdikcie s cieľom vybudovať predvídateľný súdny systém, ktorý bude mať
dôveru verejnosti.

Kyriakos Mavronikolas (S&D),    písomne. – (EL) V Bývalej juhoslovanskej republike
Macedónsko sú porušovania nezávislosti tlače, nezávislosti súdnictva a plánu mestského
rozvoja Skopje 2014 na dennom poriadku. Zároveň sa teraz prerušil politický dialóg. Keď
k tomuto nešťastnému vnútornému prostrediu ešte pridáme otvorenú otázku názvu, je
jasné, že európske vyhliadky tejto krajiny prechádzajú ťažkou skúškou.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Toto uznesenie vyzýva Bývalú
juhoslovanskú republiku Macedónsko, aby vynaložila všetko možné úsilie na liberalizáciu
svojho hospodárstva a trhu s elektrinou. Poučuje krajinu o demokracii a dokonca aj
o žurnalistike. Hlasoval som proti tomuto arogantnému a diletantskému textu.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko sa na
svojej ceste k pristúpeniu k EÚ stretáva s viacerými prekážkami. Napriek pokroku, ktorý
dosiahla prijatím celého acquis Spoločenstva, čím svojim inštitúciám poskytuje spoľahlivé
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štruktúry a dobré postupy, má pred sebou ešte dlhú cestu. Zostáva ešte mnoho práce, ako
ukazuje politická kríza, ktorá trápi krajinu.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Macedónsko bolo 9. apríla 2001 prvou krajinou
na západnom Balkáne, ktorá uzavrela Dohodu o stabilizácii a pridružení s EÚ. Vývoj
reforiem od roku 2001 môžeme v mnohých ohľadoch hodnotiť pozitívne. Pokiaľ ide
o súdnictvo, schválili sa právne predpisy, ktoré zabezpečujú nezávislosť od politického
tlaku a účinnosti. Vítané sú aj zlepšenia transparentnosti súdneho systému, najmä pokiaľ
ide o nevybavené prípady na väčšine súdov. Vidieť, že krajina už napreduje smerom
k prechodu na fungujúce trhové hospodárstvo, hoci má pred sebou ešte dlhú cestu.
Pristúpenie Macedónska k EÚ blokuje už len spor s Gréckom o názov a dúfame, že sa to
v blízkej budúcnosti podarí vyriešiť. Zdržal som sa však hlasovania, pretože niektoré
aspekty správy sú veľmi nevyvážené.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o pokroku
Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2010. Napriek politickému
a sociálno-hospodárskemu pokroku, ktorý krajina dosiahla, proces pristúpenia Bývalej
juhoslovanskej republiky Macedónsko značne mešká. Dúfam, že sa mu v spoločnom
európskom záujme podarí prekonať existujúce rozdiely a regionálne problémy.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Hlasoval som za uznesenie. V tomto
uznesení sa v podstate hovorí, že EP sa stotožňuje s hodnotením správy Komisie o pokroku
Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2010, a vyjadruje sa poľutovanie
nad tým, že Rada nerozhodla o začatí prístupových rokovaní, ako Komisia odporúča druhý
rok po sebe a čo by bolo v súlade s predchádzajúcimi uzneseniami Parlamentu. Vyjadruje
sa v ňom znepokojenie nad súčasnou politickou situáciou vrátane bojkotovania národného
parlamentu opozičnými stranami a nad rizikom tohto vývoja, ktorý môže negatívne
ovplyvniť európsku agendu krajiny, a pripomína sa v ňom predošlé odporúčanie Rade,
aby okamžite začala prístupové rokovania.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) Hlasovala som za túto správu, pretože si myslím,
že nastal čas na začatie ozajstných a náležitých prístupových rokovaní s Bývalou
juhoslovanskou republikou Macedónsko. Odkedy Európska rada 16. decembra 2005
udelila krajine štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ, nepodnikli sa v tejto veci
v skutočnosti žiadne kroky vpred. Súvisí to najmä s radom problémov s Bývalou
juhoslovanskou republikou Macedónsko, predovšetkým pokiaľ ide o bojkotovanie
národného parlamentu opozičnými stranami. Tento problém a aj ostatné problémy, ako
napríklad existencia slobodných a nezávislých médií, ktoré sa považujú za potrebné pre
vývoj stabilnej demokracie, sa musia čím skôr vyriešiť, aby sa obidve strany mohli opäť
vydať na cestu k rozšíreniu EÚ na východ.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    písomne. – (EL) Hlasoval som proti tejto konkrétnej správe,
pretože ako som už v pléne povedal, myslím si, že vážne obvinenia uvedené v novinách
Sunday Times 20. marca proti spravodajcovi Zoranovi Thalerovi, ktorý najprv predložil
text, o ktorom sa potom 16. marca hlasovalo vo Výbore pre zahraničné veci, čo bolo pred
zverejneniami namierenými proti nemu, a ktorý môže požívať prezumpciu neviny,
a skutočnosť, že bol ohlásený nový spravodajca, zapríčiňujú, že tento návrh uznesenia nie
je založený na vierohodnosti. Podľa mňa by bolo pre bezúhonnosť a vierohodnosť tohto
Parlamentu chybou, keby sa o tomto návrhu hlasovalo pred zverejnením výsledkov
vyšetrovania po začatí zmierovacieho postupu.
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Návrh uznesenia B7-0256/2011 (Situácia na Pobreží Slonoviny)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Podporujem toto uznesenie, keďže krízová
situácia v Pobreží Slonoviny by sa mala rýchlo ukončiť, pretože už viedla k veľkému počtu
úmrtí. Medzinárodné spoločenstvo uznáva demokratické víťazstvo pána Ouattaru a teraz
musí zdvojnásobiť svoje úsilie, aby mu pomohlo nenásilne prevziať moc. Keďže to je vážna
situácia, ktorá nielen ohrozuje výsledky volieb, pre ktoré sa ľudia legitímne rozhodli, ale
ktorá má dôsledky aj v podobe porušovania ľudských práv, EÚ musí konať diplomaticky
s pomocou všetkých mechanizmov, ktoré má k dispozícii, aby pomohla vrátiť situáciu do
normálu, a čo je ešte dôležitejšie, aby zabránila ďalším úmrtiam.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože
Pobrežie Slonoviny sa počas posledných štyroch mesiacov dostalo do hlbokej politickej
krízy v dôsledku toho, že úradujúci prezident Laurent Gbagbo odmieta odovzdať moc
právoplatnému prezidentovi Alassanovi Ouattarovi napriek skutočnosti, že pán Ouattara
v novembri 2010 vyhral prezidentské voľby a ako víťaza ho uznalo medzinárodné
spoločenstvo po tom, čo Organizácia Spojených národov (OSN) výsledky potvrdila. Podľa
zdrojov OSN prišli v Pobreží Slonoviny od decembra 2010 o život stovky ľudí a skutočný
počet mŕtvych bude pravdepodobne omnoho vyšší, keďže násilie sa odohráva vo vnútri
krajiny a tlač o tom nie vždy informuje. Útoky sú úmyselne namierené proti členom
mierových jednotiek a inštitúciám OSN. Súhlasím s tým, že na vyriešenie humanitárnej
situácie v Pobreží Slonoviny a zabránenie novej migračnej kríze v regióne sú potrebné
rýchle politické opatrenia na medzinárodnej úrovni. Komisia a členské štáty musia
koordinovať svoje snahy s ostatnými medzinárodnými darcami, aby mohli reagovať na
naliehavé potreby obyvateľstva Pobrežia Slonoviny a jeho susedných krajín. Podporujem
sankcie v podobe zákazu vydávania víz a zmrazenia aktív, ktoré prijali Bezpečnostná rada
OSN, Africká únia a Rada Európskej únie voči všetkým osobám a subjektom, ktoré
odmietajú uznať legitímnu moc prezidenta, a podporujem skutočnosť, že tieto sankcie sa
majú uplatňovať dovtedy, kým sa neobnoví moc legitímnych orgánov.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Rozhodne odsudzujem pokusy bývalého
prezidenta Gbagba a jeho prívržencov násilne si prisvojiť vôľu obyvateľov Pobrežia
Slonoviny a chcela by som sa pripojiť k výzve adresovanej pánovi Gbagbovi, aby okamžite
odovzdal moc. Je poľutovaniahodné, že obyvatelia Pobrežia Slonoviny museli zaplatiť
takú vysokú cenu za rešpektovanie svojej demokratickej vôle, ktorú vyjadrili
v prezidentských voľbách v novembri 2010. Chcela by som vyjadriť svoju plnú podporu
prezidentovi Ouattarovi, jeho vláde a obyvateľom Pobrežia Slonoviny v plnení ich úlohy
zmierenia, obnovy a udržateľného rozvoja. Chcela by som požiadať o začatie rokovaní
s cieľom obnoviť poriadok, mier, stabilitu a bezpečnosť v krajine, ktorá má ťažkú úlohu
dosiahnuť národné zjednotenie.

Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za uznesenie o situácii v Pobreží
Slonoviny, pretože sa v ňom odsudzujú násilné pokusy bývalého prezidenta Gbagba
prisvojiť si moc a zdôrazňuje sa v ňom, že je potrebné, aby ihneď odovzdal moc
demokraticky zvolenému prezidentovi Ouattarovi a aby sa tak obnovili mier a demokracia
v krajine.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Napriek veľkolepej predstave Félixa
Houphouëta-Boignyho je dnes Pobrežie Slonoviny rozdelenou krajinou pre konflikt medzi
pánom Gbagbom a pánom Ouattarom, ktorého koniec je v nedohľadne. Ľudia v Pobreží
Slonoviny sledovali vojenské útoky jednotlivých skupín s obavami a strachom, pretože sa
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obávali zlyhania bezpečnosti a ďalšej destabilizácie krajiny. Pobrežie Slonoviny je ďalším
príkladom nebezpečenstva diktatúr, ktoré pretrvávajú a ktoré po svojom skončení
zanechávajú inštitucionálne vákuum, absenciu demokratických postupov a neschopnosť
uplatňovať slobody.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Príklad, ktorý Európska únia dáva počas
celej svojej existencie, jej ukladá historickú povinnosť vystupovať proti všetkým
porušovaniam ľudských práv a podporovať rešpektovanie práva národov na sebaurčenie,
a to prostredníctvom verejného odsúdenia a programov rozvojovej pomoci. V poslednom
čase sme videli nárast násilia a potvrdených masakrov v Pobreží Slonoviny, kde nie všetci
obyvatelia krajiny akceptujú proces demokratizácie. Parlament prijal viacero uznesení
o politickej situácii v tejto krajine najmä 16. decembra 2010. Ostatné inštitúcie EÚ
a medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Bezpečnostná rada Organizácie Spojených
národov (OSN) a predstavitelia štátov Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov
(ECOWAS), odsúdili porušovanie ľudských práv v tejto krajine, ktoré nasledovalo po tom,
ako zosadený prezident Gbagbo neakceptoval výsledky volieb potvrdených OSN, čo viedlo
k vlne násilia v krajine a následne k stovkám úmrtí a približne jednému miliónu utečencov.
Preto súhlasím s opatreniami, ktoré tu boli predložené, a hlasujem za tento návrh, pretože
si myslím, že Parlament by mal presadzovať zahraničnú politiku založenú na hodnotách
a nie len na hospodárskych záujmoch.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Nehlasovali sme za toto uznesenie a naďalej
nás znepokojuje vojnový stav v Pobreží Slonoviny, hospodárske ochromenie krajiny
a vysoké úrovne násilia, ktoré postihujú ľudí, čo v krajine spôsobilo humanitárnu krízu.

Vieme, že tam existujú dlhoročné dôvody takejto ťažkej situácie, osobitne chudoba
a sociálna nerovnosť, ktoré sú dedičstvom niekdajšieho kolonializmu alebo plánov
štrukturálneho prispôsobenia, ktoré tam dlhé roky vnucoval Medzinárodný menový fond.

Tieto posledné štyri mesiace trápenia po voľbách ukázali poľutovaniahodnú skutočnosť,
že medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ nevyužili dostatočne diplomatické kanály na
mierové, politické vyriešenie krízy. Úloha Francúzska je osobitne poľutovaniahodná,
pretože pred využitím diplomatických kanálov uprednostnilo vojenský zásah.

Preto sa domáhame toho, aby všetky strany ukončili vojnu a násilie, a naliehame na EÚ,
aby podľa toho konala.

Bruno Gollnisch (NI),    písomne. – (FR) Toto uznesenie je majstrovskou ukážkou
zavádzania. Úžasným spôsobom sa mu darí nikdy nehovoriť negatívne o strane pána
Ouattaru, ktorej zverstvá však Organizácia Spojených národov práve na mieste overuje.
Je však pravda, že pán Ouattara, ktorý je moslimom, nepochádza z Pobrežia Slonoviny
a bol vyškolený v Medzinárodnom menovom fonde vo Washingtone, môže len prilákať
našu podporu. Uznesenie vychvaľuje do nebies prácu jednotiek Organizácie Spojených
národov v Pobreží Slonoviny (UNOCI), hoci samotná OSN bola nútená požiadať Francúzsko
o pomoc na ochranu svojej misie a najmä na zaistenie ochrany cudzincov.

To je teda pekná ukážka účinnosti a užitočnosti. Pokiaľ ide o pozornosť, ktorú venujete
presadzovaniu volebných výsledkov, bolo by dobré, keby ste rovnakú neustálu pozornosť
venovali v prípadoch, kedy európske štáty odmietnu zmluvy, ktoré im predložíte. Vy
v skutočnosti podporujete len tie výsledky, ktoré vám vyhovujú. Takýto krátkozraký,
čiernobiely prístup sa nedá podporiť, ako sa nedá podporiť ani uznesenie, ktoré je ešte
horšie informované ako európske novinové články, na ktorých je zrejme založené.
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Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože
Pobrežie Slonoviny sa počas posledných štyroch mesiacov dostalo do hlbokej politickej
krízy v dôsledku toho, že úradujúci prezident Laurent Gbagbo odmieta odovzdať moc
právoplatnému prezidentovi Alassanovi Ouattarovi napriek skutočnosti, že pán Ouattara
v novembri 2010 vyhral prezidentské voľby a ako víťaza ho uznalo medzinárodné
spoločenstvo po tom, čo Organizácia Spojených národov výsledky potvrdila. Všetky
diplomatické snahy nájsť mierové riešenie povolebnej patovej situácie vrátane snáh Africkej
únie, Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov a prezidenta Juhoafrickej
republiky zlyhali. Od polovice februára sa boje v hlavnom meste a aj na západe krajiny
zintenzívnili, pričom znepokojujúce správy poukazujú na to, že proti civilistom sa čoraz
viac používa ťažké delostrelectvo. V Pobreží Slonoviny boli spáchané brutálne činy vrátane
sexuálneho násilia, núteného zmiznutia, mimosúdnych popráv a nadmerného a bezhlavého
používania sily proti civilnému obyvateľstvu, čo predstavuje zločiny proti ľudskosti.
Parlament preto vyzýva prezidenta Ouattaru, aby podporil mier a národné zmierenie.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Vážna politická a inštitucionálna kríza, ktorá
Pobrežím Slonoviny otriasa už niekoľko mesiacov, teraz spôsobila vlnu násilia, ktorej
koniec je zrejme v nedohľadne. Rozhodne odsudzujem pokus exprezidenta Gbagba násilne
zvrátiť právoplatné výsledky volieb, na základe ktorých ho Alassane Ouattara porazil.
Pobrežie Slonoviny je už niekoľko mesiacov dejiskom mestskej partizánskej vojny medzi
prívržencami odchádzajúceho prezidenta a obyvateľstvom. Myslím si, že Európa by mala
najmä v takýchto situáciách, v ktorých sú vážne ohrozené základné ľudské práva a samotný
ideál demokracie, dôrazne a jasne vystúpiť a odsúdiť takéto činy a ukázať svoj silný nesúhlas
a rozhorčenie.

David Martin (S&D),    písomne. – Vítam toto uznesenie, v ktorom sa všetky politické sily
v Pobreží Slonoviny naliehavo vyzývajú, aby rešpektovali vôľu obyvateľstva, slobodne
vyjadrenú vo výsledkoch prezidentských volieb z 28. novembra 2010, ktoré potvrdila
nezávislá volebná komisia CEI a overil osobitný zástupca generálneho tajomníka
Organizácie Spojených národov, podľa ktorých je Alassane Dramane Ouattara zvoleným
prezidentom Pobrežia Slonoviny. Uznesenie žiada všetky strany Pobrežia Slonoviny, aby
predovšetkým nevykonávali žiadne formy nezákonného nátlaku a porušovania ľudských
práv, zamedzili im a chránili pred nimi civilistov.

Uznesenie tiež veľmi dôrazne odsudzuje pokusy bývalého prezidenta Gbagba a jeho
prívržencov prisvojiť si vôľu obyvateľstva Pobrežia Slonoviny prostredníctvom
podnecovania násilia a podrývania integrity volebného procesu. V tomto zmysle sa v ňom
zdôrazňuje, že výsledky demokratických volieb musia plne rešpektovať všetky zúčastnené
strany vrátane porazených kandidátov a poukazuje sa v ňom na to, že nepresadenie týchto
výsledkov by ešte viac ohrozilo mier a stabilitu v Pobreží Slonoviny.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Rešpektovanie demokracie je neodňateľnou zásadou
EÚ. Preto musíme dôrazne odsúdiť udalosti v Pobreží Slonoviny. Skutočnosť, že pán
Gbagbo po prehre vo voľbách používa násilie proti civilistom v Pobreží Slonoviny, je
neprijateľná a pán Gbagbo musí okamžite odstúpiť a odovzdať moc. Zodpovední nesmú
zostať nepotrestaní a my musíme urobiť všetko, čo je v našej moci, aby sme ich identifikovali
a súdne stíhali – ak to bude potrebné, na medzinárodnej úrovni – za zločiny proti civilnému
obyvateľstvu, vďaka čomu bude EÚ schopná poskytnúť vyšetrovaniam potrebnú podporu.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Prezident Gbagbo nebol po výsledkoch volieb
v Pobreží Slonoviny – na demokratickom základe ktorých utrpel volebnú porážku –
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ochotný akceptovať svoj odchod z úradu. Pokusy o rokovania ani medzinárodná kritika
neboli úspešné a situácia viedla ku kríze s násilnými konfliktmi. Dôležité je pokračovať
v medzinárodnom tlaku napríklad čo najdôraznejším odsudzovaním porušovania ľudských
práv a zločinov proti humanitárnemu právu a zavádzaním sankcií.

Rovnako dôležité sú aj snahy v súvislosti s unesenými civilistami, medzi ktorými sú aj
občania EÚ. Toto uznesenie sa však pozerá len na zverstvá spáchané jednotkami porazeného
prezidenta Gbagba a nie na obvinenia vznesené proti jednotkám novozvoleného prezidenta
Ouattaru. V prípade násilných činov by sa nemal robiť rozdiel v tom, kto ich spáchal.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) EÚ musí čo najdôraznejšie odsúdiť vážne
porušovania ľudských práv a násilné činy spáchané porazeným prezidentom Gbagbom.
Ak sa bude naďalej porušovať humanitárne právo, musia sa uvaliť konkrétne sankcie.
Dôležité je však aj to, aby sa potrestali násilné činy obidvoch strán, inými slovami aj násilné
činy, z ktorých bol obvinený nový prezident Ouattara. Obete násilných útokov veľmi
nezaujíma, kto násilie nariadil. V tomto ohľade považujem uznesenie za príliš jednostranné.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) S ohľadom na politickú krízu
s vážnymi sociálnymi následkami, ktorú krajina zažíva, vítam prísľub EÚ, ktorý vyjadrila
pani komisárka Georgievová, pomôcť vyriešiť túto humanitárnu krízu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Hlasoval som za uznesenie. Pripájam
svoj hlas k tým, ktorí: 1. ľutujú, že povolebná politická patová situácia nebola riešená
pokojne a všetky diplomatické snahy vynaložené týmto smerom zlyhali; 2. odsudzujú
tragické straty na životoch a straty na majetku v povolebnom násilí a vyzývajú pánov
Gbagba a Ouattaru, aby zabezpečili dodržiavanie ľudských práv a právneho poriadku a 3.
vyzývajú pána Ouattaru a pána Gbagba, aby prevzali zodpovednosť a zabránili násiliu
a odvetám po skončení bojov v krajine a dokázali svoj záväzok dosiahnuť pokojný
demokratický prechod.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) Pobrežie Slonoviny sa v priebehu posledných štyroch
mesiacov dostalo do hlbokej politickej krízy. Odmietnutie odchádzajúceho prezidenta
Laurenta Gbagba odovzdať moc Alassanovi Ouattarovi, víťazovi prezidentských volieb
z novembra 2010, vyvolalo špirálu násilia v celej krajine, ktorá nevykazuje žiadne znaky
zmiernenia. Od polovice februára sa boje v hlavnom meste a na západe krajiny zintenzívnili
a stále dostávame znepokojujúce správy o tom, že proti civilistom sa čoraz viac používa
ťažké delostrelectvo. Napriek tomu, že Organizácia Spojených národov volebné výsledky
potvrdila, diplomatické snahy medzinárodného spoločenstva zatiaľ nepriniesli úspech.
Nastal čas odsúdiť pokusy bývalého prezidenta Gbagba a jeho prívržencov násilne zvrátiť
želanie obyvateľov Pobrežia Slonoviny. Laurent Gbagbo musí okamžite odstúpiť a odovzdať
moc Alassanovi Ouattarovi, ktorý je právoplatne zvoleným prezidentom.

Michèle Striffler (PPE),    písomne. – (FR) Pobrežie Slonoviny je už štyri mesiace v hlbokej
politickej kríze spôsobenej odmietaním bývalého prezidenta Laurenta Gbagba odovzdať
moc právoplatnému prezidentovi Alassanovi Ouattarovi. Táto situácia má osobitne
katastrofálne humanitárne dôsledky. Povolebné násilie malo za následok viac ako jeden
milión osôb a utečencov vysídlených v rámci krajiny. Obrovský prílev utečencov môže
navyše rozdúchať viditeľné napätie v regióne. Táto kríza má preto tendenciu pokračovať.
Hoci vítam rozhodnutie Komisie päťnásobne zvýšiť humanitárnu pomoc, čím sa európska
pomoc zvýši na úroveň 30 miliónov EUR, je nevyhnutné, aby Európska únia urobila všetko
možné, aby pomohla najzraniteľnejším skupinám obyvateľov a monitorovala ich meniace
sa potreby.
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Dominique Vlasto (PPE),    písomne. – (FR) Veľmi rada som podporila toto uznesenie,
ktoré jasne odsudzuje zverstvá, ktoré spáchala milícia verná odchádzajúcemu prezidentovi
Pobrežia Slonoviny Laurentovi Gbagbovi na civilnom obyvateľstve. Ukončenie konfliktu
diplomatickými prostriedkami by bolo bývalo lepšie, ale úroveň násilia v Abidjane
a nekompromisný, sebazničujúci postoj zosadeného prezidenta si vyžadovali zásah
Organizácie Spojených národov (OSN) s cieľom chrániť civilistov a pomôcť právoplatnému
prezidentovi Alassanovi Ouattarovi prevziať moc. Toto uznesenie preto podporuje zásah
francúzskych jednotiek pod vedením OSN, čo pomáha presadiť právo a volebný výsledok
a chrániť životy civilistov a európskych štátnych príslušníkov. Keď sa obnoví právny štát,
budú musieť príslušné orgány Pobrežia Slonoviny s podporou medzinárodného
spoločenstva zabezpečiť, aby bol porazený kandidát v posledných prezidentských voľbách
v Pobreží Slonoviny Laurent Gbagbo spolu so všetkými činiteľmi podozrivými z porušenia
ľudských práv súdený za svoje činy. Na záver si myslím, že EÚ musí pokračovať v plnení
svojho záväzku poskytovať Pobrežiu Slonoviny dlhodobú pomoc, aby podporila národné
zmierenie a pomohla opätovne vybudovať a stabilizovať krajinu.

Návrh uznesenia B7-0198/2011 (Revízia európskej susedskej politiky – východný
rozmer)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasujem za túto správu, pretože obsahuje
dôležité ciele, napríklad liberalizáciu vízového režimu, dohody o voľnom obchode, kontakt
s občianskou spoločnosťou a zákaz používania sily, pokiaľ ide o účasť EÚ v konfliktoch,
ako aj zásadu sebaurčenia a zásadu územnej celistvosti.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Od svojho začiatku v roku 2004 európska
susedská politika (ESP) viedla k posilneniu vzťahov s partnerskými krajinami. Východné
partnerstvo je zmysluplným politickým rámcom na prehĺbenie vzťahov s partnerskými
krajinami a je založené na zásadách spoločnej angažovanosti a zodpovednosti. Prioritami
Východného partnerstva sú rozvoj demokracie, dobrá správa vecí verejných a stabilita,
hospodárska integrácia a zbližovanie s politikami EÚ, najmä pokiaľ ide o životné prostredie,
zmenu klímy a energetickú bezpečnosť. Vykonávanie ESP čelí určitým prekážkam, a preto
musí revízia ESP zahŕňať jasne definované priority opatrení, jasné kritériá a diferenciáciu
na základe výkonnosti. ESP musí byť aj naďalej založená na demokracii, zásadách právneho
štátu, dodržiavaní ľudských práv a základných slobôd a musí podporovať politické, sociálne
a hospodárske reformy našich najbližších partnerov.

Elena Băsescu (PPE),    písomne. – (RO) Hlasovala som za iniciatívu zo strany Komisie
a Rady o revízii východnej dimenzie európskej susedskej politiky. Táto politika priniesla
výsledky vďaka svojej pružnosti a teraz ju treba prispôsobiť novej situácii v Európe. Práve
z toho dôvodu ju treba lepšie prispôsobiť osobitným okolnostiam každej krajiny zahrnutej
do programu.

Myslím si, že najdôležitejším faktorom by mal byť skôr záväzok partnerských štátov než
geografická poloha. Podstatou reforiem v štáte sú však ľudia. Východné a západné krajiny
musia mať rovnaké príležitosti a to si vyžaduje opätovné vyváženie susedskej politiky.
Bývalé sovietske štáty tiež potrebujú spoluprácu s EÚ. Tento názor podporil aj Joe Biden
počas nedávnej návštevy v Kišiňove. Chcela by som zdôrazniť, že Moldavská republika je
vedúcim reformátorom v rámci Východného partnerstva.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože
revízia východnej dimenzie európskej susedskej politiky zahŕňa také dôležité ciele ako
demokratické postupy, dobrú správu vecí verejných a stabilitu, hospodársku integráciu,
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životné prostredie, zmenu klímy a energetickú bezpečnosť. Európsky parlament je toho
názoru, že boj proti korupcii – najmä v oblasti súdnictva a polície – by mal byť hlavnou
prioritou EÚ v oblasti rozvoja jej vzťahov s východnými partnermi. Ďalej je potrebné
zintenzívniť boj proti medzinárodným sieťam organizovaného zločinu a zvýšiť mieru
policajnej a justičnej spolupráce s príslušnými agentúrami EÚ. Je veľmi dôležité, aby
organizácie občianskej spoločnosti aktívne vykonávali svoju prácu najmä v oblasti ľudských
práv a aby podporovali demokratické postupy a zabezpečili slobodu médií. Chcela by som
zdôrazniť význam slobody prejavu a slobodných a nezávislých médií vrátane internetu
pre rozvoj demokracií. Chcela by som tiež zdôrazniť význam odborov a sociálneho dialógu
ako súčasť demokratického rozvoja východných partnerov.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    písomne. – (RO) Správy Komisie o európskej susedskej
politike (ESP) neznázorňujú len skutočný prínos politiky dobrých susedských vzťahov,
ale aj jej problémy. ESP treba zrevidovať a treba prijať odlišný prístup, pokiaľ ide o reakciu
Európskej únie na pokrok susedných krajín týkajúci sa sociálno-hospodárskych reforiem,
a poskytnúť im finančnú a politickú podporu, ktorá bude prispôsobená osobitným
potrebám každej krajiny.

Východné partnerstvo ponúka politický rámec na upevnenie vzťahov medzi EÚ a jej
východnými susedmi a na pokračovanie sociálno-hospodárskych reforiem v partnerských
krajinách.

Pokrok každej krajiny musí byť posúdený na základe porovnávacej analýzy založenej na
vopred vymedzených kritériách, ale zároveň sa musia zohľadniť aj faktory týkajúce sa
osobitných vlastností každej krajiny. „Európska perspektíva vrátane článku 49 Zmluvy
o Európskej únii“ by mohla predstavovať hybnú silu na uskutočňovanie reforiem v týchto
krajinách. Parlament musí zohrať dôležitú úlohu v stanovení hodnotiacich kritérií
a v posilnení slobody a demokracie v susedných partnerských krajinách.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Predovšetkým by som chcel zablahoželať pánovi
kolegovi poslancovi Siwiecovi k vynikajúcej práci, ktorú vykonal, a k spolupráci, alebo
lepšie povedané k syntéze myšlienok, ktorú sme dosiahli v súvislosti so všeobecnou zásadou
revízie európskej susedskej politiky (ESP). Okrem toho, čo som už povedal o uznesení
o južnej dimenzii, ktorého som bol spravodajcom, chcel by som zdôrazniť, že je potrebné,
aby obe dimenzie ESP v budúcnosti uprednostňovali prístup zdola nahor, a zdôrazniť, že
iba intenzívnejšie zapojenie miestnych komunít a občianskej spoločnosti zabezpečí
maximálnu účinnosť vykonávania ESP EÚ. Dúfam tiež, že ako som uviedol vo svojom
prejave, EÚ nebude uprednostňovať krátkodobú stabilitu na úkor najlepších záujmov
a neustálej ochrany občanov a ich individuálnej a kolektívnej slobody s osobitným dôrazom
na práva žien. Aj keď ma mimoriadne tešia výsledky, ktoré sme v týchto dvoch správach
dosiahli, dosť ma mrzí, že Parlament a Komisia ani tentoraz naplno nevyužili túto príležitosť
na rozlíšenie medzi východnými krajinami ESP a južnými krajinami ESP, ktoré by sa
potenciálne mohli stať partnermi EÚ.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Cieľom uznesenia o východnej dimenzii európskej
susedskej politiky (ESP) je odporučiť, aby ďalšia strategická revízia ESP posilnila diferenciáciu
medzi štátmi podľa ich ambície a záväzkov a v nadväznosti na skutočný pokrok a konkrétne
kroky. Mali by sa zohľadňovať osobitosti každého partnera vrátane ich cieľov a potenciálu.
Základné európske hodnoty vrátane demokracie, zásady právneho štátu, dodržiavania
ľudských práv a základných slobôd, nezávislosti súdnictva a boja proti korupcii sú základy,
z ktorých ESP vychádza, a mali by zostať hlavným kritériom na hodnotenie postavenia
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východných partnerov. Sloboda tlače a boj proti korupcii by mali byť pre EÚ prioritami
pri budovaní vzťahov s týmito krajinami a to by sa malo odzrkadľovať v celkovom rámci
pre inštitucionálny rozvoj.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Ciele EÚ sú veľmi rozsiahle a sú založené
na rozšírení smerom k susedným krajinám s cieľom vytvoriť veľké územie na voľný pohyb
ľudí a tovaru. V tejto súvislosti hrá európska susedská politika (ESP) EÚ kľúčovú úlohu
v stratégii pre rozvoj a rast. V tomto smere sa prijalo niekoľko nástrojov a uznesení, najmä
nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI), a urobili sa zásadné rozhodnutia v oblasti
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Preto ma teší prijatie tejto správy
a navrhovaných opatrení, najmä posilnenie financovania a spolupráce rôznych odvetví,
ako aj zorganizovanie druhého samitu Východného partnerstva v druhej polovici roka
2011. Chcel by som zdôrazniť potrebu EÚ zintenzívniť dialóg s organizáciami občianskej
spoločnosti v týchto krajinách, podporovať voľný obchod a stabilitu, presadzovať výmenu
skúseností a mobilitu medzi členským štátmi a týmito krajinami, ako aj podporovať
viacstranný dialóg.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože revízia
východnej dimenzie európskej susedskej politiky zahŕňa také dôležité ciele, ako sú
demokracia, zásada právneho štátu, dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd,
trhové hospodárstvo, trvalo udržateľný rozvoj a dobrá správa vecí verejných. Zdôrazňuje,
že ESP je naďalej strategicky významným rámcom na prehlbovanie a posilňovanie našich
vzťahov s našimi najbližšími partnermi, pokiaľ ide o podporu ich politických, sociálnych
a hospodárskych reforiem, a že pri navrhovaní a vykonávaní programov a činností je
dôležité zachovať zásadu spoločnej angažovanosti. Východné partnerstvo bolo vytvorené
ako politický rámec na rozvoj východnej dimenzie ESP, ktorý je zameraný na prehlbovanie
a posilňovanie vzťahov medzi EÚ a jej východnými susedmi prostredníctvom podporovania
politických združení, hospodárskej integrácie a aproximácie právnych predpisov, pričom
podporuje politické a sociálno-hospodárske reformy v partnerských krajinách. Chcel by
som zdôrazniť, že hospodárske reformy musia prebiehať súbežne s politickými reformami
a že dobrú správu vecí verejných možno dosiahnuť len prostredníctvom otvoreného
a transparentného rozhodovacieho procesu, ktorý bude založený na demokratických
inštitúciách. Je mimoriadne dôležité ďalej podporovať rozvoj regionálnej spolupráce
v oblasti Čierneho mora a zlepšiť politiky EÚ vo vzťahu k čiernomorskému regiónu, a to
predovšetkým prostredníctvom začatia plnohodnotnej stratégie EÚ pre Čierne more
a zabezpečenia potrebných finančných a ľudských zdrojov na jej účinné plnenie.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    písomne. – Vždy som podporoval východnú susedskú politiku
Európskej únie, čo možno vidieť z mojich predchádzajúcich aktivít. Podporujem revíziu
európskej susedskej politiky, pretože je potrebná na to, aby výrazne prispela k zabezpečeniu
pevnejšieho začlenenia ľudských práv a politických zásad do analýzy politickej situácie
v tretích krajinách. Zdôrazňuje pozitívny rozvoj v súvislosti s ľudskými právami
a demokratizáciou v niektorých partnerských krajinách a určitý negatívny vývoj v ďalších
krajinách, najmä v Bielorusku. Za dôležitú tiež považujem skutočnosť, že osobitnú
pozornosť venuje mobilite študentov, akademických a výskumných pracovníkov
a podnikateľov, zabezpečuje dostupnosť dostatočných zdrojov a posilňuje súčasné
štipendijné programy. Zo všetkých uvedených dôvodov podporujem revíziu európskej
susedskej politiky.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písomne. – (RO) Revízia susedskej politiky musí aj naďalej
riešiť osobitné problémy, ktorým musia čeliť regióny nachádzajúce sa na hraniciach
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Európskej únie. Myslím si, že na riešenie takých rozmanitých problémov sú potrebné
značné administratívne kapacity. Okrem demografických zmien, zmeny klímy,
hospodárskej konkurencieschopnosti a kvality života sa musia regióny, ktoré hraničia
s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, zaoberať radom následkov vyplývajúcich z problémov,
ktoré sa neriešia riadnym spôsobom. Týka sa to napríklad spôsobu, akým sa zvládajú
prírodné katastrofy. Intervencie v núdzových situáciách sú nesmierne náročné, ak susedné
krajiny nie sú schopné reagovať, a žiadny región nedokáže sám zvládať celú situáciu. Preto
som navrhol, aby sa regióny, ktoré sa nachádzajú na hraniciach EÚ a majú spoločné hranice
aspoň s dvoma štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ, považovali za „platformy“ a náležite sa
podporovali. Susedská politika musí zohľadniť schopnosť regiónov, ktoré sa nachádzajú
v EÚ, ale majú vonkajšie hranice, riešiť problémy, ktoré sú oveľa zložitejšie. Na to treba
poskytnúť zodpovedajúcu finančnú podporu.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za toto uznesenie a podporujem krajiny
v tomto regióne, aby navzájom užšie spolupracovali a aby nadviazali posilnený a dlhodobý
dialóg na všetkých príslušných úrovniach, ktorý by sa týkal oblastí ako sloboda, bezpečnosť
a spravodlivosť a predovšetkým oblastí pohraničnej správy, migrácie a azylu, boja proti
organizovanému zločinu, obchodovania s ľuďmi, nelegálneho prisťahovalectva, terorizmu,
prania špinavých peňazí a policajnej a justičnej spolupráce. Uznesenie pripomína, že dobré
susedské vzťahy sú pre krajiny ESP jedným z najdôležitejších predpokladov pokroku
smerom k členstvu v EÚ.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Nová európska susedská politika,
ktorá nám bola prisľúbená, je iba opakovaním toho istého s doplnením niekoľkých
demokratických hľadísk. Pokiaľ ide o východnú dimenziu, je tam všetko: zóny voľného
obchodu, podpora projektov Nabucco a AGRI a outsourcing „riadenia migračných tokov“.
Nič sa nezmenilo. Hlasoval som proti. EÚ nie je ani štátom, ani demokraciou, správa sa
však ako imperialistická mocnosť.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Pôvodne boli z európskej susedskej politiky
vylúčené tri krajiny Zakaukazska a boli začlenené len do oblasti pôsobnosti susedskej
politiky. Akčné plány na prehĺbenie dvojstranných vzťahov sú dôležitým nástrojom
európskej susedskej politiky a pripravujú sa jednotlivo pre každú krajinu, keďže v praxi
každá krajina ide po vlastnej ceste. Najmä región Zakaukazska je charakterizovaný radom
konfliktov, ktorých konečné riešenie považujú v niektorých prípadoch za mimoriadne
zložité aj odborníci.

V tomto kontexte je dôležité opakovane objasniť, že susedská politika EÚ nevedie
automaticky k pristúpeniu (ako v procese rozširovania). Skôr sa týka aspektov bezpečnostnej
politiky a zvyšovania stability. To nie je v uznesení dostatočne vyjadrené, a preto som zaň
nehlasoval.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Európska susedská politika je nástrojom na
zabezpečenie stability a podpory mierových a demokratických štruktúr, ako aj na prehĺbenie
dvojstranných vzťahov s krajinami obklopujúcimi EÚ. Predovšetkým v krajinách
Zakaukazska treba urobiť veľa práce najmä preto, lebo región je opakovane sužovaný
konfliktmi. Európska susedská politika nie je a nemala by byť prvou fázou politiky
rozširovania. Zdá sa mi, že to nie jasne uvedené, a preto nemôžem podporiť toto uznesenie.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Ukázalo sa, že európska susedská
politika (ESP) je efektívnym nástrojom zahraničnej politiky, ktorý podporuje posilnenie
vzťahov s tretími krajinami a prináša niektoré hmatateľné prínosy. Konečným cieľom
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efektívnej susedskej politiky je zaručiť mier. Východné partnerstvo je zmysluplným
politickým rámcom na prehĺbenie vzťahov s partnerskými krajinami a je založené na
zásadách spoločnej angažovanosti a zodpovednosti. Hlasovala som za toto uznesenie,
pretože aj ja si myslím, že posilnenie vzťahov medzi všetkými krajinami, ako sa v ňom
odporúča, si vyžaduje väčší spoločný záväzok a ďalší pokrok smerom k dobrej správe vecí
verejných a k demokratickým normám.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Hlasoval som za toto uznesenie, ktoré zdôrazňuje
potrebu zrevidovať európsku susedskú politiku (ESP) založenú na podpore základných
hodnôt a zásad EÚ a na väčšom zapojení občianskej spoločnosti a miestnych komunít
a ktoré zdôrazňuje význam východnej dimenzie ESP ako nástroja na posilnenie vzťahov
EÚ s východnými susedmi s cieľom podporovať politické, sociálne a hospodárske reformy
v týchto krajinách a posilniť ich oddanosť spoločným hodnotám, ako sú demokracia,
právny štát, dodržiavanie ľudských práv a dobrá správa vecí verejných v kontexte európskej
integrácie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Hlasoval som za. Pripájam sa k hlasu
tých, ktorí vítajú pokrok dosiahnutý v rámci európskej susedskej politiky (ESP) vo vzťahoch
medzi EÚ a susednými krajinami, zdôrazňujem hodnoty, zásady a záväzky, na ktorých
stojí ESP, ku ktorým patria demokracia, zásady právneho štátu, dodržiavanie ľudských
práv a základných slobôd, trhové hospodárstvo, trvalo udržateľný rozvoj a dobrá správa
vecí verejných, domnievam sa, že ESP je naďalej strategicky významným rámcom na
prehlbovanie a posilňovanie našich vzťahov s našimi najbližšími partnermi, pokiaľ ide
o podporu ich politických, sociálnych a hospodárskych reforiem, a zdôrazňujem, že pri
navrhovaní a vykonávaní programov a činností je dôležité zachovať zásadu spoločnej
angažovanosti.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) V súlade s článkom 8 Zmluvy o Európskej únii Únia
musí rozvíjať osobitné vzťahy so susednými krajinami s cieľom vytvoriť priestor prosperity
a dobrého susedstva. Ako sme mohli vidieť, európska susedská politika vo veľkej miere
viedla k posilneniu vzťahov s partnerskými krajinami a priniesla niektoré hmatateľné
prínosy v záujme spoločného blaha. Hlavné úlohy však zostávajú a dôraz by sa teraz mal
klásť na prioritné opatrenia s účinnejšími kritériami, najmä pokiaľ ide o Východné
partnerstvo. Partnerstvo s východnými susedmi predstavuje politický rámec, ktorý má
obrovský význam pre blahobyt Európy, a jeho pracovná platforma sa sústreďuje na štyri
témy: demokraciu, dobrú správu vecí verejných, hospodársku integráciu a zbližovanie
s európskymi politikami. Žiaľ, v tomto období dochádza v týchto krajinách ku konfliktom,
ktoré vážne narúšajú ich hospodársky, sociálny a politický rozvoj a predstavujú vážnu
prekážku brániacu spolupráci a regionálnej bezpečnosti, ako ukázali nedávne povstania
v Tunisku a Egypte. Ocenila by som strategickú revíziu európskej susedskej politiky
založenú na hodnotách Únie, ktoré odmietajú represívne režimy a ktoré podporujú
oprávnené demokratické ambície ľudí z východných krajín.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    písomne. – (PL) Od svojho začiatku európska susedská
politika priniesla hmatateľné prínosy všetkým zapojeným stranám. Vytvára rámec
spolupráce, ktorý má strategický význam pri podpore politických, sociálnych
a hospodárskych reforiem našich najbližších partnerov. Prioritami Východného partnerstva
sú rozvoj demokracie, dobrá správa vecí verejných a stabilita, hospodárska integrácia
a zbližovanie s politikou EÚ. Od vytvorenia ESP sa zaznamenal pokrok v oblasti ľudských
práv, demokratizácie verejného života a hospodárskych reforiem mnohých partnerských
krajín. Bielorusko zostáva jedinou krajinou s obmedzenou účasťou na spolupráci s EÚ
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a jeho ďalšie zapojenie do ESP by malo závisieť od jeho ochoty rešpektovať základné zásady
demokracie a slobody.

Pozornosť treba venovať boju proti korupcii, volebnému právu a spôsobu, akým sa konajú
voľby, aby boli v súlade s medzinárodným právom. Treba vyjadriť podporu parlamentnému
zhromaždeniu EURONEST a zdôrazniť jeho úlohu v posilňovaní demokracie a v rozvoji
spolupráce s krajinami Východného partnerstva.

Bogusław Sonik (PPE),    písomne. – (PL) Cieľom uznesenia Európskeho parlamentu
o revízii európskej susedskej politiky (ESP) je prekonať ťažkosti, ktoré v posledných
mesiacoch vznikli v našom susedstve vo východnej aj južnej v dimenzii. Tieto udalosti
preukázali neprimeranosť súčasného zapojenia EÚ v susedstve. Nevyhnutnosťou je zmena
paradigmy v politike EÚ navrhovaná Európskym parlamentom z „prvoradej stability“ na
„prvoradú demokratizáciu a ľudské práva“. Už by sme sa viac nemali tváriť, že súčasný
stav politiky, teda udržiavanie autoritatívnych režimov, je pre Európu a jej bezpečnosť
lepší. Nastal čas solidarity s našimi susedmi.

Napriek rozdielom má väčšina krajín v susedstve spoločné znaky: obmedzenú slobodu
alebo vôbec žiadnu slobodu a nedostatok úspechov v modernizácii. Vyčlenenie ďalších
veľkorysých finančných prostriedkov s cieľom vybudovať stabilné susedstvo EÚ sa zdá
nevyhnutné. ESP by preto naďalej mala byť založená na zásade podmienenosti a na
dvojstrannej a viacstrannej spolupráci a mala by sa rozšíriť o snahy o inštitucionálnu
integráciu, liberalizáciu vízového režimu, otvorenie európskeho trhu a podporu občianskej
spoločnosti. Stojí za to opäť spomenúť stanovisko Poľska ako zástancu postupného
rozširovania EÚ, ktoré pred dvoma rokmi v partnerstve so Švédskom vyzvalo členské
štáty, aby posilnili východnú dimenziu ESP v podobe iniciatívy Východného partnerstva.

Vzhľadom na súčasné udalosti má úloha Poľska symbolický význam. Poľsko, ktoré má
historické skúsenosti s transformáciou svojho politicko-hospodárskeho systému, môže
v súčasnej politike slúžiť ako dobrý príklad a model pre východných aj južných susedov
EÚ.

Nuno Teixeira (PPE),    písomne. – (PT) Ukázalo sa, že európska susedská politika (ESP) je
kľúčovým nástrojom zahraničnej politiky, podporuje posilnenie vzťahov medzi
partnerskými krajinami a je výhodná pre obe strany. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy,
ktoré vyplývajú z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, sú zamerané na poskytnutie
väčšieho súladu, zvýšenia efektívnosti a legitímnosti vonkajšej dimenzie EÚ. Je však
nevyhnutné zrevidovať a zdôrazniť chyby z minulosti. Revízia ESP a Východného
partnerstva by mala stanoviť priority osobitných opatrení každého partnera spolu
s kritériami a diferenciáciou na základe výkonnosti a dosiahnutých výsledkov. Prístup
zdola nahor a podpora občianskej spoločnosti a procesov demokratizácie sú predpokladom
dlhodobej udržateľnosti a rastu.

Osobitné zameranie na odbornú prípravu, vzdelávanie, výskum a mobilitu je potrebné na
riešenie sociálno-hospodárskych problémov v regióne. Na záver by som chcel zdôrazniť
podporu, ktorú EÚ poskytla bieloruskej občianskej spoločnosti pri posilňovaní
demokratických a sociálnych reforiem s cieľom umožniť mu zapojenie do ESP a ďalších
odvetvových politík.
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Návrh uznesenia B7-0199/2011 (Revízia európskej susedskej politiky – južný
rozmer)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Súhlasím s vyjadrením záväzkov, že treba
zohľadniť aktuálny vývoj a chyby z minulosti a podporovať demokratickú transformáciu,
ako aj hospodárske a sociálne reformy v regióne, bojovať proti korupcii a podporovať
ľudské práva a základné slobody. Predovšetkým treba vytvoriť mnohostranný rozmer
a súčinnosť medzi dvojstrannými a mnohostrannými rozmermi tohto partnerstva vrátane
revitalizácie Únie pre Stredozemie a posilnenia úlohy odborových organizácií civilného
obyvateľstva. Je tiež dôležité zdôrazniť potrebu zvýšenia finančných prostriedkov
vyčlenených na túto politiku a ich lepšieho využívania.

Dominique Baudis (PPE),    písomne. – (FR) Musíme prehodnotiť našu politiku v južnom
Stredozemí. Cieľom európskej susedskej politiky bolo podporovať hodnoty demokracie
a ľudských práv, ale udalosti, ku ktorým dochádza v južnom Stredozemí od začiatku roka,
poukazujú na to, že sme v tom neuspeli. Samozrejme, spolupráca v oblastiach ako
vzdelávanie a modernizácia hospodárstva priniesla ovocie. To isté nemožno povedať
o dobrej správe vecí verejných, reforme súdnictva a demokracii, ktoré sú však hlavnými
cieľmi európskej susedskej politiky. Pozitívom tohto textu je navrhnutie riešení na radikálne
prehodnotenie tejto politiky. Verím, že Európska komisia a Rada sa tým dokážu inšpirovať.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Počas dnešnej plenárnej rozpravy v Štrasburgu sme
predložili dôležité strategické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k európskej susedskej
politike. To ukázalo, že Európa dokáže byť aktívna, ak chce, a že pokiaľ ide o ideály, dokáže
ostať jednotná. Dnes sme to opäť dokázali. Som rád, že sa to podarilo v uznesení, ktorého
som mal tú česť byť spravodajcom. Skutočne ma potešilo, že ako videl celý Parlament,
komisár Füle počas rozpravy, ktorá predchádzala tomuto hlasovaniu, privítal takmer všetky
naše návrhy. Teraz vyzývam Komisiu, aby 10. mája vo svojom procese preskúmania
prejavila ambíciu, ktorú si súčasná situácia vyžaduje, a to vytvorenie susedskej politiky
šitej na mieru každému štátu s jasnými kritériami a dôkladným posúdením. To v budúcnosti
umožní vytvoriť hospodársku oblasť Stredozemia s novými južnými demokraciami a verím,
že príjemná atmosféra a spolupráca, ktoré charakterizovali prácu na riešení tejto
problematiky, budú viesť k tomu, aby bol Parlament trvalo zapojený do plánovania
a hodnotenia tejto politiky. Myslím si, že je absolútne nevyhnutné, aby EÚ v budúcnosti
v susedskej politike uprednostňovala prístup zdola nahor, a to z dôvodov, ktoré boli
uvedené v tomto uznesení.

Diane Dodds (NI),    písomne. – Hlasovala som proti tomuto návrhu. Aj keď je veľmi
dôležité, aby sme sa usilovali o podporu mieru a demokracie v Stredozemí, je úplne jasné,
že stratégia európskej susedskej politiky zatiaľ nebola úspešná. Táto politika stojí daňových
poplatníkov okolo jeden a pol miliardy EUR ročne, zjavne však nesplnila očakávania.
V súčasnosti v oblasti čelíme utečeneckej kríze a mnoho režimov sa obracia proti svojim
vlastným ľuďom. Podľa mňa niet pochýb o tom, že čoskoro budeme požiadaní, aby sme
schválili ďalšie financovanie. Bez jasných cieľov a pracovného programu bude táto
neprehľadná politika naďalej sklamaním pre tých najzraniteľnejších ľudí v regióne. Je tiež
jasné, že reakcia na pokračujúcu bezpečnostnú a humanitárnu situáciu, ktorú skoordinovala
pani vysoká predstaviteľka, bola neúčinná.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Nedávne udalosti v oblasti južného Stredozemia, ktoré
sa začali v Tunisku v decembri 2010, viedli k naliehavej potrebe zrevidovať európsku
susedskú politiku (ESP). Parlament by mal monitorovať procesy demokratického prechodu
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v krajinách južného Stredozemia a spolu s ďalšími európskymi inštitúciami by mal
podporovať tento prechod, aby bol čo najpohotovejší a najpokojnejší, a poskytovať dôležitú
podporu prostredníctvom nástrojov, ktoré má k dispozícii a ktoré sú zamerané na podporu
politických, hospodárskych a sociálnych reforiem. Posilnenie demokracie, zásada právneho
štátu, dobrá správa vecí verejných, boj proti korupcii a rešpektovanie ľudských práv
a základných slobôd sú nevyhnutnými prvkami v politickom dialógu medzi EÚ a jej južnými
susedmi. Vzhľadom na tieto udalosti si Únia pre Stredozemie zaslúži oživenie so zreteľom
na posilnenie južnej dimenzie ESP.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Teší ma kvalita tohto uznesenia a jeho
prijatie a chcel by som zablahoželať pánovi kolegovi Davidovi. Ciele EÚ sú veľmi rozsiahle
a sú založené na rozširovaní smerom k susedným krajinám s cieľom vytvoriť veľké územie
na voľný pohyb ľudí a tovaru. V tejto súvislosti hrá európska susedská politika (ESP) EÚ
kľúčovú úlohu v stratégii pre rozvoj a rast. V tomto smere sa prijalo niekoľko nástrojov
a uznesení, najmä nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI), a urobili sa zásadné
rozhodnutia v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Revízia ESP má však
v kontexte súčasných udalostí v južnom a východnom Stredozemí teraz väčší význam.
EÚ by sa mala poučiť z udalostí na juhu, najmä v Tunisku a Egypte, a mala by prehodnotiť
svoju politiku na podporu demokracie a ľudských práv a vytvoriť vykonávací mechanizmus
pre doložku o ľudských právach zahrnutú vo všetkých dohodách s tretími krajinami.
V rámci preskúmania európskej susedskej politiky treba uprednostniť kritériá, ktoré sa
týkajú nezávislosti súdnictva, dodržiavania základných slobôd, pluralizmu a slobody tlače,
ako aj boja proti korupcii.

Elisabetta Gardini (PPE),    písomne. – (IT) Vzhľadom na nedávne udalosti v stredozemskej
oblasti, ako aj na priame a nepriame následky týchto udalostí pre európske krajiny musíme
vykonať rýchlu a dôslednú revíziu európskej susedskej politiky. Nová stratégia Európy
musí byť založená na opätovnom vymedzení prostriedkov, ktoré sú dostupné pre oblasť
Stredozemia, musí zabezpečiť zvýšenie finančných záväzkov s cieľom posilniť politickú,
hospodársku a sociálnu reformu v krajinách tejto oblasti a naliehať na zabezpečenie
prostriedkov v súvislosti s prisťahovalectvom. Okrem toho, pokiaľ ide o radikálne zmeny
ovplyvňujúce našich južných susedov, som presvedčená, že nastal čas, aby sme prijali nový
európsky prístup s cieľom nielen brániť demokraciu, ale aj prijať konkrétne opatrenia na
zmiernenie migračných tlakov a zaručenie bezpečnosti dodávok energie. V tomto kontexte
je nevyhnutné čo najskôr položiť základy nového a posilneného partnerstva s našimi
južnými susednými krajinami: partnerstva, ktoré je zamerané na podporu stability,
hospodárskeho rozvoja a demokratického prechodu tejto oblasti. Z toho dôvodu si myslím,
že Európska únia musí zohrávať kľúčovú úlohu v geopolitickom kontexte regiónu.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože
zdôrazňuje význam zriadenia osobitnej pracovnej skupiny, ktorej súčasťou je aj Parlament,
ako reakcie na výzvy na monitorovanie procesov prechodu k demokracii uskutočnených
subjektmi pre demokratickú zmenu, najmä pokiaľ ide o slobodné a demokratické voľby
a budovanie inštitúcií vrátane nezávislého súdnictva. Ďalej vyzýva EÚ, aby výrazne
podporila proces politickej a hospodárskej reformy v regióne použitím všetkých existujúcich
nástrojov v rámci európskej susedskej politiky a aby v prípade potreby schválila nové
nástroje, ktoré by mohli najúčinnejším spôsobom podporovať proces demokratickej
transformácie so zameraním sa na dodržiavanie základných slobôd, dobrú správu vecí
verejných, nezávislosť súdnictva a boj proti korupcii, teda na naplnenie potrieb a očakávaní
obyvateľstva našich južných susedov. Musíme zabezpečiť poskytovanie lepšie cielenej
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pomoci zameranej predovšetkým na občiansku spoločnosť a miestne spoločenstvá, čím
sa zabezpečí prístup zdola nahor. Každé zvýšenie objemu pridelených finančných
prostriedkov by sa však malo opierať o presné posúdenie potrieb a malo by byť v súlade
so zvyšovaním účinnosti uskutočňovaných programov, ktoré sú vhodne prispôsobené
a uprednostnené podľa požiadaviek každej prijímajúcej krajiny.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za toto uznesenie, ktoré pripomína, že
európskej susedskej politike (ESP) sa nepodarilo presadiť a zabezpečiť ľudské práva v tretích
krajinách so zreteľom na súčasné dianie v južnom Stredomorí, najmä v Tunisku a Egypte;
vyzýva EÚ, aby sa z týchto udalostí poučila a aby prehodnotila svoju politiku na podporu
demokracie a ľudských práv a vytvorila vykonávací mechanizmus pre doložku o ľudských
právach zahrnutú vo všetkých dohodách s tretími krajinami; trvá na tom, že v rámci
preskúmania európskej susedskej politiky treba uprednostniť kritériá, ktoré sa týkajú
nezávislosti súdnictva, dodržiavania základných slobôd, pluralizmu a slobody tlače, ako
aj boja proti korupcii a vyzýva na lepšiu koordináciu s ostatnými politikami Únie voči
týmto krajinám.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Nová európska susedská politika,
ktorá nám bola prisľúbená, je iba opakovaním toho istého s doplnením niekoľkých
potrebných demokratických hľadísk. Pokiaľ ide o ostatné veci, dohody s diktátormi budú
existovať aj naďalej: zóny voľného obchodu, outsourcing „riadenia migračných tokov“,
energetická bezpečnosť EÚ – je tam všetko. EÚ vôbec nezaujímajú rodiace sa demokracie.
Hlasoval som proti.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Už niekoľko rokov sa EÚ v rámci susedskej politiky
sústreďuje na hospodársku liberalizáciu, pričom dúfa, že to bude mať pozitívne vedľajšie
účinky. Dynamiku hospodárskych reforiem dlho oslabujú autoritatívne režimy
prostredníctvom zvýšeného štátneho útlaku. Vzhľadom na stupňovanie udalostí v Líbyi
je otázne, či európska susedská politika skutočne dokáže prispieť k väčšej stabilite.

V krajinách Maghrebu sa zdá, že želania Barcelonského procesu sa sčasti splnia, aj keď
s vedľajšími účinkami, ktoré EÚ nepredpokladala a na ktoré nebola pripravená, napriek
tomu, že sa bežne spájajú s procesom transformácie. Barcelonský proces sám osebe je
pozitívny aspekt a zobral som to do úvahy pri hlasovaní.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Európska susedská politika (ESP) je
efektívnym nástrojom zahraničnej politiky. Parlament by mal prostredníctvom
medziparlamentných delegácií a Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie
prevziať svoju zodpovednosť za presadzovanie myšlienky, že medzi stabilitou a prosperitou
Európy a demokratickou správou vecí verejných a hospodárskym a sociálnym pokrokom
jej južných susedov je úzke prepojenie, a podporovať politické diskusie, skutočnú slobodu,
demokratické reformy a právny štát v susedných partnerských krajinách. Z týchto dôvodov,
ktoré boli vyjadrené v uznesení, zaň hlasujem.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Nedávne protesty v niektorých krajinách južného
susedstva EÚ, najmä v Tunisku, Egypte a Líbyi, jasne poukázali na potrebu, aby EÚ zmenila
svoju susedskú politiku a vytvorila ambicióznejšie a účinnejšie nástroje, ktoré umožnia
povzbudiť a podporiť požadované politické, hospodárske a sociálne reformy. Je preto
nevyhnutné, aby revízia európskej susedskej politiky (ESP) odrážala tento vývoj a umožnila
primeranú reakciu na problémy spôsobené týmto vývojom s dôrazom na nekompromisnú
ochranu demokratických hodnôt a základných práv a slobôd a so záväzkom zabezpečiť
väčšiu účasť občianskej spoločnosti a miestnych spoločenstiev. Pán spravodajca David to
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veľmi dobrým spôsobom uvádza vo svojej správe a chcel by som ho pochváliť za výborne
vykonanú prácu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Hlasoval som za návrh uznesenia.
Európsky parlament opätovne zdôrazňuje hodnoty, zásady a záväzky, na ktorých spočíva
európska susedská politika (ESP) a ku ktorým patrí demokracia, zásada právneho štátu,
dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd a dodržiavanie práv žien, dobrá správa
vecí verejných, trhové hospodárstvo a trvalo udržateľný rozvoj, a pripomína skutočnosť,
že ESP sa musí stať platným rámcom prehlbovania a posilňovania vzťahov s našimi
najbližšími partnermi na podporu ich politických, sociálnych a hospodárskych reforiem
zameraných na ustanovenie a upevnenie demokracie, pokroku a sociálnych
a hospodárskych príležitostí pre všetkých; zdôrazňuje, že pri koncipovaní a vykonávaní
programov ESP je potrebné zachovať zásady kolektívnej a spoločnej zodpovednosti;
domnieva sa, že ESP od svojho zavedenia v roku 2004 priniesla hmatateľné výhody pre
partnerov ESP a aj pre EÚ tým, že predstavuje jednotný rámec politiky, a prostredníctvom
diferenciácie vychádzajúcej z dosiahnutých výsledkov a na mieru ušitej pomoci.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) V súlade s článkom 8 Zmluvy o Európskej únii Únia
musí rozvíjať osobitné vzťahy so susednými krajinami s cieľom vytvoriť priestor prosperity
a dobrého susedstva. Rešpektovanie a podpora demokracie a ľudských práv, najmä práv
žien, sú základnými cieľmi Európskej únie a musia predstavovať spoločné hodnoty
s partnerskými krajinami európskej susedskej politiky. Súčasné ľudové povstania v Tunisku,
Egypte a Líbyi sú následkom všeobecnej nespokojnosti obyvateľstva s totalitnými režimami,
ktorá sa šíri celým východným regiónom. EÚ musí vzhľadom na tento zmenený sociálny
a politický priestor urobiť efektívne zmeny a doplnenia svojej susedskej politiky s cieľom
poskytnúť účinnú podporu reformačnému procesu v oblastiach ľudských práv
a demokracie. EÚ musí detailne vymedziť strategické priority partnerstiev východných
a južných susedov. Chcela by som, aby Únia prijala opatrenia posilnené želaním začať
proces demokratizácie, najmä pokiaľ ide o väčšiu účasť žien na verejnom živote a lepšie
plánovanie sociálno-hospodárskeho rozvoja.

Tokia Saïfi (PPE),    písomne. – (FR) Hlasovala som za túto správu, pretože nedávne udalosti
by nás mali povzbudiť, aby sme zreformovali a nielen presmerovali susedskú politiku.
Z hospodárskeho, obchodného a politického hľadiska by rešpektovanie práv a slobôd
malo zároveň predstavovať podmienky a ciele našej spolupráce. Finančná pomoc, ktorú
EÚ v tejto súvislosti poskytuje, by sa mala výrazne zvýšiť a mala by spĺňať tie isté podmienky
a ciele. Mali by sme tiež opäť uviesť do činnosti Úniu pre Stredozemie, a to na morálnom
základe z hľadiska jej požiadaviek a na praktickom základe z hľadiska jej úspechov. Naša
spolupráca by už viac nemala byť obmedzená na komunikáciu s vládnucimi orgánmi:
Európska únia by prioritne mala komunikovať s rôznymi členmi občianskej spoločnosti
a podporovať vytváranie a organizáciu politického pluralizmu v tomto regióne. Ak budeme
podporovať zavádzanie legitímnych a organizovaných zmien moci, nebudeme čeliť dileme
medzi bezpodmienečnou podporou vlád z dôvodu stability a chaosom. Okrem toho, ak
tentoraz postavíme našu spoluprácu na hodnotách, dáme jej všeobecnú legitímnosť
a súvislosť potrebnú na riešenie historických problémov tohto regiónu.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    písomne. – (ET) V dnešnom hlasovaní som podporila
uznesenie o revízii východnej aj južnej dimenzie európskej susedskej politiky (ESP). Tieto
uznesenia sú mimoriadne dôležité vzhľadom na nedávne udalosti v južnom regióne.
Predovšetkým musíme zohľadniť naliehavé požiadavky verejnosti niekoľkých južných
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susedov EÚ na zvrhnutie diktatúr a rozvoj demokracie. Strategická revízia európskej
susedskej politiky musí plne zohľadniť tieto udalosti a zaoberať sa nimi.

Obe uznesenia o južnej aj východnej dimenzii sú dôležité pre vzájomne výhodnú spoluprácu
medzi EÚ a rôznymi susednými krajinami s cieľom zabezpečiť potrebný rozvoj demokracie,
ľudských práv, ako aj hospodárstva a bezpečnosti. Stabilita a blahobyt Európy sú úzko
prepojené s úspechom južných susedov ESP v oblasti demokratickej správy vecí verejných,
ako aj s ich hospodárskym a sociálnym úspechom, a preto je dôležité podporovať zásady
politických diskusií, úplných slobôd, demokratických reforiem a právneho štátu
v partnerských krajinách susedskej politiky. Ďakujem.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    písomne. – (FR) Povstania v Tunisku, Egypte
a Líbyi boli pre Európu takým prekvapením, že všetci súhlasia s tým, že by mala zrevidovať
podmienky spolupráce s krajinami Stredozemia. Pokiaľ ide o poskytovanie dlhodobej
podpory demokratického prechodu, hospodárskeho rozvoja a regionálnej integrácie našich
južných susedov, niekoľko možností už máme k dispozícii. EÚ má k dispozícii dva nástroje:
Úniu pre Stredozemie a nástroj európskeho susedstva a partnerstva. Obidva nástroje ukázali
svoje nedostatky, ale skutočný politický záväzok by nám pomohol napraviť naše chyby.
Preto podporujem toto uznesenie, ktoré poskytuje jasný rámec a stanovuje osobitné ciele
pre budúcu európsku susedskú politiku. Chcela by som však upriamiť pozornosť kolegov
poslancov na cezhraničnú dimenziu tejto politiky. Predstavuje iba 5 % z celkového rozpočtu
nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI), je prehliadaná ústrednými vládami
a jej plánovanie znepokojivo mešká. Táto dimenzia však môže byť katalyzátorom mnohých
štrukturálnych iniciatív na spoluprácu v Stredozemí. Vytvorenie skutočného partnerstva
medzi EÚ a Stredozemím neznamená len vo väčšej miere zohľadňovať túžby ľudí, ale aj
skutočne investovať do konkrétnych projektov.

Joanna Senyszyn (S&D),    písomne. – (PL) Podporila som uznesenie o revízii južnej
dimenzie európskej susedskej politiky. Ako členka Výboru pre práva žien by som chcela
predovšetkým poukázať na význam politík rodovej rovnosti ako neoddeliteľného prvku
ľudských práv, ktoré sú zároveň základnou zásadou Európskej únie. Práva žien musia byť
v rokovaniach s krajinami európskej susedskej politiky (ESP) prioritou.

Podľa uznesenia by sa práva žien mali zahrnúť do revízie zjednotených právnych predpisov
(ústavné právo, trestné právo, rodinné právo a všetky orgány občianskeho práva) a mali
by sa začleniť do dialógu o ľudských právach, ktorý budeme viesť s novými partnerskými
krajinami ESP. Mali by sme sa tiež sústrediť na opatrenia, ktoré prehĺbia sociálne
začleňovanie žien. Musíme zaviesť programy, ktoré podporujú vzdelávanie žien, a musíme
podporovať ich zamestnanosť a zvýšiť ich účasť na verejnom živote. Účinky opatrení na
zlepšenie rodovej rovnosti v krajinách ESP by sa mali neustále monitorovať a mal by sa
nad nimi vykonávať dohľad a zlyhania v tejto oblasti by sa mali kategoricky odsúdiť
a dokonca potrestať.

Chcela by som, aby sme neposilňovali vzťahy EÚ s tými tretími krajinami, ktoré
nedostatočne začlenili ženy do svojich politík a inštitúcií v záležitostiach týkajúcich sa
organizácií občianskej spoločnosti (najmä organizácií na ochranu ľudských práv a ženských
organizácií).

Catherine Stihler (S&D),    písomne. – Hlasovala som za túto správu, ktorá má mimoriadny
význam vzhľadom na nedávne udalosti v južnom susedstve EÚ. Je nevyhnutné, aby nová
politika podporovala demokratizáciu a skutočné reformy v príslušných krajinách.
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Nuno Teixeira (PPE),    písomne. – (PT) Udalosti v severnej Afrike a na Blízkom východe
svedčia o neúčinnosti európskej susedskej politiky (ESP), ale aj o nových problémoch,
ktorým EÚ ako regionálny hráč musí čeliť. Vytvorenie oblasti prosperity a dobrých
susedských vzťahov založených na hodnotách EÚ by malo naďalej byť základom vzťahov
s partnerskými krajinami ESP a v tomto konkrétnom prípade so stredozemskými krajinami.
Predovšetkým si myslím, že je nevyhnutné zrevidovať orientačné programy na obdobie
2011 – 2013, zohľadniť najnaliehavejšie potreby a zároveň dosiahnuť, aby boli finančné
nástroje – najmä nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) a Európsky nástroj pre
demokraciu a ľudské práva (ENDĽP) – pružnejšie, s cieľom poskytnúť priamu podporu
organizáciám občianskej spoločnosti.

Chcel by som tiež požiadať o posilnenie Únie pre Stredozemie z hľadiska financovania,
ako aj z hľadiska záväzku členských štátov, keďže ide o podporované fórum na výmenu
osvedčených postupov, kde by sa mala vytvoriť jasná politika pre Stredozemie na základe
politiky partnerstva, zásady angažovanosti a podmienenosti. Nakoniec som presvedčený,
že naliehavo potrebujeme nájsť riešenia na ukončenie vojny v Líbyi a tiež pripraviť balík
opatrení na obnovu krajiny po skončení konfliktov.

Dominique Vlasto (PPE),    písomne. – (FR) Vítam prijatie tohto uznesenia Parlamentom,
ktoré posudzuje budúce smerovanie euro-stredomorského partnerstva a rozhoduje o ňom.
Moje odhodlanie zblížiť dve strany Stredozemného mora ma viedlo k predloženiu
niekoľkých návrhov a s potešením konštatujem, že ich kolegovia poslanci schválili.
Predovšetkým som zdôrazňovala revíziu európskej susedskej politiky (ESP) vzhľadom na
udalosti v arabskom svete, a to zintenzívnením dialógu s občianskou spoločnosťou,
výmenou osvedčených postupov, zaručením rešpektovania ľudských práv v našich
dohodách o pridružení a podporou demokratického prechodu v týchto krajinách. ESP
nám ponúka vynikajúcu príležitosť podporovať naše hodnoty a posilňovať naše vzťahy
s krajinami na prahu Európy. Z toho dôvodu dúfam, že naše partnerstvo so susedmi
v južnom Stredomorí sa stane prioritou našej zahraničnej politiky. Budem prísne dbať na
to, aby sme pracovali na rovnakej úrovni a aby na dosiahnutie nášho cieľa urobiť zo
stredozemského regiónu oblasť mieru, prosperity a spolupráce boli vyčlenené dostatočné
prostriedky.

Návrh uznesenia RC-B7-0244/2011 (Používanie sexuálneho násilia v konfliktoch
v severnej Afrike a na Blízkom východe)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Som za toto uznesenie, pretože podporuje
najzákladnejšie občianske práva, najmä tie, ktoré sa týkajú slobody prejavu. Tento typ
správania by mal mať dôsledky na vzťah medzi EÚ a akýmkoľvek štátom, ktorý pácha
takéto útoky proti slobode. Bez silného politického tlaku na tieto krajiny bude ťažké
dosiahnuť mier. EÚ by mala byť vždy v čele boja proti útokom tohto typu a mala by ďalej
pozorne sledovať budúci vývoj v regióne.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – (LT) Hlasovala som za uznesenie o používaní
sexuálneho násilia v konfliktoch v severnej Afrike a na Blízkom východe. Ženy, ktoré sa
aktívne podieľajú na vzburách, ktorých cieľom je podpora demokracie a dodržiavania
práv a slobôd v severnej Afrike a na Blízkom východe, si zaslúžia náš rešpekt a podporu.
Európska únia nemôže byť ticho, keď sa s týmito odvážnymi bojovníčkami za demokraciu
a slobodu kruto zaobchádza. Preto vyzývame Komisiu a vlády členských štátov, aby dôrazne
protestovali proti používaniu sexuálnych útokov voči ženám, ich zastrašovaniu a útočeniu
na ne v Líbyi a Egypte, pretože úradujúce režimy v týchto krajinách sa v rámci konfliktov,
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ktorými sa vyznačujú tieto revolúcie, uchyľujú k sexuálnemu násiliu na ženách. Egyptské
orgány musia prijať naliehavé opatrenia na ukončenie mučenia, prešetriť všetky prípady
zneužitia mierových demonštrantov a prestať súdiť civilistov na vojenských súdoch. Som
pevne presvedčená, že zmeny odohrávajúce sa v severnej Afrike a na Blízkom východe
musia prispieť k ukončeniu diskriminácie žien a ich úplnému zapojeniu do spoločnosti
za rovnakých podmienok, aké majú muži.

Roberta Angelilli (PPE),    písomne. – (IT) Násilné činy páchané na ženách a deťoch
v priebehu posledných niekoľkých týždňov počas konfliktov, ktoré vypukli v severnej
Afrike, nie sú žiadnym prekvapením, pretože, žiaľ, ženy žijúce v prostredí ozbrojených
konfliktov sa čoraz častejšie stávajú terčom ponižovania a mučenia, stávajú sa majetkom
a sú ovládané s cieľom úplného alebo čiastočného zničenia jednej konkrétnej skupiny.

Je toho však viac: nikto nemá právo narúšať dôstojnosť žien len preto, lebo majú odvahu
žiadať právo na vyjadrenie svojich myšlienok, aktívne sa podieľať na vytváraní mierového
a demokratického sveta a predovšetkým žiadať právo na rodovú rovnosť. Neľudské či
ponižujúce zaobchádzanie, napríklad elektrické šoky, testy panenstva, fyzické a psychické
násilie, znásilnenie a otroctvo, je neprijateľnou praktikou, ktorej musíme povedať „dosť“.

Čo sa týka udalostí v týchto krajinách severnej Afriky, je len správne – tak ako v akomkoľvek
inom konflikte vo svete –, aby boli ľudia zodpovední za tieto vážne činy potrestaní, pretože
tu nehovoríme len o civilistoch, ale aj o vojakoch, čo je ešte trestuhodnejšie. Úprimne
dúfam, že EÚ sa podarí vyvinúť tlak na to, aby tieto krajiny rýchlo ratifikovali sériu
medzinárodných súdnych nástrojov vrátane štatútu Medzinárodného trestného súdu
a dohovoru z roku 1951, ktorý sa týka postavenia utečencov.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože
je tu naliehavá potreba zastaviť používanie násilia na ženách a sexuálne zneužívanie žien.
Európska komisia a členské štáty by mali dôrazne odsúdiť sexuálne zneužívanie žien, ich
zastrašovanie, mučenie a násilie, ktoré sa na nich pácha v Líbyi a Egypte. Musíme vyzvať
egyptskú najvyššiu vojenskú radu, aby prijala okamžité opatrenia na zastavenie týchto
násilných trestných činov na ženách. Musíme zaistiť, aby všetky bezpečnostné a ozbrojené
sily boli jasne poučené, že trestné činy a násilie sa nesmú tolerovať, budú sa v plnej miere
prešetrovať a voči páchateľom bude vyvodená zodpovednosť. Každý by navyše mal mať
možnosť vyjadriť svoj názor na demokratickú budúcnosť svojej krajiny bez toho, aby bol
zadržaný, mučený či vystavený ponižujúcemu a diskriminačnému zaobchádzaniu.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Ženy majú počas vzbúr, ktorých cieľom
je podpora demokracie a dodržiavania práv a slobôd v severnej Afrike a na Blízkom východe,
kľúčový hlas. Žiaľ, režimy v Líbyi a Egypte používajú násilie ako spôsob zastrašovania
a ponižovania žien, čím sa tieto ženy stávajú zraniteľnejšími. Dôrazne odsudzujem činy
spáchané egyptskou armádou na demonštrantkách zatknutých na námestí Tahrír. Musia
sa naliehavo prijať okamžité kroky na zastavenie tohto ponižujúceho zaobchádzania a na
zaistenie toho, aby sa všetkým bezpečnostným a ozbrojeným silám jasne povedalo, že
mučenie a ďalšie formy nevhodného zaobchádzania budú dôkladne prešetrené. Je na
egyptských orgánoch, aby prijali naliehavé opatrenia na ukončenie mučenia, prešetrili
všetky prípady zneužitia mierových demonštrantov a zastavili procesy s civilistami na
vojenských súdoch. Vyzývam Komisiu a vlády členských štátov, aby dôrazne odmietli
používanie sexuálnej agresie, zastrašovania a obťažovania žien v Líbyi a Egypte.

Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože dôrazne
odsudzuje režimy v Líbyi a Egypte za to, že sa uchýlili k sexuálnej agresii počas konfliktu,
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ktorý je súčasťou súčasných revolúcií. Ženy zohrávajú počas týchto vzbúr kľúčovú úlohu,
keď bojujú a riskujú svoje životy na podporu demokracie a dodržiavania práv a slobôd. Je
dôležité zaistiť, aby zmeny odohrávajúce sa v severnej Afrike a na Blízkom východe prispeli
k ukončeniu diskriminácie žien a ich úplnému zapojeniu do spoločnosti za rovnakých
podmienok, aké majú muži.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Všetci sme si vedomí toho, že obdobia prevratov
a ozbrojených konfliktov, žiaľ, zhoršujú situáciu násilia na ženách a deťoch a vedú k nárastu
počtu prípadov sexuálneho zneužívania. Tieto praktiky sú absolútne trestuhodné, rovnako
ako používanie násilia, skupinového znásilňovania, testov panenstva, hrozieb a fyzického
alebo psychického zneužívania, teda praktík namierených proti ženám s cieľom zastrašiť
alebo vydesiť ich, prípadne obmedziť ich právo na politickú účasť, ako sa to deje v Egypte
a Líbyi. EÚ a najmä Parlament by mali byť baštou ochrany základných práv a ľudskej
dôstojnosti a jasne a jednohlasne by mali odsúdiť akékoľvek porušovanie týchto hodnôt.
Dôrazne odsudzujem násilné praktiky na ženách a deťoch počas nedávnych konfliktov
na Blízkom východe a v severnej Afrike a chcel by som vyzvať na prijatie najvhodnejších
opatrení na ochranu ich najzákladnejších práv a dôstojnosti.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Boj proti porušovaniu ľudských práv je
hlavným cieľom EÚ a jej inštitúcií. Z tohto dôvodu vyvoláva používanie sexuálneho násilia
v akomkoľvek konflikte to najdôraznejšie odmietnutie a odsúdenie zo strany týchto
organizácií. Tento Parlament naozaj prijal mnoho uznesení odsudzujúcich násilie na
ženách. Toto spoločné uznesenie sa zameriava na toto násilie, najmä na sexuálne násilie
páchané na ženách v severnej Afrike a na Blízkom východe. Správy o násilí v súvislosti
s vojnou a represiami, ktoré sa k nám dostali, sú absolútne strašné a spôsobili veľké
znechutenie a rozhorčenie. Páchatelia týchto činov nesmú zostať nepotrestaní, a to ani
vtedy, keď ich chránia diktátori, či pod zámienkou zaostalej mentality. Preto hlasujem za
túto správu, ktorá odsudzuje akýkoľvek druh násilia na ženách v akomkoľvek regióne,
vyzýva na prísne tresty pre páchateľov a zavádza podporu EÚ pre procesy posilňovania
žien ako prioritu, a to najmä tých, ktoré mali odvahu zúčastniť sa takzvanej arabskej jari,
a podporuje ich plnohodnotnú účasť na občianskom živote v krajinách, v ktorých žijú.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Počas diskusie, ktorá sa týkala používania
sexuálneho násilia v konfliktoch v severnej Afrike a na Blízkom východe, sa Komisia
zaviazala trvalo požadovať zastavenie sexuálneho násilia a otroctva, ktoré sa podľa
Ženevského dohovoru považujú za zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Ako sa píše v návrhu uznesenia, ktoré sme predložili, je dôležité trvať na účinných
diplomatických opatreniach, ktoré dôrazne odmietnu používanie sexuálnej agresie,
zastrašovania a obťažovania žien v severnej Afrike a na Blízkom východe alebo kdekoľvek
inde.

Chceli by sme tiež zdôrazniť, že je dôležité uznať úlohu žien v revolúciách a vyzdvihnúť
potrebu zaručiť ženám práva vrátane účasti na nových demokratických, právnych,
hospodárskych a politických štruktúrach týchto krajín, čo ukončí storočia trvajúcu
diskrimináciu, ktorú museli podstúpiť.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za toto uznesenie o používaní
sexuálneho násilia počas konfliktov v severnej Afrike a na Blízkom východe. Uznesenie
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dôrazne odmietli používanie sexuálnych útokov voči
ženám, ich zastrašovanie a útočenie na ne v Líbyi a Egypte. Domnievam sa, že každý by
mal mať možnosť vyjadriť svoj názor na demokratickú budúcnosť svojej krajiny bez toho,
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aby bol zadržaný, mučený či vystavený ponižujúcemu a diskriminačnému zaobchádzaniu.
Mala by sa uznať úloha žien v revolúciách a demokratických procesoch a malo by sa
upozorniť na špecifické hrozby, ktorým čelia, a na potrebu podporovať a brániť ich práva.

David Martin (S&D),    písomne. – Podporil som toto uznesenie, ktoré vyzýva Komisiu
a vlády členských štátov, aby dôrazne odmietli používanie sexuálnych útokov voči ženám,
ich zastrašovanie a útočenie na ne v Líbyi a Egypte, dôrazne odsudzuje nútené testy
panenstva, ktoré egyptskí vojaci vykonávajú na demonštrantkách zatknutých na námestí
Tahrír, a považuje túto praktiku za neprijateľnú, pretože predstavuje formu mučenia,
vyzýva egyptskú najvyššiu vojenskú radu, aby prijala okamžité opatrenia, ktorými zastaví
toto ponižujúce zaobchádzanie, a aby zabezpečila, aby všetky bezpečnostné a vojenské
zložky boli jasne poučené o tom, že mučenie a iné nevhodné zaobchádzanie vrátane
nútených testov panenstva nemožno tolerovať a že bude riadne vyšetrené.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Vo vojnových konfliktoch sú často skutočnými
obeťami práve ženy a deti. Už dlho sa vie, že často dochádza k znásilňovaniu a mučeniu.
Podľa správ od zahraničných novinárov, ktorí sa tým zaoberajú, nie je situácia iná ani
v Líbyi a Egypte. V Egypte boli demonštrantky zatknuté a podrobené testom panenstva,
čo bolo aj zdokumentované. V Líbyi vojaci znásilňovali a mučili. Ďalším priťažujúcim
faktorom je to, že ženy, ktoré rozpovedali svoje príbehy, musia teraz očakávať ťažké
odvetné opatrenia, napríklad obvinenia z poškodzovania dobrého mena. Opäť tu dochádza
k vážnemu porušovaniu ľudských práv, s ktorým treba niečo urobiť, a to platí aj pre západné
mocnosti.

Hlasoval som za uznesenie, pretože ani EÚ nesmie zatvárať oči pred týmito zverstvami
a je úplne správne žiadať vlády Egypta a Líbye, aby tieto prípady bez výnimky prešetrili
a voči páchateľom vyvodili zodpovednosť a aby tak tieto krajiny mohli pokračovať na
ceste k demokracii a slobode.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Počas nepokojov v Egypte a Líbyi sa
v medzinárodných médiách objavili správy o opakovaných tragických útokoch a násilných
činoch na ženách. Mučenie a znásilňovanie často zostáva nepotrestané, pretože orgány
tieto prípady v tichosti ukončujú alebo – čo je horšie – bývajú vznesené obvinenia
z poškodzovania dobrého mena proti samotným ženám. Úlohy obete a páchateľa sa obrátia
v prospech patriarchálnej spoločnosti. EÚ nesmie zostať nečinná, ale musí urobiť viac pre
ochranu žien a detí, ako aj princípov právneho štátu pre všetkých v Egypte a Líbyi. Preto
som hlasoval za tento návrh uznesenia.

Georgios Papanikolaou (PPE),    písomne. – (EL) Spoločný návrh uznesenia o používaní
sexuálneho násilia v konfliktoch v severnej Afrike a na Blízkom východe otvorene odsudzuje
zločiny identifikované v Egypte a Líbyi. Útočenie na ženy v oboch krajinách a sťažnosti na
testy panenstva vykonávané vojakmi na ženách zhromaždených na námestí Tahrír a ich
následné znásilňovanie a mučenie, aby mohli byť postavené pred vojenský súd za negatívne
testy panenstva, sú neľudské a trestné činy v úplnom rozpore so Ženevským dohovorom
o zločinoch proti ľudskosti a vojnových zločinoch.

Tento návrh uznesenia, ktorý som podporil, okrem otvoreného odsúdenia vyzýva Komisiu
a vlády členských štátov, aby dôrazne protestovali proti používaniu sexuálnych útokov
voči ženám, ich zastrašovaniu a útočeniu na ne v Líbyi a Egypte a aby prijali konkrétne
a koordinované opatrenia na okamžité zastavenie týchto praktík.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za toto uznesenie,
pretože odsudzuje násilie z dôvodu pohlavia a, samozrejme, aj používanie sexuálneho
násilia počas konfliktov. Súhlasím s potrebou vyjadrenou v uznesení dať pri prijímaní
opatrení v rámci európskej susedskej politiky prioritu ľudským právam ako neoddeliteľnej
súčasti procesu demokratizácie, ako aj s potrebou, aby EÚ týmto krajinám poskytla svoje
skúsenosti s politikami rovnosti a bojom proti násiliu z dôvodu pohlavia.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) Počas vzbúr v severnej Afrike a na Blízkom východe
zohrávajú ženy aktívnu úlohu prostredníctvom spoločného vyjadrenia požiadavky na
demokraciu a základné práva. Žiaľ, režimy, ktoré sú pri moci v Líbyi a Egypte, sa ako vždy
uchýlili k sexuálnym útokom ako zbrani, ktorou útočia na ženy. Musíme odsúdiť používanie
sexuálneho násilia ako nástroja na zastrašovanie a ponižovanie žien, pričom nesmieme
zabudnúť, že mocenské vákuum, ktoré teraz vzniklo, by mohlo viesť k zhoršeniu ich práv.
Jedným z významných prípadov je prípad líbyjskej ženy, ktorá v marci povedala niektorým
novinárom v hoteli v Tripolise, že sa stala obeťou skupinového znásilnenia vojakmi. Dnes
je táto žena obvinená z poškodzovania dobrého mena tými istými mužmi, ktorí ju znásilnili.
Musíme konať a dôrazne odsúdiť neúmerný vplyv ozbrojených konfliktov na ženy a posilniť
ich mierotvornú úlohu. Verím, že odsúdenie násilia na ženách a deťoch zo strany EÚ najmä
počas ozbrojených konfliktov a všetkých foriem ich diskriminácie v zmysle Ženevského
dohovoru bude vyjadrené čo najráznejšie.

Joanna Senyszyn (S&D),    písomne. – (PL) Jednoznačne som podporila uznesenie o boji
proti sexuálnemu násiliu počas konfliktov v severnej Afrike a na Blízkom východe.
Hromadné sexuálne násilie páchané na ženách je trvalou súčasťou ozbrojených konfliktov
v severnej Afrike a na Blízkom východe. Detský fond OSN (UNICEF) uvádza okrem iného
príklad Kene, pomerne stabilnej krajiny, v ktorej vzbury pred voľbami viedli
k zdvojnásobeniu počtu obetí sexuálneho násilia v priebehu len niekoľkých dní.

Sexuálne násilie sa stáva epidémiou. Vlastne sa stalo taktikou vedenia vojny. V tejto otázke
nesmie Európska únia zostať neutrálna. Preto je dôležité zaradiť uplatňovanie rodového
hľadiska do európskej susedskej politiky a do centra nášho úsilia o vytvorenie efektívneho
a štruktúrovaného prístupu k rodovej rovnosti v krajinách, ktorých sa týka táto politika.
Ľudské práva, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj rovnosť medzi ženami a mužmi, by
mali predstavovať rozhodujúci prvok demokratických procesov v tretích krajinách. Je
šokujúce, že napriek výskytu sexuálneho násilia v Afrike vlády nezačleňujú boj proti nemu
medzi svoje priority, ako to vidíme napríklad v prípade Juhoafrickej republiky.

EÚ by mala svoje úsilie sústrediť najmä na ženy. Návrhy zahrnuté do uznesenia na väčšiu
sociálnu integráciu žien, podporu ich zamestnanosti, boj proti negramotnosti žien
a tradičným škodlivým praktikám sú veľmi dôležité. Vzdelávanie žien a dievčat musí
zahŕňať vedomosti o právach, na ktoré majú nárok.

Michèle Striffler (PPE),    písomne. – (FR) Počas nedávnych udalostí v severnej Afrike
použili vládnuce režimy v Líbyi a Egypte sexuálne útoky ako zbraň na zastrašovanie
a prenasledovanie žien, ktoré sa tam zúčastnili na povstaniach. Po prvé je dôležité, aby
boli páchatelia týchto činov súdení za svoje zločiny, a po druhé musia byť ženy, ktoré sa
stali obeťami týchto zverstiev, chránené pred akýmikoľvek odvetnými opatreniami. Ja
sama som bola v regióne Kivu v Konžskej demokratickej republike, kde vojaci a členovia
ozbrojených skupín pravidelne používajú tieto ohavné praktiky. Môžem dosvedčiť extrémne
utrpenie ženských obetí znásilnenia a beztrestnosť páchateľov týchto zverstiev.
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Medzinárodné spoločenstvo musí urobiť všetko potrebné na zaistenie toho, aby páchatelia
tých zločinov nezostali nepotrestaní.

Dominique Vlasto (PPE),    písomne. – (FR) Odhalenia týkajúce sa strašných zločinov
a poníženia, ktorým boli vystavené ženy počas vzbúr v arabskom svete, ma šokovali
a znepokojili a teší ma, že náš Parlament odsúdil zverstvá, ktoré na nich boli spáchané.
Európa nemôže dovoliť, aby sa na jej prahu, v partnerských krajinách beztrestne páchali
takéto porušenia ľudských práv a jej najzákladnejších hodnôt na pozadí pokojných
demonštrácií. Preto trvám na tom, aby sa tieto barbarské činy vyšetrili a zodpovedné osoby
boli potrestané. Naše uznesenie sa týka rozhodujúcej požiadavky z hľadiska budúcnosti
týchto krajín, aby ženy dostali ústrednú úlohu v procese demokratizácie arabskej
spoločnosti. Ženy zohrávajú v oslobodzovacích hnutiach vedúcu, tichú, ba dokonca
podceňovanú úlohu a myslím si, že je dôležité, že tento text im za to vzdáva hold. Európa
sa zaviazala podporovať krajiny severnej Afriky a Blízkeho východu v ich demokratických
procesoch. Teraz je na nás zaistiť, aby sme do tohto prístupu začlenili aj záruky, pokiaľ
ide o dodržiavanie ľudských práv a rovnosti medzi ženami a mužmi.

Správa: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Som za túto správu, ktorá sa správne zaoberá
dôležitými otázkami, ako sú nový štatút Európskej investičnej banky (EIB) po nadobudnutí
platnosti Lisabonskej zmluvy, dlhopisy na projekty, dôsledky na plánované financovanie
EIB počas hospodárskej krízy, jej financovanie po roku 2013 a jej činnosť mimo EÚ, najmä
čo sa týka rozvojových projektov, projektov ekologizácie a toho, ako byť silnejší v otázke
daňových rajov.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Hlasoval som za túto správu. Európska
investičná banka zohráva rozhodujúcu úlohu v podpore malých a stredných podnikov
(MSP) počas tejto finančnej krízy a hospodárskeho poklesu. Vzhľadom na obrovský význam
MSP pre európske hospodárstvo sa dohodlo, že od roku 2008 do roku 2011 by MSP mali
dostať pôžičky v celkovej sume viac ako 30 miliárd EUR. V marci 2010 bol vytvorený
európsky nástroj mikrofinancovania Progress s finančnými prostriedkami od Komisie
a banky vo výške približne 200 miliónov EUR. MSP však pri získavaní úverov stále čelia
ťažkostiam. Ako sa píše v správe o banke, najmä v členských štátoch strednej a východnej
Európy MSP nie sú schopné využiť výhody pomoci, ktorá je im určená. EIB musí stanoviť
jasné podmienky financovania a prísnejšie kritériá efektívnosti požičiavania pre svojich
finančných sprostredkovateľov, ktorí poskytujú pôžičky. Finanční sprostredkovatelia
v jednotlivých štátoch dostali k dispozícii obdobie dvoch rokov na poskytovanie pôžičiek,
ale ako sa píše v správe, niektorí finanční sprostredkovatelia poskytli len malú časť pôžičiek
alebo neposkytli žiadne, hoci finančné zdroje mali na svojich účtoch. Na webovej stránke
EIB navyše stále chýbajú verejne dostupné údaje o využívaní a príjemcoch vyčlenených
finančných prostriedkov. Domnievam sa, že EIB musí zlepšiť transparentnosť pri požičiavaní
prostredníctvom finančných sprostredkovateľov a každý rok predkladať správu
o požičiavaní MSP, ktorá bude obsahovať hodnotenie dostupnosti a účinnosti pôžičiek
a zoznam ich príjemcov.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) V prvom rade chcem zablahoželať Európskej investičnej
banke (EIB) k všetkej práci, ktorú vykonala, najmä k jej podpore malých a stredných
podnikov (MSP) prostredníctvom financovania, ktoré od roku 2008 neustále stúpa, a tiež
prostredníctvom vytvorenia európskeho nástroja mikrofinancovania Progress v marci
2010. Tiež sa domnievam, že odhodlanie, pokiaľ ide o myšlienku dlhopisov na projekty,
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ktorá sa zameriava na posilnenie úverového ratingu dlhopisov emitovaných samotnými
spoločnosťami a na používanie týchto dlhopisov na financovanie európskej dopravnej
a energetickej infraštruktúry a infraštruktúry pre informačné technológie, je pozitívnym
krokom. V tejto chvíli je žiaduce, aby Komisia i EIB predložili konkrétne návrhy v oblasti
dlhopisov na projekty. Stojí tiež za to vyzdvihnúť dôležitú prácu, ktorú môže EIB vykonať
v rámci stratégie EÚ 2020 prostredníctvom zjednodušenia postupov a maximalizácie
multiplikačných faktorov s cieľom pritiahnuť verejných a súkromných investorov. Čo sa
týka financovania EIB mimo EÚ, domnievam sa, že je žiaduce, aby EIB, Európska banka
pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Komisia podpísali memorandum o porozumení s cieľom
posilniť spoluprácu vo všetkých krajinách, kde pôsobia, a to s dvojakým cieľom dosiahnuť,
aby boli ich politiky požičiavania vo vzájomnom súlade, ako aj v súlade s politickými
cieľmi EÚ.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Európska investičná banka (EIB) vytvorená
v roku 1958 na základe Rímskej zmluvy je finančným spoločenstvom EÚ, ktorého hlavným
cieľom je prispieť k vyváženému rozvoju EÚ prostredníctvom hospodárskej integrácie
a územnej súdržnosti. Vítam zmeny zavedené Lisabonskou zmluvou, ktoré financovaniu
EIB dodávajú väčšiu pružnosť. Pripomínam zmeny, ktoré zaviedla Lisabonská zmluva,
keď objasnila ciele financovania poskytovaného EIB tretím krajinám, ktoré by malo
podporovať všeobecné zásady riadenia interakcií EÚ so zvyškom sveta, ako sa uvádza
v článku 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii, a ktoré by v rámci tejto záruky malo podporovať
ciele vonkajšej činnosti EÚ. Táto finančná inštitúcia je povinná každoročne Parlamentu
predkladať dokument s bilanciou svojej činnosti. Tento návrh uznesenia sa zameriava na
analýzu správy za rok 2009. Tento dokument hovorí nielen o zlepšeniach v dôsledku
prijatia nových štatútov, ale aj o činnosti EIB.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Uvedomujeme si význam, ktorý môžu mať
pôžičky Európskej investičnej banky (EIB) pre rozvoj a sociálny pokrok, vzhľadom na
nízke úrokové miery a dlhé lehoty splatnosti. Jej možnosti však nie sú vždy dostatočne
transparentné a jasné. Navyše krajiny a regióny, ktoré si najviac od nej potrebujú požičať,
nie sú tými, ktoré tieto úvery najviac využívajú. Táto správa, ktorú podporujeme, preto
obsahuje určitú kritiku, návrhy a podnety.

Nesúhlasíme však s transformáciou EIB na obyčajný nástroj EÚ na realizáciu jej politík
a na riešenie problémov sociálnej a hospodárskej súdržnosti a sociálneho rozvoja, čo by
sa malo zohľadniť v rozpočte EÚ a v štrukturálnych a kohéznych fondoch EÚ. Samozrejme,
EIB môže monitorovať a zintenzívniť toto úsilie, ale nemôže byť náhradou rozpočtových
politík EÚ.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    písomne.  −  (SK) EIB má momentálne nezastupiteľné
miesto v poskytovaní financií v EÚ i mimo nej. Predkladaná správa pozitívne hodnotí, že
EIB v čase krízy správne pristúpila k podpore malých a stredných podnikov v rámci EÚ.
Je pravda, že banka formálne vyčlenila na podporu malých a stredných podnikov 30 miliárd
euro na obdobie štyroch rokov. Problémom ale je, že nie všetky peniaze sa k podnikom
aj dostali. Konkrétne v regióne V4 sa k malým a stredným podnikom dostala v prvom
období iba zhruba polovica vyčlenených zdrojov. EIB dala bankám na rozdelenie zdrojov
nepochopiteľne dlhé obdobie dvoch rokov a navyše ani v prípade nedodržania tejto lehoty
voči bankám nestanovila žiadne sankcie. Krízou zdecimované banky strednej Európy si
veľmi rady tieto financie „podržali“. Čo sa teda deklarovalo ako podpora malých a stredných
podnikov, bola v skutočnosti podpora stredoeurópskych pobočiek zahraničných bánk.
A je dosť dôvodov domnievať sa, že to nebola náhoda, ale zámer.
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Na záver v stručnosti – EIB problematicky pôsobí tiež v oblasti rozvoja. Banka by mala
prijať viac zamestnancov – špecialistov na rozvoj. Aktuálne sú stavy EIB poddimenzované
napriek jej vplyvu v tzv. rozvojových krajinách. Rovnako súhlasím so spravodajcom, že
by EIB mala striktne upraviť svoje financovanie cez prostredníkov, ktoré môže skončiť
v daňových rajoch.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    písomne. – (HU) Vítam skutočnosť, že Európsky parlament
posudzuje výročnú správu Európskej investičnej banky (EIB), hoci z výrazne vtáčej
perspektívy. EIB zohráva rozhodujúcu úlohu v boji proti kríze. Pre mňa však otázky
transparentnosti a merateľných výsledkov zostávajú pochybné. Činnosť EIB sa zameriava
na tri oblasti, ktoré kríza zasiahla najťažšie: malé a stredné podniky (MSP), konvergenčné
regióny a opatrenia na ochranu klímy. MSP zohrávajú kľúčovú úlohu pri obnove
európskeho hospodárstva a v boji proti nezamestnanosti, a preto by bolo užitočné uľahčiť
im prístup ku kapitálu, ktorý potrebujú na rozvoj. Z tohto hľadiska by bolo vhodné, keby
sme každý rok videli hodnotenie prístupnosti a efektívnosti týchto pôžičiek, čím by sa
zaručila transparentnosť, pokiaľ ide o konečný účel pôžičiek, a zlepšil by sa administratívny
postup. V tejto súvislosti sa tiež domnievam, že je mimoriadne dôležité, aby EIB
aktualizovala a sprísňovala svoju politiku v oblasti daňových rajov.

EIB zohráva veľmi dôležitú úlohu pri posilňovaní konvergencie Európskej únie a vďaka
technickej pomoci a spolufinancovaniu, ktoré poskytuje, sú regióny zahrnuté do cieľov
konvergencie schopné využívať čoraz väčší podiel finančných prostriedkov, ktoré majú
k dispozícii. Z tohto dôvodu si myslím, že ďalšie posilňovanie tejto úlohy je praktické
a malo by sa podporiť.

Na záver chcem povedať, že úvahu si zaslúži návrh, aby sa zaviedol transparentný regulačný
dohľad v záujme kvality finančnej situácie EIB, presného merania jej výsledkov
a dodržiavania účinných a úspešných profesionálnych postupov.

Lorenzo Fontana (EFD),    písomne. – (IT) Schvaľujem skutočnosť, že v tomto období
krízy by sa činnosť Európskej investičnej banky mala zamerať na pomoc malým a stredným
podnikom, ktoré sú hlavnou oporou našej spoločnosti. Zapojenie miestnych finančných
sprostredkovateľov a dialóg s nimi sú vítané. Podľa môjho názoru je veľmi dôležitý dôraz
na obnoviteľnú energiu, čo sa týka kandidátskych krajín. Z tohto dôvodu hlasujem za
správu.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože Európsky
parlament víta zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva a ktoré umožnili väčšiu pružnosť
financovania EIB, napríklad majetkové účasti ako doplnok k zvyčajným činnostiam banky,
možnosť zriaďovať dcérske spoločnosti a ďalšie subjekty s cieľom regulovať tzv. osobitné
činnosti a poskytovať širšie služby technickej pomoci a posilnenie výboru audítorov.
Parlament odporúča zvážiť návrh, aby sa zaviedol obozretný regulačný dohľad v súvislosti
s kvalitou finančnej situácie EIB, presným meraním jej výsledkov a dodržiavaním pravidiel
osvedčených profesionálnych postupov. Víta tiež myšlienku dlhopisov na projekty
zameraných na posilnenie úverového ratingu dlhopisov emitovaných samotnými
spoločnosťami v rámci stratégie Európa 2020, ktoré sa používajú na financovanie európskej
dopravnej a energetickej infraštruktúry a infraštruktúry pre informačné technológie a na
ekologizáciu hospodárstva. Toto emitovanie dlhopisov na projekty by pozitívne ovplyvnilo
dostupnosť kapitálu na udržateľné investície podporujúce rast a zamestnanosť, ktoré
dopĺňajú investície jednotlivých štátov a Kohézneho fondu.
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David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorá odporúča nasledujúce
kroky na posilnenie úlohy EIB v oblasti rozvoja: (a) pridelenie väčšieho počtu zamestnancov
špecialistov so skúsenosťami z oblasti rozvoja a rozvojových krajín a zvýšenie počtu
pracovníkov pôsobiacich v tretích krajinách, (b) zvýšenie podielu zapojenia miestnych
subjektov do projektov, (c) dodatočný kapitál vyhradený pre oblasť projektov zameraných
na rozvoj, (d) prideľovanie väčšieho počtu grantov, (e) preskúmanie možnosti zoskupenia
činností EIB v tretích krajinách v rámci jedného samostatného subjektu.

Barbara Matera (PPE),    písomne. – (IT) Chcela by som zaznamenať svoju spokojnosť
s tým, že bola schválená správa pána Cutaşa o výročnej správe Európskej investičnej banky
(EIB) za rok 2009. Chcem poukázať na skvelú prácu vykonanú EIB v oblasti podpory
malých a stredných podnikov v období hospodárskych ťažkostí a náročného prístupu
k pôžičkám. Navyše som za to, aby EIB v spojení s Európskou komisiou vytvorila dlhopisy
na projekty, ktoré by sa použili na financovanie veľkých infraštruktúrnych projektov
týkajúcich sa dopravy, energetiky a telekomunikácií, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska
dosiahnutia cieľov rastu a súdržnosti v rámci Únie.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Výročná správa Európskej investičnej
banky (EIB) za rok 2009 zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu, ktorú EIB zohráva pri podpore
malých a stredných podnikov (MSP) najmä v tomto čase finančnej krízy a hospodárskej
recesie. EIB sa zameriava na tri oblasti, ktoré kríza v Európe zasiahla najťažšie, konkrétne
na MSP, konvergenčné regióny a opatrenia na ochranu klímy. Význam MSP pre európske
hospodárstvo je nespochybniteľný, takže vítam nárast financovania EIB pre MSP v období
rokov 2008 – 2010, ktorého celková suma bola 30,8 miliardy EUR, a vytvorenie
európskeho nástroja mikrofinancovania, ktorý dostal od Komisie a EIB k dispozícii približne
200 miliónov EUR.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Hlasoval som za správu. Hoci my zelení
by sme takýto text nevypracovali, považujeme ho za dostatočne prijateľný na to, aby sme
zaň hlasovali.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) Dokument, ktorý bol dnes schválený, zdôrazňuje
jednoznačnú potrebu ďalšej podpory zo strany Európskej investičnej banky (EIB)
v oblastiach, ktoré sú strategické z hľadiska obnovy európskeho hospodárstva: malé
a stredné podniky, podniky so strednou kapitalizáciou, projekty v oblasti infraštruktúry
a ďalšie kľúčové projekty na podporu rastu a zamestnanosti v rámci stratégie Európa 2020.
Správa naliehavo žiada EIB, aby investovala do nákladnej dopravy v európskom
železničnom sektore, ako aj do ďalších transeurópskych sietí nákladnej dopravy s dôrazom
na prístavy v Stredozemnom, Čiernom a Baltskom mori s cieľom definitívne napojiť tieto
prístavy na európske trhy. EIB by navyše mala výraznejšie podporovať budovanie siete
TEN-T s cieľom vytvoriť tak pákový efekt pre viac investícií z verejného aj súkromného
sektora. S cieľom dosiahnuť tento zámer môžu dlhopisy na projekty predstavovať
doplnkový investičný nástroj k rozpočtu určenému na fond TEN-T.

8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

(Rokovanie bolo prerušené o 13.20 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)
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PREDSEDÁ: LIBOR ROUČEK
podpredseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

10. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov
právneho štátu (rozprava)

10.1. Prípad Aj Wej-weja v Číne

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je rozprava o šiestich návrhoch uznesenia
o prípade Aj Wej-weja v Číne (1) .

Guy Verhofstadt,    autor. – Toto je prvýkrát, čo sa zúčastňujem rozpravy vo štvrtok
popoludní, myslím si teda, že by som na Konferencii predsedov mohol dať nejaký návrh
v súvislosti s tým, ako dosiahnuť, aby boli plenárne schôdze zaujímavejšie.

Som rád, že tento bod sa dostal do programu dnešného rokovania, pretože prípad pána
Aj Wej-weja je dosť dramatický, keďže podľa posledných informácií, ktoré o ňom máme,
nemajú čínske orgány vôbec v úmysle ho prepustiť. Najlepšie, čo môžeme urobiť, je schváliť
naliehavé uznesenie, na ktorom sme sa dohodli spoločne so všetkými skupinami, aby sme
tak mohli zvýšiť tlak na čínske orgány.

Musím však povedať, že pochybujem o tom, že toto uznesenie zmení niečo v postoji
Komunistickej strany Číny a čínskych orgánov. V skutočnosti to, čo robíme v otázke
ľudských práv, je, že hráme s Číňanmi hru. Hovoríme o ľudských právach, oni hovoria,
že začnú viesť dialóg, a my si myslíme, že veci sa zmenia. Nič sa nezmení. Taká je skutočnosť.
Máme nositeľa Nobelovej ceny, ktorý sa nemohol zúčastniť na stretnutí v Osle. Teraz
máme pána Aj Wej-weja, ktorý je známym umelcom a bol jedným z posledných disidentov,
ktorí mali možnosť niečo povedať.

Jediné, čo môžeme povedať, je odsúdiť to, čo sa deje, v naliehavom uznesení. V každom
prípade som dúfal, že by sme sa mohli opýtať, prečo by sme sa mali naďalej zúčastňovať
na fórach, ktoré organizuje Komunistická strana Číny s našimi politickými stranami. Je mi
ľúto, že sme nemali dostatočnú podporu ostatných skupín, aby sme sa na tom dohodli.
Mohli sme sa dohodnúť aspoň na tom, že sa nebudeme zúčastňovať na fórach
s Komunistickou stranou Číny, pokiaľ nebudú pán Wej-wej a ďalší disidenti prepustení.
Prinajmenšom z tohto dôvodu som dúfal, že svoju podporu poskytnú všetky skupiny.
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložili zelení, aj keď najlepšia časť z neho bola
odstránená. Áno, je to tak, predložili fantastický pozmeňujúci a doplňujúci návrh a potom
odstránili najlepšiu časť! Nebola to teda ich chyba, ale zjavne chyba iných.

(prerušenie predsedajúcim)

Možno som hovoril o minútu viac než zvyčajne, ale pre pána Aj Wej-weja to bude zrejme
trvať o desať rokov viac. Ak môžeme hovoriť v prospech niekoho, kto má stráviť vo väzení
možno celé roky, jedna minúta navyše nie je príliš veľa, pán predsedajúci!

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Neviem, ako často sem pán Verhofstadt chodieva. Chcel
som sa ho opýtať, či by možno nemal chodiť častejšie, pretože potom by zistil, že schôdze

(1) Pozri zápisnicu.
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sú tu v Parlamente vždy veľmi zaujímavé. Ide len o to, že, žiaľ, niektorí ľudia sem nechodia,
ale to je niečo, čo sa dá zmeniť. Schôdze sú mimoriadne zaujímavé.

Rui Tavares,    autor. – (PT) Živo si pamätám, ako som prvýkrát uvidel prácu čínskeho
umelca Aj Wej-weja. V tom čase, asi v roku 2000, som prednášal históriu umenia v Lisabone
a tam bol v rámci antológie moderného umenia vystavený jeho obrovský luster vo veľkosti
izby, prevrátený a zlomený. Bol nesmierne krásny a zároveň tak trochu dojímavý a smutný.
Tento obraz akosi odráža aj obraz Číny, ktorá sa vie ukazovať ako prepychová, bohatá,
rozvinutá krajina schopná prezentovať sa pred svetom, ako napríklad na otváracom
ceremoniáli olympijských hier. Je to dokonalá Čína, lenže vnútri má niečo vážne narušené.
To niečo je vôľa, sloboda slova a duch samotného čínskeho národa.

Dnes sme sa tu zišli, aby sme diskutovali o prípade umelca Aj Wej-weja a požiadali čínske
orgány, aby ho prepustili, aby mu umožnili hovoriť s jeho právnikom a s manželkou a aby
naňho podali obvinenia, ak nejaké skutočne existujú a nie sú len vykonštruované.
Predovšetkým sme sa tu zišli preto, aby sme povedali, že duch tvorivosti, predstavivosti
a humoru tohto umelca určite bude žiť dlhšie než duch tých, ktorí ho uväznili.

Charles Tannock,    autor. – Znovu vedieme rozpravu o Číne a o netolerancii jej vlády voči
disentu. Ako vieme z našej rozpravy o vandalizme komunistického režimu páchanom na
starobylom meste Kašgar, ktorá sa konala minulý mesiac, Čína sa snaží ostro potláčať
kultúrne prejavy, ktoré nie sú v súlade s tým, čo komunistickí vládcovia považujú za
vhodné.

Aj Wej-wej je dedičom úžasných a starobylých umeleckých tradícií Číny. Využíva tiež
svoje umelecké nadanie na to, aby upozornil na žalostný stav v oblasti ľudských práv
a nedostatok politickej slobody v Číne. Nepochybne je tam tiež nedostatok slobody prejavu.
Ako ináč môže režim vysvetliť zatknutie pána Aj Wej-weja, ktorého obviňuje z ekonomickej
trestnej činnosti a z toho, že pri ceste do Taiwanu nevyplnil správne tlačivá? To je len
obyčajné zastieranie. Skutočný dôvod bol neskôr objasnený vo výhražnom úvodníku
štátom vydávaného denníka Global Times, ktorý uviedol, že pán Aj bude pykať za svoj
odpor.

Sme zhrození z toho, ako hanebne sa čínska vláda správa k tomuto významnému umelcovi.
My ako Parlament vyzývame na jeho okamžité prepustenie a opakovane vyjadrujeme
poľutovanie nad tým, že Čína zasahuje až takýmto extrémnym spôsobom proti tým, ktorí
sa odvážia obhajovať svoje základné ľudské práva.

Cristian Dan Preda,    autor. – (RO) Pred vyše rokom sme v tejto rokovacej sále hovorili
o Liou Siao-poovi, ktorý bol odsúdený na trest odňatia slobody. Teraz tu diskutujeme
o druhom signatárovi Charty 08, ktorého zadržali čínske orgány.

Ako už bolo povedané, Aj Wej-wej nie je len veľmi známym umelcom, ale je aj jedným
z najväčších kritikov komunistického režimu. Bol zatknutý v nedeľu a nie je žiadna nádej
na jeho prepustenie. Okrem toho sme dnes videli, že čínske orgány trvajú na tom, že jeho
zatknutie bolo uskutočnené na základe ekonomických a nie politických dôvodov, čo je
evidentne nehorázna lož.

Ako je známe, Aj Wej-wejovi nedovolili zúčastniť sa na slávnostnom odovzdávaní
Nobelovej ceny. Jeho zatknutie je súčasťou rozsiahlejšieho trendu tvrdého zasahovania
proti aktivistom v oblasti ľudských práv. Do nášho uznesenia sme zahrnuli celý zoznam
ľudí, o ktorých podľa môjho názoru musí pani Ashtonová pri každej príležitosti hovoriť.
Som presvedčený, že by sme mali všeobecne prehodnotiť náš dialóg o ľudských právach.

07-04-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK116



Heidi Hautala,    autorka. – Nie je žiadnou náhodou, že k nárastu represívnych opatrení
voči čínskym novinárom, disidentom, aktivistom v oblasti ľudských práv a právnikom
dochádza práve počas nepokojov spôsobených revolúciami v severnej Afrike. Slovo
„jazmín“ bolo nedávno v rámci čínskeho internetu zakázané.

Dnešné správy, ktoré zdôraznil pán Preda, sú veľmi významné, pretože teraz vidíme, ako
diktátori od seba odpisujú a vymieňajú si návody. Vidíme, že metódy, ktoré použilo Rusko
proti Chodorkovskému a Lebedevovi, používa Venezuela a Kazachstan proti obchodníkom,
ktorí sa dostanú príliš blízko k politickému vplyvu, ktorí chcú zakladať opozičné strany:
všetci sú potrestaní v mene ekonomickej trestnej činnosti. Potrestanie ekonomickej trestnej
činnosti – tak nazývajú politický útlak. Musíme si uvedomiť, že doteraz k tomu v Číne
veľmi nedochádzalo: toto je zlom, ktorý neveští nič dobré.

Je dôležité, aby poslanci Európskeho parlamentu pripomínali mená prenasledovaných
aktivistov, keď cestujú do Číny a keď sa stretávajú so svojimi čínskymi kolegami, a aby
trvali na návšteve väzenia. Vieme, že mnohí z prenasledovaných sú v čínskych väzeniach
vystavovaní hroznému mučeniu. Niekedy sa to odohráva v takzvaných „čiernych
väzniciach“, čo sú úplne neidentifikované miesta.

Pripomínam teda všetkým delegáciám Európskeho parlamentu, že všetky majú právo
a povinnosť vykonávať svoju prácu v súlade s dodržiavaním ľudských práv, keď navštevujú
rôzne krajiny. Vyzývame na okamžité prepustenie Aj Wej-weja.

Ana Gomes,    autorka. – (PT) Zmiznutie Aj Wej-weja treba chápať v kontexte čoraz
zúfalejšieho politického útlaku, ktorého sa dopúšťajú čínske orgány. To všetko sa deje
preto, lebo majú strach z toho, že revolučný duch v arabskom svete nakazí čínsku
spoločnosť. EÚ to však môže zmeniť. V rámci jej politického dialógu s Čínou musí byť
porušovanie ľudských práv čínskymi orgánmi stálou témou a tento dialóg by sa mal
prehodnotiť s cieľom dosiahnuť konkrétne výsledky, najmä revíziu súdnych rozhodnutí,
na základe ktorých boli uväznení aktivisti v oblasti ľudských práv.

V rámci rokovaní o novej rámcovej dohode nemôžeme ponechať bokom otázku ľudských
práv a podriadiť všetko obchodným záujmom. Pri obhajovaní svojich hospodárskych
záujmov je samotná EÚ povinná podporovať aktivistov, ako sú Aj Wej-wej, Liou Siao-po
a Chu Ťün, ktorí odvážne bojujú za naliehavú politickú reformu v Číne, proti útlaku a za
ľudské práva a základné slobody. Čína má ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN osobitné
povinnosti v súvislosti s ľudskými právami, ktoré sú obsiahnuté v Charte OSN, a v súvislosti
s nimi sa musí zodpovedať nielen vlastným občanom, ale aj zvyšku sveta.

Sari Essayah,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (FI) Som veľmi rada, že sme v Európskom
parlamente tak rýchlo dokázali pridať aktuálny prípad porušenia ľudských práv do zoznamu
naliehavých petícií.

Ako vieme, prípad Aj Wej-weja napokon nie je jediným vážnym prípadom porušovania
ľudských práv, ktorých sa Komunistická strana Číny neustále dopúšťa, ale ako tu už pred
chvíľou spomenula pani Hautalová, demokratické hnutie v Číne dostalo vďaka povstaniam
v severnej Afrike nový impulz.

V priebehu posledných pár týždňov orgány zvýšili dohľad nad kritikmi vlády a mnohí
disidenti, aktivisti a právnici obhajujúci ľudské práva boli buď zatvorení do domáceho
väzenia, alebo vzatí do policajnej väzby. Ako uviedla organizácia Amnesty International,
zatknutie Aj Wej-weja je alarmujúcim vývojom udalostí v súvislosti s narastajúcim výskytom
zásahov čínskych orgánov proti disidentom. Nesmieme dovoliť, aby teraz hospodárske
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záujmy prekryli otázku ľudských práv a zabránili nám vyzývať na okamžité prepustenie
väzňov svedomia.

Rosario Crocetta,    v mene skupiny S&D. – (IT) To, ako Peking vysvetľuje zatknutie umelca
Aj Wej-weja spáchaním ekonomickej trestnej činnosti, nie je presvedčivé a tiež nie je nutné
zaobchádzať so slobodným umelcom a disidentom tak tvrdo. Nie je to presvedčivé, pretože
toto zatknutie je jedným zo stoviek zatknutí oponentov a je súčasťou systematického
potláčania akýchkoľvek prejavov nesúhlasu.

V čase, keď v arabskom svete prepukajú povstania, si spomíname na obrazy krutého násilia
na námestí Tchien-an-men proti mladým Číňanom, ktorí tak ako dnešní účastníci
jazmínovej revolúcie žiadali slobodu a demokraciu.

Čína sa v hospodárskej oblasti otvorila Západu, lenže bez toho, aby spojila výrobu
s ochranou životného prostredia a dodržiavaním bezpečnosti na pracovisku, a nedokáže
prijať demokraciu a pluralizmus v akejkoľvek forme. Nejde o zasahovanie do vnútorných
vecí Číny z našej strany, ako tvrdí Peking, ale o výzvu mužov a žien, hnutí a strán, ktorých
cieľom je budovať na každom kontinente svet bez neznášanlivosti.

Pekinská vláda by mala sledovať, čo sa deje vo svete, aby pochopila, že ak sa nezmení, tak
potom to budú historické udalosti a čínski občania, ktorí zmenia Čínu.

Kristiina Ojuland,    v mene skupiny ALDE. – Správy o znepokojujúcej situácii v oblasti
ľudských práv v Čínskej ľudovej republike sú čoraz častejšie. Takmer na každej schôdzi
nášho Parlamentu máme na programe túto otázku. Nedávne rázne opatrenia, tak ako
zvyčajné cykly represií, už nejaký čas trvajú, čo môže signalizovať mocenský boj medzi
reformátormi a zástancami tvrdej línie v komunistickej strane.

Čínska vláda sťažila prístup na zahraničné internetové stránky, zablokovala šifrovací softvér
používaný na preskočenie toho, čo sa hovorovo nazýva „veľký čínsky firewall“, zablokovala
prístup k službe Googlemail a zintenzívnila zatýkanie vrátane zatknutia medzinárodne
uznávaného umelca a kritika režimu Aj Wej-weja. Je potrebné prijať rázne opatrenia.
Vyzývam teda vysokú predstaviteľku barónku Ashtonovú, aby Pekingu zaslala oficiálny
demarš. Aj Wej-weja musia ihneď prepustiť.

Eva Lichtenberger,    v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Aj Wej-wej bol – a to je veľmi
smutná pravda – jedným z posledných zostávajúcich odvážnych kritikov čínskeho vedenia.
Jeho zatknutie bolo bezpochyby nielen vyvrcholením celej vlny zatýkania kritikov, ale tiež
odkazom pre všetkých ostatných, že dokonca ani medzinárodne významné postavenie
nemôže poskytnúť ochranu pred uväznením čínskymi orgánmi alebo dokonca pred úplným
zmiznutím. Zároveň sú naši zástupcovia pravidelne ignorovaní v rámci dialógu o ľudských
právach, ktorý vedie Európska únia so zástupcami Číny na všetkých úrovniach – síce
s priateľským úsmevom, ale predsa len ignorovaní a odmietaní.

Vyvoláva to otázku, akú stratégiu by sme v reakcii na to mohli použiť. Som presvedčená,
že musíme reagovať vytvorením našej vlastnej delegácie pre Čínu a na našej najbližšej
návšteve Číny dať jasne najavo, že sa chceme stretnúť aj s týmito kritikmi, že ich chceme
navštíviť – pretože inak nemá zmysel pokračovať v našom dialógu o ľudských právach.
Nemáme záujem ďalej hovoriť so stenou.

Paul Murphy,    v mene skupiny GUE/NGL. – Odsudzujem zatknutie Aj Wej-weja a vyzývam
na jeho okamžité prepustenie. Jeho zadržanie je súčasťou najtvrdších policajných zásahov
v Číne za posledné desaťročia. Od roku 2008 neuveriteľne vzrástol rozpočet Číny na

07-04-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK118



vnútornú bezpečnosť a je teraz vyšší než výdavky na armádu. Teraz predstavuje
neuveriteľných 95 miliárd USD. Z toho sa platí obrovský štátny aparát využívaný na
represie vrátane vyše 40 000 policajtov, ktorých jedinou prácou je vyhľadávať prejavy
nesúhlasu na internete.

Táto represia narastá, pretože režim sa obáva šírenia revolúcie z Blízkeho východu a zo
severnej Afriky. Jeho obavy sú oprávnené. Tamojšie revolúcie ukazujú, že búriaca sa
pracujúca trieda a búriaci sa chudobní sú silnejší než tie najbrutálnejšie represívne metódy
a tie najrepresívnejšie režimy.

Boj más je potrebný, najmä vytvorenie nezávislých, demokratických masových organizácií
pracujúcej triedy. Boj proti diktatúre musí byť spojený s bojom za skutočnú socialistickú
zmenu v Číne, v rámci ktorej sa obrovské bohatstvo a zdroje Číny presunú do
demokratického verejného vlastníctva a hospodárstvo sa bude demokraticky plánovať
s cieľom zvýšiť životnú úroveň obyčajných ľudí.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Aj Wej-wej dal ako umelec tváre detským obetiam
zemetrasenia v Sečuane. Ako aktivista za občianske práva je tvárou Charty 08. Teraz dáva
tvár všetkým tým ľuďom, ktorí zmizli v žalároch a väzniciach Číny, pričom tisíce z nich
sú anonymní. Stovku z nich poznáme a tu v Parlamente musíme nechať zaznieť hlas týchto
ľudí, ktorí sa postavili za ľudské práva, no boli dočasne umlčaní.

Hovorím preto celkom jasne, že tieto rozpravy o ľudských právach a dialóg sú, samozrejme,
potrebné. Chápem tých, ktorí hovoria, že nemajú záujem stále hovoriť so stenou. Ak však
prestaneme hovoriť s touto stenou, potom diktátori dosiahnu to, čo chceli.

Kedysi tu bol veľký reformátor Čou En-laj. Čou En-laj nebol žiadnym demokratom, bol
však čínskym vlastencom a otvoril svoju krajinu. Teraz potrebujeme demokratického Čou
En-laja, ktorý zabezpečí demokratické otvorenie svojej krajiny. Ak táto krajina nezavedie
demokratické reformy, skončí v podobnom druhu krízy, ako bola tá v 30. rokoch
20. storočia.

Je v záujme Číny, aby pomohla dosiahnuť výrazný obrat v oblasti ľudských práv, a my
preto tiež musíme tieto iniciatívy podporovať.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Umelec Aj Wej-wej, ktorý si získal medzinárodné uznanie, je
osobnosť, ktorá obohatila čínsku kultúru a umenie. Namiesto toho, aby ho Čína odmenila
a správala sa k nemu s úctou, zatvorila ho do väzenia.

Ľudské práva nie sú iba európskou koncepciou: sú to univerzálne princípy, ktoré sú
základom ľudskej dôstojnosti. Predstavitelia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť
a delegácie EÚ pre Čínu musia prípad Aj Wej-weja zdôrazniť na stretnutiach na najvyššej
diplomatickej úrovni s čínskymi orgánmi.

Dialóg o ľudských právach s Čínou však nesmieme jednoducho ponechať na úrovni
diplomatických prejavov. Vzhľadom na opakované porušovanie ľudských práv a zhoršenie
situácie v oblasti ľudských práv musí z toho Európska únia vyvodiť závery a prehodnotiť
svoje vzťahy s Čínou. Dialóg o ľudských právach nesmie byť iba prázdnymi slovami: musia
sa urobiť pozitívne kroky a musia nasledovať ďalšie opatrenia a obojsmerná diskusia.

Navyše kultúra a umenie sú zdrojom, ktorý obohacuje spoločnosť a posúva ju vpred, a to
rovnako tu na západe, ako aj na východe, na juhu a na severe.
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Seán Kelly (PPE).   – Čína je záhadou. Na jednej strane sa zmodernizovala a prebrala
mnoho západných postupov, ako sme videli na olympijských hrách, na ktorých som mal
možnosť sa zúčastniť a ktoré boli naozaj veľkým úspechom. Hoci je však v mnohých
ohľadoch bližšia Západu, v iných otázkach je archaická, a to najmä vo vzťahu k základným
právam, predovšetkým k slobode názoru. Skvelým príkladom toho je prípad Aj Wej-weja.
Ide o svetoznámeho umelca, ktorý bol 3. apríla bez zjavného dôvodu zatknutý. Nikto
o ňom odvtedy nepočul a to je, samozrejme, totálne a absolútne neprijateľné. Dnes teda
vyzývame, aby mu umožnili vrátiť sa k jeho manželke, priateľom a pomocníkom. Pretože
jedna vec je istá – a Číňania by si to mali uvedomiť – Aj Wej-wej bude známy a bude sa
naňho spomínať dlho po tom, čo tí, ktorí boli zodpovední za jeho zatknutie, upadnú do
zabudnutia.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Myslím si, že to, čo robia Číňania, je zámernou politickou
provokáciou alebo, povedané inak, politickým testom. Ich zámerom je otestovať silu,
odhodlanie a dôveryhodnosť demokratických krajín. Je to útok na ľudské práva. Je pravda,
že dialóg musí pokračovať, ale práve preto musíme Čínskej ľudovej republike jasne povedať,
že ďalšia hospodárska spolupráca musí ísť ruka v ruke s ďalšou demokratizáciou ich krajiny.
Žiadame preto prepustenie Aj Wej-weja.

Mimochodom, vždy keď diktátori chcú predísť tomu, aby boli obviňovaní z politických
procesov, hrajú kartou daňových únikov a ekonomických trestných činov. To bol prípad
bývalej Nemeckej demokratickej republiky, to je prípad Ruska a, žiaľ, to je aj prípad Čínskej
ľudovej republiky. Z týchto dôvodov dôrazne podporujem toto uznesenie.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Najskôr by som chcela vyjadriť súhlas s pánom
Verhofstadtom. Je naozaj zahanbujúce, že tieto rozpravy, ktoré sú skutočne pre nás
Európanov, ktorí veríme v hodnoty, veľmi dôležité, sa vždy konajú vo štvrtok popoludní,
keď už väčšina ľudí odišla. Chcela by som, aby sa to ešte raz uviedlo do záznamu. Je to
niečo, čo musíme zmeniť.

Práve teraz však hovoríme o Číne a v tomto prípade sme viac či menej bezmocní, ako už
bolo povedané. Pani Lichtenbergerová hovorila o stene. Mimochodom, pán Posselt,
nemyslím si, že je to skutočne v záujme Číny, aby – ako ste povedali – pomohla dosiahnuť
výrazný obrat v oblasti ľudských práv. Zjavne to nie je v záujme čínskej vlády, hoci to je
nepochybne v záujme čínskeho ľudu.

Dnes hovoríme o mnohých ľuďoch: boli už spomenutí Aj Wej-wej a Liou Siao-po.
V minulosti sme často viedli rozpravy o tom, ako by sme mohli dosiahnuť výrazný obrat
v oblasti ľudských práv. Nie je to len otázka inštrukcií pre barónku Ashtonovú, aby pri
každej príležitosti odsudzovala porušovanie ľudských práv v Číne. Musia to robiť všetci
naši ministri zahraničných vecí a zástupcovia a musíme držať spolu. Myslím si, že to je
jediný spôsob, ako môžeme aspoň trochu vplývať na Čínu. V opačnom prípade nás Čína
ako silná hospodárska veľmoc poštve navzájom proti sebe a nepodarí sa nám dosiahnuť
vôbec nič. To by bola veľká škoda najmä pre ľudí, ktorých sa to týka.

Maroš Šefčovič,    podpredseda Komisie. – Zadržanie významného čínskeho umelca Aj
Wej-weja, ku ktorému došlo 3. apríla na pekinskom letisku pri jeho pokuse odcestovať do
Hongkongu, celkom oprávnene vzbudilo obavy medzinárodného spoločenstva. Delegácia
Európskej únie pre Čínu vo svojom verejnom vyhlásení okamžite odsúdila čoraz častejšie
používanie svojvoľného zadržiavania obhajcov ľudských práv, právnikov a aktivistov
v Číne a zdôrazňuje znepokojenie EÚ v súvislosti s Aj Wej-wejom.
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V súčasnosti nemáme žiadne informácie o mieste pobytu pán Aj Wej-weja a chcel by som
dnes zdôrazniť, že stanovisko EÚ v súvislosti so svojvoľným zadržiavaním a zmiznutím
osôb je, že to predstavuje vážne porušovanie ľudských práv a je to za každých okolností
neprijateľné. Vyzývame na okamžité prepustenie Aj Wej-weja.

Okrem toho, ako sa jasne uvádza v uznesení predloženom tu v Parlamente, zadržiavanie
Aj Wej-weja je len jedným z mnohých nedávnych prípadov svojvoľného zadržiavania
a zmiznutia osôb v Číne. Niekoľko prominentných čínskych právnikov, ktorí často
zastupujú obžalovaných v prípadoch porušenia ľudských práv, bolo od februára údajne
zatknutých policajtmi a odvtedy ich nikto nevidel.

Znepokojenie nad ich osudom iba zintenzívňuje pokračujúce zmiznutie právnika Kao
Č’-šenga, o ktorom okrem toho, že sa nakrátko znovu objavil v apríli 2010, nie sú žiadne
správy už dva roky. Vysoká predstaviteľka je znepokojená správami založenými na
rozhovoroch s pánom Kao Č’-šengom v apríli 2010 o tom, že počas prvého obdobia jeho
zmiznutia ho zadržiavali s možnosťou komunikovať len s vymedzenými ľuďmi na rôznych
neoficiálnych miestach zadržiavania a bol podrobený nevhodnému zaobchádzaniu.

Okrem toho máme správy, že za posledné týždne bolo veľké množstvo blogerov
a politických aktivistov buď obvinených zo spáchania trestných činov, ako je rozvracanie
štátnej moci, alebo boli zadržaní bez toho, aby proti nim bolo podané obvinenie.

Môžem Parlament uistiť, že podpredsedníčka a vysoká predstaviteľka pani Catherine
Ashtonová veľmi pozorne sleduje vývoj udalostí a pri najbližšej možnej príležitosti tieto
otázky pripomenie čínskym orgánom a že EÚ takisto vyjadrí svoje znepokojenie čínskym
orgánom v budúcom kole dialógu o ľudských právach EÚ a Číny, ktorého termín sme
navrhli na máj. Dovoľte mi, aby som podporil vyhlásenie pani Meissnerovej, že to, čo
naozaj potrebujeme, je jednotné vystupovanie, spoločný odkaz, ktorý nepríde len od
inštitúcií EÚ, ale od všetkých členských štátov EÚ.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

10.2. Zákaz volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je rozprava o šiestich návrhoch uznesenia
o zákaze volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále (2) .

Jaroslav Paška,    autor.  −  (SK) Myslím si, že všetci s uznaním a obdivom sledujeme úsilie
Tibeťanov o získanie práva spravovať si svoju krajinu. Mnohé pokusy exilovej vlády či
Dalajlámu, duchovného vodcu tibetského ľudu, nájsť rozumné riešenie rokovaním s čínskou
vládnou mocou vždy skončili neúspechom. Číňania zjavne nevnímajú Tibeťanov ako
partnerov v spoločnom štáte, ale ako prekážku, ktorá im bráni úplne si privlastniť zabrané
územia.

Pozícia nepálskej vlády je preto zložitá. Na jednej strane by mala dodržiavať svoje
medzinárodné záväzky a garantovať tibetskej komunite univerzálne práva, na druhej strane
nemôže prehliadnuť názor svojho obrovského suseda. Postoj nepálskej vlády k voľbám
do tibetskej exilovej vlády nám zrozumiteľne vypovedá o tom, kto je v tomto regióne
skutočným reálnym, globálnym hráčom. Pre nepálsku vládu je to Čína.

(2) Pozri zápisnicu.
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My Európania môžme robiť akési symbolické gestá a deklarovať naše výhrady voči slabej
nepálskej vláde. Ak však chceme naozaj dosiahnuť zmenu v postavení tibetského ľudu,
našim partnerom na dialóg musí byť čínska vláda, lebo to je politický líder regiónu, ktorý
ovplyvňuje pravidlá regionálnej politiky. Našou deklaráciou, samozrejme, môžme sa
obrátiť na nepálsku vládu, nevyriešime však tento problém.

Charles Tannock,    autor. – Od zrušenia nepálskej monarchie a zvolenia maoistickej vlády
v Káthmandu sa Nepál a Čína nevyhnutne oveľa viac zblížili. Preto nie je žiadnym
prekvapením, že nepálske orgány zabránili tibetským utečencom žijúcim v Nepále zvoliť
si vo voľbách exilového predsedu vlády a parlament.

V skutočnosti bol plán na podobné voľby narušený nepálskou políciou minulý rok
v októbri, čo sa stalo nepochybne v dôsledku tlaku z Pekingu. To, že Čína sa snažila
zasahovať do neoficiálnych volieb uskutočnených v inom zvrchovanom susednom štáte,
je indikáciou toho, že jej vedúci predstavitelia pohŕdajú demokraciou, a svedčí to o ich
paranoji v súvislosti s Tibetom.

Pre Čínu je zrejme nepodstatné, že dalajláma, duchovný vodca Tibetu, opakovane
zdôrazňuje, že pre Tibet chce dosiahnuť maximálnu autonómiu, nie nezávislosť. Dúfam,
že vysoká predstaviteľka – ktorá tu dnes nie je – spomenie túto epizódu v rokovaniach
s Čínou a aj s Nepálom, ktorého vlastnú rodiacu sa demokraciu držia nad vodou čiastočne
peniaze daňových poplatníkov EÚ vo forme finančnej pomoci.

Chcem tiež využiť túto príležitosť a prejaviť uznanie odvahe, statočnosti a pokojnému
odboju tibetského ľudu, ktorého príklad je pre nás všetkých inšpiráciou. Nepál je
geopoliticky a geograficky určite v chúlostivej situácii, mal by však hľadať inšpiráciu skôr
u svojho demokratického suseda na juhu – v Indii – než v diktatúre, ktorá existuje na sever
od neho, konkrétne v Čínskej ľudovej republike. Dúfam, že jedného dňa bude demokracia
normou v rámci celej Ázie.

Predsedajúci.   – Pán Tannock, využili ste iba jeden a pol minúty. Nabudúce vám pridelím
pol minúty navyše.

Eva Lichtenberger,    autorka. – (DE) Zrejme nestačí, že potláčanie tibetskej kultúry v rámci
Číny od olympijských hier v roku 2008 neustále narastá. V skutočnosti sa situácia odvtedy
iba zhoršuje. Neurobil sa odvtedy ani jediný krok vpred. Teraz sa vyvíja tlak aj v zahraničí,
aby sa Tibeťanom sťažilo, respektíve úplne znemožnilo dokonca aj uplatňovanie ich práva
zvoliť si exilový parlament. Už niekoľko rokov môžeme vidieť, ako sa na Nepál vyvíja
obrovský tlak – či už sa to týka prijímania utečencov, alebo otázok, ako je hlasovacie právo
pre Tibeťanov. Malo by nás však tešiť, že takéto veci sú zaručené. Európska únia by sa
z toho mala poučiť.

Čínske vedenie vyvíja tlak na svoju sesterskú stranu, dokonca na Nepál ako taký, aby
podnikali kroky proti Tibeťanom – a Nepál ustupuje. Musíme sústrediť naše úsilie na boj
proti tomu a to zahŕňa aj zrušenie poskytovania akejkoľvek pomoci.

Kristiina Ojuland,    autorka. – Chcela by som spomenúť tri body týkajúce sa
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za
Európu k tomuto uzneseniu.

Po prvé, opodstatnenosť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je založená na tom, že
príčinou zmarenia tibetských volieb v Nepále je okupácia Tibetu Čínskou ľudovou
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republikou. Hoci sa uznesenie zaoberá otázkou zákazu volieb do tibetskej exilovej vlády
v Nepále, nemôžeme ho vytrhnúť zo širšieho kontextu štatútu Tibetu.

Po druhé, ak by v uznesení nebola zmienka o čínskej okupácii Tibetu, ktorá je tou hlavnou
príčinou a dôvodom, prečo Peking vyvíja tlak na nepálsku vládu, bolo by to ako hovoriť
o prvej svetovej vojne bez spomenutia atentátu na Františka Ferdinanda.

A nakoniec, výzva na zmysluplnú autonómiu Tibetu je jediným konštruktívnym návrhom,
ktorý môže Európsky parlament urobiť, aby sa predišlo zopakovaniu zákazu tibetských
volieb v Nepále. Vyzývam kolegov poslancov, aby ho podporili.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    autorka. – (PL) Krajina, z ktorej pochádzam, má
veľmi bohaté skúsenosti s existenciou exilových vlád. V období rokov 1939 až 1990
celkovo 15 poľských predsedov vlád a šesť prezidentov úradovalo v politickom exile.
Poliaci sa nevzdali snahy o získanie demokracie a napokon sa červená farba solidarity
skombinovala s bielou farbou volebných lístkov, aby sa v roku 1989 mohol zrodiť nový
demokratický štát.

Dnes má Nepálska federatívna demokratická republika takisto šancu na nový začiatok
vďaka ústave, ktorá nadobudne platnosť 28. mája. Bola by škoda, keby Nepál pokazil túto
oslavu tým, že bude naďalej obmedzovať práva tibetskej menšiny, a v dôsledku toho by
dostal od medzinárodného spoločenstva červenú kartu. Zabránenie Tibeťanom z Nepálu
zúčastniť sa na nedávnych voľbách exilového predsedu vlády považujem za neprijateľné
porušenie základných občianskych práv. Európska únia by mala využiť všetky diplomatické
a finančné prostriedky s cieľom neutralizovať tlak Číny na Nepál a z dlhodobého hľadiska
zaistiť, aby Tibeťania mali právo voliť, združovať sa a prezentovať svoje názory.

Tak ako v prípade Poľska, kde nebolo možné zabrániť v práci 21 zástupcom vlády, ktorí
boli v exile, takisto som presvedčená, že ani dalajlámovi nástupcovia neprestanú vyvíjať
svoje aktivity. Nepál a Čína by na to nemali zabúdať.

Thomas Mann,    autor. – (DE) Dňa 20. marca sa asi 80 000 Tibeťanov žijúcich v exile na
celom svete zúčastnilo priamych volieb nového predsedu vlády a členov vlády. Poslanci
Európskeho parlamentu vrátane medziskupiny EP pre Tibet sa na voľbách zúčastnili ako
volební pozorovatelia. Moja skúsenosť vo Švajčiarsku bola rovnaká ako skúsenosti mojich
kolegov poslancov v iných krajinách: voľby prebehli správne, tajne a v úplnej zhode
s demokratickými pravidlami. Jedinou výnimkou bol Nepál, kde bezpečnostné sily – pod
tlakom čínskej vlády – zabránili desaťtisícom Tibeťanov zúčastniť sa volieb. Pokračovali
pritom v pripravených opatreniach, ktoré podnikli minulý rok, keď skonfiškovali volebné
urny a zatvorili volebné miestnosti. Nepál pritom nie je vazalským štátom.

Vláda v Káthmandu sa musí dokázať oslobodiť spod čínskeho vplyvu. Základné práva
zahŕňajú slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania a v neposlednom rade slobodu voliť.
Pán komisár, Európska služba pre vonkajšiu činnosť musí dôrazne trvať na tom, aby sa
tieto ľudské práva dodržiavali.

Elena Băsescu,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (RO) Zákaz, ktorý uvalili nepálske orgány
na organizovanie volieb do tibetskej exilovej vlády, vyvoláva otázky o situácii v oblasti
ľudských práv v tomto štáte. Chcela by som poukázať na to, že členovia tibetskej komunity
organizovali tento proces s cieľom zaistiť, aby ich inštitúcie boli demokratické. Takú
iniciatívu je potrebné podporiť bez ohľadu na to, kde sa má konať. Teraz je čas, aby Nepál
ukázal, že jeho demokracia funguje doma aj na medzinárodnej scéne, najmä tým, že umožní
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odoslanie hlasovacích lístkov centrálnej volebnej komisii do 15. apríla, aby sa mohla
potvrdiť ich platnosť.

Vyzývam nepálsku vládu, aby využila túto príležitosť a napravila situáciu v oblasti
dodržiavania základných práv vo svojej krajine. Tento aspekt je veľmi dôležitý pre
zabezpečenie účinnej susedskej politiky.

Kriton Arsenis,    v mene skupiny S&D. – (EL) Musíme bojovať za demokratické práva všade,
nielen v našom susedstve, nielen v severnej Afrike. Musíme mať štandardnú európsku
politiku uplatňovanú na nedemokraticky zvolené vlády, proti vládam, ktoré nerešpektujú
demokratické práva.

Pán Verhofstadt povedal, že sme do istej miery pokryteckí. Je to pravda, pretože obchod
je pre nás často dôležitejší než akékoľvek zásady. Typickým príkladom je dohoda so
zoskupením Mercosur, v ktorej sme v záujme otvorenia obchodu ochotne obetovali 11 %
amazonského pralesa a milióny európskych poľnohospodárov.

Za to všetko je zodpovedná Komisia, pán komisár. Komisár pre obchod sa často nezaujíma
o ostatné európske politiky. Ak však budeme takto pokračovať, budeme naďalej pokryteckí.
Nepál musí rešpektovať demokratické práva utečencov z Tibetu a Európska únia musí
využiť všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, a musí o tejto otázke hovoriť vo všetkých
súvislostiach, nielen v súvislosti s ľudskými právami. Nie je to len záležitosť pani barónky
Ashtonovej, je to tiež záležitosť pána De Guchta a celej Komisie.

Nathalie Griesbeck,    v mene skupiny ALDE. – (FR) Po mnohých rokoch zastrašovania zo
strany Číny je to dnes Nepál, kto oberá Tibeťanov o základné politické právo: o právo voliť.
Jedna vec je istá: Peking si našiel nového spojenca pri prenasledovaní tibetského národa
a tým novým spojencom je Nepál. V skutočnosti to však všetko zachádza oveľa ďalej než
len k otázke volieb, pretože už niekoľko rokov nepálska vláda pod tlakom čínskych orgánov
zavádza stále viac obmedzení slobody prejavu Tibeťanov žijúcich v exile na území Nepálu.

V júni minulého roka Káthmandu odovzdalo čínskym orgánom tibetských utečencov.
Preventívne zatýkanie a zákaz demonštrácií, zhromažďovania a dokonca pohybu sa stali
bežnou súčasťou života Tibeťanov žijúcich v Nepále.

Náš Parlament musí preto prestať byť pokrytecký a nielen prejavovať rozhorčenie, ale aj
rázne odsúdiť tieto represívne opatrenia Nepálu a všeobecnejšie veľmi časté – príliš časté
– porušovanie ľudských práv a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.
Okrem toho vyzývame Nepál, aby zastavil toto prenasledovanie a zlé zaobchádzanie
s politickými utečencami a aby jednoducho rešpektoval ich práva. Keď uvažujeme
o minulosti Nepálu ako hostiteľskej krajiny – ktorou až donedávna vždy pre Tibeťanov
bol –, je v konečnom dôsledku veľmi smutné vidieť, ako sa táto vláda správa k politickým
utečencom.

Raül Romeva i Rueda,    v mene skupiny Verts/ALE. – Považujem jednoducho za
nehoráznosť, že Tibeťania žijúci v Káthmandu nedostali povolenie zúčastniť sa volieb pre
nátlak Číny. Tlak, ktorý Čína vyvíja na Nepál a ktorý bráni utečencom uplatňovať si
minimálnu úroveň práv na základe medzinárodného práva, je niečo, čo by sme mali ako
Európska únia odsúdiť. Mali by sme tiež vyjadriť naše znepokojenie nad skutočnosťou, že
Čína bráni inej krajine poskytovať ľuďom humanitárnu pomoc.

Je dôležité, aby vysoká predstaviteľka prostredníctvom delegácie EÚ v Káthmandu pozorne
sledovala situáciu. To je niečo, čo požadujeme už dávno. Vzhľadom na súčasnú situáciu
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nemôžeme už dlhšie čakať. Proti tlaku Číny musíme za každú cenu bojovať, a ak to
neurobíme práve teraz, keď sa usilujeme začať dialóg s Čínou, tak potom sa obávam, že
to neurobíme nikdy.

Rui Tavares,    v mene skupiny GUE/NGL. – (PT) Domnievam sa, že je dosť zlé, že Tibeťania
nemajú právo na sebaurčenie vo svojej pôvodnej krajine, existuje však tlak, aby im boli
upierané ich najzákladnejšie demokratické práva aj mimo ich krajiny, keďže mnoho z nich
si s bolesťou zvolilo exil alebo bolo nútených do exilu odísť. Jedným z argumentov, ktoré
vždy používali tí, ktorí kritizovali odpor Tibeťanov, bolo to, že tento odpor sústredený na
osobu dalajlámu má mnoho nedemokratických aspektov. Teraz, keď tibetský odpor
prechádza procesom demokratizácie, je veľmi nešťastné, že Nepál, krajina, v ktorej žije
tak veľa Tibeťanov, zabránil tomu, aby sa normálnym spôsobom uskutočnili demokratické
voľby. Chcem vás však tiež požiadať o to, aby ste uznali jednu vec: naše vlády sú často
prvé, ktoré podľahnú nátlaku čínskej vlády, aby vytvorili realitu, ktorá je v zhode
s predstavami a želaniami čínskych vedúcich predstaviteľov. Musíme pochopiť, že v Nepále
vláda pravdepodobne chcela urobiť to isté. Preto ak chceme vyvíjať tlak na nepálsku vládu,
aby konala inak, musíme tiež začať vyvíjať tlak na naše vlastné vlády, aby ukázali, že pri
rokovaniach s čínskymi orgánmi majú nejakú chrbtovú kosť.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Nepálske orgány zabránili pod tlakom čínskej
vlády približne 20 000 Tibeťanom v Nepále zúčastniť sa na voľbách predsedu tibetskej
exilovej vlády. Právo voliť, ako aj právo na slobodné voľby a pokojné demonštrácie sú
základnými právami každého jednotlivca a každej komunity. Čím viac prekážok majú
ľudia pri uplatňovaní týchto práv, tým viac odhodlania majú pri ich uplatňovaní. Som
pevne presvedčená, že túžba Tibeťanov v Nepále zvoliť si svojho vedúceho predstaviteľa
exilovej vlády, je tiež väčšia. Snahy nepálskych a čínskych orgánov vládnuť im pomocou
strachu mali v skutočnosti presne opačný efekt.

Vyzývam vysokú predstaviteľku Európskej únie, aby počas dialógov s nepálskymi a čínskymi
orgánmi jasne vyjadrila tieto požiadavky a hovorila o opatreniach Európskeho parlamentu.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Čína zvýšila tlak na tibetskú exilovú vládu. Vyše 10 000
Tibeťanom v Nepále nebolo dovolené zúčastniť sa na voľbách premiéra a členov exilového
parlamentu. Pod tlakom Číny hlavné nepálske strany podporujú takzvanú politiku „jednej
Číny“ a považujú Tibet za jej neoddeliteľnú súčasť. Z týchto dôvodov podliehajú tibetskí
utečenci v Nepále sústavnej prísnej kontrole.

Hoci sa toto uznesenie zaoberá zákazom volieb, v pozadí je čínska okupácia Tibetu. Autorita
Číny a tlak, ktorý vyvíja, sústavne rastú spolu s jej rastúcim hospodárskym vplyvom.

Toto uznesenie spolu s predchádzajúcim uznesením o Aj Wej-wejovi ukazujú, aká žalostná
je politika, ktorú uplatňuje Komunistická strana Číny. Ako povedal pán komisár, Európa
musí byť vo svojej politike voči Číne jednotná.

Seán Kelly (PPE).   – Pôvodne som nechcel vystúpiť v tejto rozprave, ale dalajláma budúci
štvrtok navštívi našu krajinu a bude mať prejav v mojom volebnom obvode na Univerzite
v Limericku, kde istotne bude mať toho veľa čo povedať k tejto aj k iným otázkam.
Samozrejme, správanie nepálskeho ministerstva vnútra, ktoré skonfiškovalo volebné urny,
je úplne trestuhodné. Pokiaľ ide o to, čo sa stalo v Káthmandu – na mieste známom svojimi
piesňami a príbehmi a o to je to smutnejšie –, nebolo dovolené započítať vyše 10 000
hlasovacích lístkov.
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Jediné, v čo môžeme dúfať, je, že Európska únia jednotným vyjadrením nášho postoja
uplatní určitý tlak nielen na Nepál, ale aj na jeho učiteľov Číňanov, aby sa snažili mať trochu
viac pochopenia najmä vo vzťahu k Tibetu a dalajlámovi.

Na záver chcem povedať, že dalajláma je v Írsku vítaný tak ako anglická kráľovná a prezident
Obama, ktorí k nám tiež majú prísť.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Právo zúčastniť sa na demokratických voľbách je všeobecným
základným právom. Voľby, ktoré v súčasnosti prebiehajú, sú dôležité pre zachovanie
tibetskej identity a kultúry. Tibeťania si volia nového duchovného vodcu, pretože súčasný
dalajláma odstupuje.

Ešte v roku 2009 sme sa dohodli, že EÚ bude vo svojich zahraničných vzťahoch podporovať
demokraciu a participatívne riadenie. Musíme byť dôslední a podporovať túto našu politiku.

Je zrejmé, že Nepál je na strane Číny pod tlakom. Je potrebné Nepálu pripomenúť jeho
medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, aby chránil demokratické práva Tibeťanov,
a preto by nemal brániť uskutočneniu slobodných volieb.

Maroš Šefčovič,    podpredseda Komisie. – Ako viete, v Nepále žije asi 20 000 Tibeťanov,
väčšina z nich už veľmi dlho. Môžu slobodne vykonávať hospodárske činnosti, majú právo
na pobyt v Nepále a až donedávna mali určitý politický priestor na to, aby mohli medzi
sebou diskutovať o budúcnosti Tibetu.

Nedávne voľby, ktoré sa konali 20. marca, boli dôležitou udalosťou pre komunitu žijúcu
mimo Tibetu a predstavujú významný krok vpred v dlhodobom reformnom procese, ktorý
navrhol dalajláma.

Na základe týchto skutočností so znepokojením konštatujeme, že nepálske orgány postupne
obmedzujú politické aktivity Tibeťanov v Nepále. V deň volieb 20. marca nepálske orgány
v podstate zabránili viac ako 10 000 z nich hlasovať. Nestalo sa to po prvýkrát. Počas
predchádzajúceho kola volieb v Nepále 3. októbra minulého roku nepálske orgány tvrdo
zakročili proti konaniu volieb, zhabali volebné urny a zatvorili volebné miestnosti tibetskej
komunity.

Európska únia prostredníctvom svojej delegácie v Káthmandu a ambasád členských štátov
EÚ sleduje tento vývoj v úzkom kontakte s tibetskou komunitou a vládou. EÚ zastáva
názor, že tibetským utečencom by malo byť umožnené uplatňovať ich právo na slobodu
združovania v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv. Malo by sa to
diať spôsobom, ktorý umožňuje pokojné uplatňovanie týchto práv.

Prístup na nepálske územie by mal zostať zachovaný a mala by sa dodržať džentlmenská
dohoda medzi vládou Nepálu a Vysokým komisárom OSN pre utečencov. Noví tibetskí
utečenci, ktorých nepálske orgány zadržia na ceste do Káthmandu, by mali byť promptne
a bez kladenia prekážok premiestnení pod ochranu Vysokého komisára OSN pre utečencov.
Tibeťania, ktorí prišli do Nepálu pred rokom 1990 a ktorí sú nepálskou vládou uznaní ako
utečenci, by mali byť riadne zaregistrovaní nepálskymi orgánmi.

Chcem Parlament uistiť, že EÚ bude o tejto otázke naďalej diskutovať s príslušnými orgánmi
a naďalej bude monitorovať budúci vývoj a podávať o ňom správy.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.
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Písomné vyhlásenia (článok 149)

Eija-Riitta Korhola (PPE),    písomne. – (FI) Tibetský dalajláma sa rozhodol stiahnuť
z politického života a pokračovať ako duchovný vodca svojho národa. Samozrejme, je to
jeden z najznámejších vedúcich predstaviteľov a ľudia na celom svete získali silu a útechu
z jeho myšlienok o dobre, porozumení a pacifizme.

Jeho duchovná úloha zostane zachovaná, ale jeho politické povinnosti sa teraz prenesú
na predsedu tibetskej exilovej vlády. To sa však nezaobíde bez problémov. Z dôvodu
rastúceho tlaku čínskej vlády asi 20 000 Tibeťanov žijúcich v Nepále nemalo možnosť
voliť. Nepálska vláda povedala, že demonštrácie Tibeťanov sú proti politike „jednej Číny“,
a potvrdila, že na svojom území nepovolí „protipekinské aktivity“. Uvalila teda na tibetské
skupiny zákaz hlasovať.

Nie je to žiadnym prekvapením, keďže nepálske orgány opakovane porušujú slobodu
prejavu a ľudské práva Tibeťanov žijúcich v exile. Deje sa to napriek tomu, že Nepál podpísal
medzinárodné dohody OSN o ľudských právach týkajúce sa občianskych a politických
práv.

Prostredníctvom svojej delegácie v Káthmandu by mala Európska služba pre vonkajšiu
činnosť pozorne sledovať politickú situáciu v Nepále a najmä zaobchádzanie s tibetskými
utečencami a zaistiť, aby sa dodržiavali ich práva. Dodržiavanie demokratických princípov
je dôležité, ak sa má zachovať a posilniť identita Tibeťanov, a to v Tibete aj mimo neho.

Tadeusz Zwiefka (PPE),    písomne. – (PL) Celý svet si veľmi dobre uvedomuje, aká
komplikovaná je situácia tibetského národa, ktorý už celé desaťročia nežiada ani tak
nezávislosť, ale aspoň dodržiavanie základných práv autonómie zo strany čínskej vlády.
Národ s takou bohatou a jedinečnou kultúrou žije v neustálom ohrození zo strany mocného
suseda. Teraz, keď sa dalajláma vzdal politického vedenia v prospech novej generácie
demokratických vodcov, Tibeťania majú príležitosť posilniť demokratické tradície napriek
skutočnosti, že tibetská vláda je stále nútená pôsobiť v exile. Tisícky Tibeťanov žijúcich
v Nepále však boli o toto právo ukrátené. Zdá sa, že nátlak Číny je veľmi účinný a to, čo
doteraz bolo pokojnými demonštráciami na obranu slobody prejavu a základných práv,
sa môže vymknúť spod kontroly a bude to mať určite dôsledky na medzinárodnú scénu.
Napokon, vieme si predstaviť, aké účinné kroky bude chcieť čínska vláda podniknúť voči
tým, ktorí „narušia pokoj“ v Tibete. Nedávne udalosti by mali svetu pripomenúť, že práva
Tibeťanov sa neustále porušujú a že otázka Tibetu nie je uzavretou kapitolou, pretože
Tibeťania budú určite ďalej trvať na rešpektovaní svojej nezávislosti a budú sa jej čoraz
dôraznejšie dožadovať.

10.3. Zimbabwe

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je rozprava o šiestich návrhoch uznesení
o Zimbabwe (3) .

Jaroslav Paška,    autor.  −  (SK) Spôsobom vládnutia Roberta Mugabeho a jeho strany sa
nezaoberáme po prvý raz. Už v júli roku 2008 Európsky parlament prijal uznesenie, ktorým
zaviedol sankcie proti Robertovi Mugabemu a jeho suite. Dôvodom tohto rozhodnutia
bolo, rovnako ako dnes, vážne porušovanie ľudských práv zo strany vládnucej
administratívy.

(3) Pozri zápisnicu.
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Nové prípady zastrašovania, zatýkania, ale aj nevyšetrené zmiznutia politických súperov
vládnucej strany nám potvrdzujú, že Robert Mugabe a jeho politická strana si uvedomujú,
že férová a transparentná politická súťaž by ich pripravila o moc a vystavila ohrozeniu
sankcií za dlhoročné terorizovanie obyvateľstva a drancovanie bohatstva ich krajiny.

Iste sa všetci zhodneme na prijatí pripraveného uznesenia v nádeji, že Európskou úniou
iniciované opatrenia môžu prispieť k tomu, aby vládou terorizovaný ľud Zimbabwe,
s pomocou občianskych a opozičných vodcov, dokázal, pokiaľ možno pokojnou cestou,
zvrátiť súčasnú ťažkú situáciu v Zimbabwe. Prijatie veľvyslankyne Roberta Mugabeho
v Európskej únii by bolo v tejto situácii iste vnímané ako urážka slušných ľudí. A preto sa,
vážení, aspoň našim politickým správaním snažme napomôcť dôležitým demokratickým
zmenám v Južnej Afrike.

Geoffrey Van Orden,    autor. – Odkedy som v tomto Parlamente, čo je už asi dvanásť
rokov, pokúšame sa pomôcť Zimbabwčanom, aby mali lepší život a viac optimizmu do
budúcnosti.

Máme jasno v dvoch veciach. Po prvé v tom, že kým bol pri moci Robert Mugabe, ktorého
chránila malá samoúčelná zložka Zimbabwianskej africkej národnej únie – Vlasteneckého
frontu (Zanu-PF) a bezpečnostné sily, ktoré drancovali bohatstvo tejto krajiny na vlastné
obohatenie, nebola veľká nádej na skutočnú zmenu. Po druhé v tom, že bolo na
Zimbabwčanoch, aby s podporou svojich afrických susedov – a tu menujem, samozrejme,
najmä Južnú Afriku – dosiahli potrebnú zmenu.

Možno, ale iba možno, sa veci konečne pohli správnym smerom. Viete, keď Mugabeho
niečo znepokojuje, začne robiť paniku. Jeho polícia a domobrana začnú útočiť na každého,
koho vnímajú ako protivníka. Hnutie za demokratickú zmenu (MDC) malo byť v koalícii
deliacej sa o moc, ale v posledných dňoch bijú a zatýkajú ministrov a poslancov MDC, ako
aj aktivistov v oblasti ľudských práv.

Domnievam sa, že Mugabe je čoraz nervóznejší pre dve veci. Videl, čo sa stalo jeho priateľovi
a hlavnému finančnému podporovateľovi Kaddáfímu, a len pred týždňom 31. marca
Juhoafrické rozvojové spoločenstvo (SADC), ktoré zahŕňa Južnú Afriku a všetky štáty
susediace so Zimbabwe, konečne vyjadrilo vážne obavy z vracajúceho sa násilia
v Zimbabwe. Vyzvalo na skoncovanie s násilím a zavedenie všetkých prvkov globálnej
politickej dohody. Ustanovilo tím, ktorý má vypracovať plán nenásilných, slobodných
a spravodlivých volieb v Zimbabwe, a dnes je tento tím v Harare.

Vyzývame európske vlády a EÚ, aby zintenzívnili svoje zapojenie a využili všetok svoj
politický vplyv v Južnej Afrike s cieľom priniesť Zimbabwe rýchlu zmenu k lepšiemu
a pripraviť pôdu náležite sledovaným voľbám, ktoré sa budú konať v atmosfére bez
zastrašovania.

Pokiaľ nebudeme mať dôkaz o skutočnej zmene, musíme naďalej uplatňovať reštriktívne
opatrenia zamerané konkrétne na Mugabeho a jeho blízkych spojencov. V tomto ohľade
sa v žiadnom prípade nemôže stať, aby EÚ uznala za veľvyslanca emisára, ktorého
jednostranne ustanovil Mugabe. Som si istý, že keď Zimbabwčania dostanú späť svoju
slobodu a zriadi sa pravá demokracia a právny štát, medzinárodné spoločenstvo vrátane
EÚ bude pripravené poskytnúť Zimbabwe štedrú pomoc.

Judith Sargentini,    autorka. – (NL) Podľa mojich výpočtov pracujem na situácii
v Zimbabwe už asi desať rokov. Pracovala som pre organizáciu pre rozvoj v Amsterdame
a z času na čas sme priviedli zimbabwianskych aktivistov v oblasti ľudských práv do
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Holandska, do Európy, aby si mohli vydýchnuť. Nielen preto, aby spoznali iných aktivistov
a porozprávali si svoje príbehy, ale aj preto, aby dostali príležitosť aspoň na malú chvíľu
uniknúť zo Zimbabwe.

Jedným z týchto ľudí, s ktorými som sa vtedy stretla, bol Abel Chikomo, ktorého
spomíname aj v tomto uznesení. Je to aktivista v oblasti ľudských práv, ktorý za celé tie
roky nikdy nestratil motiváciu a nadšenie pre svoj cieľ. Pre ľudí ako on prijímame takéto
uznesenia, lebo ak mám byť úprimná, nemyslím si, že by pán Mugabe nemohol pre ne
spávať. Tieto uznesenia majú zabezpečiť, aby on a jeho kolegovia z Hnutia za demokratickú
zmenu dostali novú motiváciu pokračovať vo svojej práci. Aký iný možný cieľ by mohli
mať tieto uznesenia než vymáhanie sankcií?

Preto trvám na tom, aby sme sprísnili Kimberleyský proces v prípade obchodu
s konfliktnými diamantmi tak, že úplne zabránime tomu, aby sa diamanty zo Zimbabwe
ponúkali na predaj, lebo oni sú dôvodom, pre ktorý vláda porušuje ľudské práva, utláča
ľudí, využíva detskú prácu a tak ďalej. Naša angažovanosť v Zimbabwe je dobre známa,
ale mali by sme ju znova a znova spomínať, a to práve pre ľudí ako Abel Chikomo.

Kristiina Ojuland,    autorka. – Je veľmi znepokojujúce, že situácia ľudských práv
v Zimbabwe sa najmä za posledné mesiace zhoršila, a toto znepokojenie sa vzťahuje na
to, že Zimbabwianska africká národná únia – Vlastenecký front (Zanu-PF) úmyselne blokuje
zimbabwiansku vládu národnej jednoty.

Európsky parlament musí vyžadovať, aby sa okamžite skoncovalo s prenasledovaním
politickej opozície Zanu-PF, občianskych aktivistov, ktorých zatýkajú a mučia,
a mimovládnych organizácií, v ktorých robia razie a ktorých členov svojvoľne zadržiavajú.
EÚ by mala naďalej uplatňovať reštriktívne opatrenia proti jednotlivcom a subjektom
spojených s Mugabeho režimom, kým nebudeme mať skutočný dôkaz, že v Zimbabwe
došlo k zmene k lepšiemu.

Zimbabwčania by okrem toho mali dostať slobodu prejavu bez strachu z násilného
prenasledovania, svojvoľného uväzňovania alebo mučenia a páchatelia systematického
politického prenasledovania by mali byť postavení pred súd.

Ana Gomes,    autorka. – (PT) Vlna útlaku, ktorá sa láme nad Zimbabwe, jasne nasvedčuje
o problémoch, ktoré budú predchádzať nadchádzajúcim voľbám. Medzinárodné
spoločenstvo a najmä politickí aktéri v tomto regióne, ako je napríklad Juhoafrické
rozvojové spoločenstvo, nemôžu tolerovať prenasledovanie a svojvoľné zatýkanie aktivistov
občianskej spoločnosti a poslancov a prívržencov Hnutia za demokratickú zmenu (MDC)
zo strany Zimbabwianskej africkej národnej únie – Vlasteneckého frontu (Zanu-PF)
a bezpečnostných síl a musia vyžadovať, aby sa pred voľbami viac dodržiavali ľudské práva.

Policajné razie v kanceláriách organizácií pre ľudské práva, napríklad zimbabwianskeho
Fóra NGO pre ľudské práva a niekoľkých ďalších, údajne hľadajú podvratný materiál
a zatýkanie rôznych pracovníkov mimovládnych organizácií a samotných poslancov MDC
spolu so študentmi a mladými aktivistami, ktoré sa od februára zintenzívnilo, je taktikou
v rámci neprijateľnej zastrašujúcej kampane. Namiesto vedenia kampane teroru proti tým,
ktorí odmietajú podpísať petíciu proti reštriktívnym opatreniam zavedeným Európskou
úniou proti vodcom spojeným s Mugabem, by mali predstavitelia Zanu-PF venovať viac
pozornosti ponaučeniam, ktoré si možno zobrať z arabskej jari, a umožniť, aby sa
uskutočnili naozaj slobodné voľby.
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Seán Kelly,    zastupujúci autora. – V prvom rade chcem povedať, že vystupujem v mene
kolegu Alaina Cadeca, ktorý tu mal dnes popoludní vystúpiť. Zo všetkých troch tém,
o ktorých diskutujeme, je táto suverénne najhoršia a pravdepodobne sa aj najviac opakuje,
ako už povedali rečníci. Robert Mugabe sa na svetovej scéne predvádza už príliš dlho a po
celý čas sa správa tým najdiktátorskejším a najsurovejším spôsobom voči vlastnému ľudu
a najmä voči protivníkom v rámci svojej krajiny.

Vláda národnej jednoty, ktorá bola zriadená v roku 2009, aby priniesla demokraciu,
očividne nefunguje, a to pre jeho úsilie, aby nefungovala. Zastrašovanie, svojvoľné zatýkanie
a zmiznutia – čo je asi synonymom masových popráv – protivníkov, a to najmä
v posledných mesiacoch, sú neprijateľné. Neunikli dokonca ani mimovládne organizácie:
v ich kanceláriách sa robia razie a ich zamestnancov zadržiavajú, takže je celkom jasné, že
proti tomuto diktátorovi treba niečo podniknúť.

Ako povedal pán Van Orden, aspoň Africká únia teraz začína proti nemu zostavovať nejakú
triedu odporu, čo nám tu v Európskej únii dáva príležitosť postaviť sa na jej stranu a použiť
všetky možné diplomatické sily, ktoré máme k dispozícii, a to s cieľom mať vplyv na túto
otázku a zabezpečiť, aby po prvé pán Mugabe prestal zatýkať a popravovať a po druhé,
aby sa pre slobodu Zimbabwčanov prijala ústava, ktorá povedie k slobodným voľbám
a zriadeniu skutočne demokratickej vlády v Zimbabwe.

Rui Tavares,    autor. – (PT) Všetci vieme, že dohoda z roku 2008 uplatnená v roku 2009
o rozdelení moci medzi Robertom Mugabem a Morganom Tsvangiraiom, respektíve medzi
Zimbabwianskou africkou národnou úniou – Vlasteneckým frontom (Zanu-PF) a Hnutím
za demokratickú zmenu (MDC), nebola ideálnou dohodou ani dohodou, ktorá by priniesla
ideálny svet, ale ako jediná možná dohoda sa mohla pokúsiť o zlepšenie situácie ľudských
práv a demokracie v Zimbabwe. Faktom je, že pán Mugabe a jeho spojenci urobili všetko,
čo mohli, aby táto dohoda nefungovala. Pri pokusoch o rozbitie opozičného hnutia, ktoré
má teraz v dolnej snemovni parlamentu väčšinu, využívali nátlak a zastrašovanie. Len pred
niekoľkými minútami bolo nahlásené, že došlo k útokom a násiliu proti ľuďom
zhromaždeným pri pamätníku, pri ktorom boli radikáli MDC.

EÚ nesmie odvrátiť pohľad od toho, čo sa v Zimbabwe deje, nesmie dovoliť, aby pánovi
Mugabemu prešiel jeho záverečný trik s vymenovaním veľvyslanca bez dodržania ústavných
procesov jeho krajiny, a musí zabezpečiť, aby pán Mugabe a jeho spojenci nemali zisk
z predaja diamantov.

Filip Kaczmarek,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (PL) Nie každého v Zimbabwe bude
dnešná rozprava tešiť, keďže v Zimbabwe bude už o niekoľko dní, konkrétne 18. apríla,
Deň nezávislosti. Tí, ktorí robia v tejto krajine zlé veci, budú mať pokazenú oslavu.

Dohody o rozdelení moci často bývajú problematické, lebo vo všeobecnosti neodzrkadľujú
výsledok demokratického rozhodnutia občanov, ale kompromis, ktorý si vyžiadala situácia.
Toto je presne prípad Zimbabwe. Dohody o rozdelení moci však môžu byť prijateľné a mať
pozitívny vplyv na spoločnosť, ak sú splnené niektoré podmienky. Jednou z nich je zlepšenie
situácie ľudských práv. Preto sa zaoberáme ľudskými právami v tejto krajine. Napríklad
je sporné, či sú reštriktívne opatrenia potrebným a účinným nástrojom. Nesmieme však
dovoliť, aby boli ľudia, ktorí nechcú podpísať petíciu za zrušenie týchto opatrení, bití
a prenasledovaní. Preto bránime tých, ktorí bojujú za ľudské práva.
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Kriton Arsenis,    v mene skupiny S&D. – (EL) Ako povedali kolegovia poslanci, Mugabeho
strana a jej mechanizmy v súčasnosti ohrozujú, mučia a útočia na každého, kto bojuje za
demokraciu, demokratické slobody a prechod na trvalý demokratický režim v Zimbabwe.

My sme zodpovední za to, čo sa deje v Afrike. My sme zasahovali pri mnohých
príležitostiach v histórii demokracie na tomto kontinente, najmä na začiatku, keď tieto
nové krajiny vznikali, a my sme bránili demokratickým postupom, keď ohrozovali naše
záujmy. Preto máme dvojnásobnú povinnosť pomôcť Zimbabwe k demokraticky zvolenej
vláde.

Z citového hľadiska je táto situácia mimoriadne dôležitá pre Grékov. Od roku 1967 do
roku 1974 sme u nás mali veľmi prísnu diktatúru a vtedy dávalo každé odsúdenie zo strany
Rady Európy alebo medzinárodnej organizácie nádej občanom bojujúcim v Grécku.

Preto nesmieme strpieť žiadne vzťahy s protizákonne ustanovenými predstaviteľmi
Zimbabwe a bývalými prívržencami Mugabeho režimu a Európska únia musí spolu
s krajinami vo svojom regióne zaručiť premenu Zimbabwe na demokraciu a uplatnenie
Kimberleyského procesu.

Charles Tannock,    v mene skupiny ECR. – EÚ podporuje Kimberleyský proces, ktorého
cieľom je odstrániť africké konfliktné diamanty – alebo takzvané krvavé diamanty –
z globálneho trhu. Najnovší vývoj v Zimbabwe je však znepokojujúci. Predseda
Kimberleyského procesu pán Mathieu Yamba z Konžskej demokratickej republiky
jednostranne a bez konzultácie rozhodol povoliť obchodovanie s diamantmi
pochádzajúcimi zo zimbabwianskej bane v Marange. Tejto bane, o ktorej sme v tomto
Parlamente diskutovali minulý rok, sa zmocnili prezident Robert Mugabe a jeho prívrženci.
Stovky ľudí zbavili vlastníctva ich domovov a existujú spoľahlivé správy, že Mugabeho
bezpečnostné sily mučia, znásilňujú a dokonca zabíjajú miestnych obyvateľov.

Predaj diamantov z bane v Marange pomôže Mugabemu ďalej konsolidovať tyranskú vládu
v Zimbabwe a samozrejme aj obohatiť banditov zo Zimbabwianskej africkej národnej únie
– Vlasteneckého frontu (Zanu-PF). Preto naliehavo vyzývam Európsku úniu, aby ako strana
Kimberleyského procesu dostala tento škandál na najvyššiu úroveň a trvala na obnove
rozhodovania v rámci Kimberleyského procesu založeného na konsenze. Vo všeobecnejšom
kontexte už dlho žiadam o to, aby sa podobný systém, osvedčovanie, vzťahoval aj na ďalšie
prírodné zdroje, ktoré sa ťažia v Afrike, s cieľom zabrániť brutálnym vládam alebo
povstaleckým skupinám predávať nerasty na financovanie armádnych nákupov. Teší ma
spolupráca s londýnskou medzinárodne uznávanou mimovládnou organizáciou pre ľudské
práva Global Witness na dosiahnutí tohto cieľa, v rámci ktorého je na čele vláda USA vďaka
schváleniu Doddovho-Frankovho zákona.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Na úvod mi dovoľte povedať, že vždy, keď počúvam
diskusiu o Robertovi Mugabem, vidím pred sebou rumunského diktátora Nicolaa Ceauşesca.
V skutočnosti bol Mugabe spolu s Kaddáfím v osemdesiatych rokoch 20. storočia
pravidelným hosťom Ceauşesca. Ďakujem pánovi Van Ordenovi, lebo mi pripomenul
spojenie medzi Mugabem a Kaddáfím.

V skutočnosti si myslím, že Mugabe sa od Ceauşesca niečo naučil, konkrétne nenávidieť
aktivistov občianskej spoločnosti. Štyridsiati šiesti členovia občianskej spoločnosti, ktorých
zatkli 19. februára bezpečnostné sily v Zimbabwe, sú v súčasnosti obvinení z velezrady.
Teraz im hrozí, že ich odsúdia na smrť. Taký je trest. Ich jediným „zločinom“ je, že hovorili
o tom, čo sa stalo v Egypte a Tunisku.
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Riešením Mugabeho režimu je v zásade uskutočniť spravodlivé a slobodné voľby. Dúfajme,
že to bude pri tejto príležitosti možné.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Vo februári prijala Rada EÚ pre zahraničné veci závery týkajúce
sa situácie v Zimbabwe. Sankcie EÚ sa budú uplatňovať naďalej, lebo pokiaľ ide o vnútorné
reformy tejto krajiny, v skutočnosti nedošlo k náležitému pokroku.

Zrušenie obmedzení si bude vyžadovať hmatateľný pokrok, pokiaľ ide o uplatnenie dohody
o rozdelení politickej moci z roku 2008. Zdanlivá dohoda o rozdelení moci nezabránila
Mugabeho bezpečnostným silám pokračovať v prenasledovaní jeho odporcov a práve
teraz ich zatýkajú, mučia a vraždia a idú dokonca až na ministerskú úroveň.

Keďže sankcie EÚ nie sú namierené proti zimbabwianskemu ľudu, EÚ je ešte vždy najväčším
poskytovateľom pomoci, a to najmä v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. EÚ
musí naďalej vyvíjať tlak na Mugabeho, a ak sa rozhodne o uskutočnení volieb, EÚ by sa
mala do nich zapojiť ako pozorovateľ.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).   – (PL) Od našej poslednej rozpravy
o Zimbabwe, ktorá sa konala v októbri minulého roka, sa situácia tejto krajiny v južnej
Afrike nezmenila. Miera nezamestnanosti dosiahla 90 %, priemerná dĺžka života je 44
rokov a občania tejto krajiny nemajú prístup k základnej zdravotnej starostlivosti. Je zrejmé,
že politická dohoda, ktorú pred dvomi rokmi dosiahli prezident Mugabe a premiér
Tsvangirai, nenaplnila očakávania, ktoré sa do nej vkladali, a že treba nové, plne
demokratické riešenie. Vnútorná situácia v Zimbabwe sa za posledného pol roka nezmenila,
ale vonkajšia áno. Dnes diskutujeme o tejto krajine v kontexte „jari národov“ v Afrike,
a hoci je Harare od Tunisu vzdialené 6 000 kilometrov, najnovší prípad Pobrežia Slonoviny
dokazuje, že demokraciu niekedy nezastavia žiadne prekážky. Európsky parlament preto
naliehavo vyzýva vládu Zimbabwe, aby zohľadnila aktuálnu medzinárodnú situáciu a silné
preorientovanie domácich politík a aby predovšetkým skoncovala s utláčaním politickej
opozície, prepustila jej predstaviteľov z väzenia a umožnila im zúčastniť sa na voľbách.

Pred pol rokom som povedala, že chudobná krajina ako Zimbabwe si nemôže dovoliť
vyhľadávať ďalšie problémy. Dnes si myslím, že africká „jar národov“ ešte viac zvyšuje
politický dlh prezidenta Mugabeho.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE).   – (RO) Ako člen Delegácie pre vzťahy s Panafrickým
parlamentom som pevne presvedčený o tom, že Európska únia a najmä pani Ashtonová
by sa mali rozhodne postaviť proti opatreniam Mugabeho režimu, ktorý zahŕňa
zastrašovanie a prenasledovanie aktivistov v oblasti ľudských práv, a podporiť dodržiavanie
verejných práv a slobôd vrátane slobody prejavu a zhromažďovania, ku ktorému sa
Zimbabwe formálne zaviazalo na celosvetovej úrovni. Zimbabwe si musí plniť svoje
medzinárodné záväzky vrátane Africkej charty ľudských práv a práv národov, a to tak, že
zruší všetky svoje vnútroštátne právne predpisy, ktoré odporujú medzinárodným textom
o ochrane ľudských práv.

Okrem toho si tiež úprimne myslím, že krajiny v tomto regióne a najmä Južná Afrika by
sa mohli zapojiť do podpory návratu demokracie a dodržiavania ľudských práv v Zimbabwe.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Udalosti, ku ktorým v súčasnosti dochádza v Zimbabwe,
bijú na poplach v súvislosti so situáciou ľudských práv na africkom kontinente. Keďže
v júni sa majú konať voľby, prezident Mugabe vedie kampaň zastrašovania proti svojim
rivalom kandidátom. Za posledné dva mesiace zatkli stovky vládnych činiteľov, aktivistov
v oblasti ľudských práv a odporcov režimu. Táto situácia je neprijateľná.
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Mugabe okrem toho odložil prípravu demokratickej ústavy o jeden rok. Nové základné
právne predpisy mali zaručiť, aby sa voľby konali za transparentných okolností.

Chcem zdôrazniť, že to veľmi poznačilo hospodársku situáciu tejto krajiny. Prezident
podporuje znárodňovanie baníckeho sektora, ktorý je hlavným hospodárskym odvetvím
v Zimbabwe. Toto opatrenie škodí, keďže to boli práve zahraničné investície do tohto
sektora, ktoré udržali stabilitu štátu v dôsledku hospodárskej krízy.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Prezident Mugabe a Zimbabwianska africká národná únia –
Vlastenecký front (Zanu-PF) v Zimbabwe nedodržali podmienky globálnej politickej
dohody uzavretej v roku 2009. Zimbabwe nerobí smerom k demokracii žiadne pokroky.
Naopak, je jasné, že za posledných niekoľko mesiacov čoraz častejšie dochádza
k zastrašovaniu politických odporcov a svojvoľnému zatýkaniu a zmiznutiam. Úsilie
priniesť stabilitu nebude plodné v politickej atmosfére, ako je táto.

Zimbabwe je ešte vždy krajinou, v ktorej vás môžu týrať alebo mučiť pre vaše politické
názory. Legislatívny systém, ktorý potláča slobodnú a otvorenú žurnalistiku, obmedzuje
právo na slobodu prejavu. Novinárov prenasledujú. Malo by sa urobiť všetko s cieľom
podporiť pokrok tejto krajiny smerom k pravej demokracii a hospodárskemu rozvoju.

Je len správne a vhodné, že vo februári tohto roka sa Európska rada rozhodla rozšíriť
reštriktívne opatrenia vzťahujúce sa na ľudí a organizácie spojené s Mugabeho vládou
a viesť čiernu listinu. Okrem toho si myslím, že v týchto opatreniach by sa malo pokračovať,
kým nebudeme mať skutočný dôkaz o pravej zmene v Zimbabwe. Tieto opatrenia by však
mali byť zamerané len na skorumpovanú vládu v Zimbabwe a nesmieme dovoliť, aby ešte
zhoršovali vážnu situáciu zimbabwianskeho ľudu.

Albert Deß (PPE).   – (DE) Keď som bol ešte len dieťa, dostával som listy z bývalej Rodézie.
Tri zo sestier môjho starého otca boli katolícke mníšky vo vtedajšej Rodézii a v Južnej
Afrike. Nikdy nepísali o tom, že ľudia v Rodézii by museli hladovať. Správy, ktoré dnes
dostávame z tejto krajiny, sú jednoducho neúnosné. Rodézia a neskôr Zimbabwe živili
južnú Afriku. Pán Mugabe – komunistický socialistický diktátor – premenil tohto živiteľa
celej oblasti na hladovú zónu.

Chcel by som poďakovať všetkým kolegom poslancom, ktorí zaradili túto tému naspäť
do programu. Je neúnosné, že tento diktátor pán Mugabe môže už tak dlho terorizovať
obyvateľov Zimbabwe. Domnievam sa, že kľúč k skoncovaniu s týmito praktikami je
v južnej Afrike. S ľútosťou hovorím, že kým Južná Afrika tohto diktátora neporazí, on
bude naďalej terorizovať svoj ľud.

Maroš Šefčovič,    podpredseda Komisie. – Podľa mňa sa zhodneme na tom, že Zimbabwe
a porušovanie ľudských práv v tomto štáte sú na našom programe už príliš dlho. Každý
záblesk nádeje, že dôjde k pozitívnemu vývoju, okamžite zničí vypuknutie politického
utláčania a násilia. Presne toto sa stalo len pred niekoľkými mesiacmi. Európska únia preto
musela vo februári tohto roka obnoviť svoje reštriktívne opatrenia, a to už po ôsmykrát.

Týmto jasným gestom sme chceli zdôrazniť dôležitý význam dohody medzi vládnucimi
stranami o potrebných krokoch, ktoré by viedli k voľbám v tejto krajine. V tomto kontexte
EÚ zdôraznila ochotu preskúmať svoje rozhodnutie ako reakciu na ďalšie konkrétne
udalosti v tejto krajine.

EÚ veľmi znepokojuje vlna politického násilia, ktorá v posledných mesiacoch zachvátila
Zimbabwe. EÚ urobila 11. marca spolu s 21 veľvyslanectvami a zastupiteľskými orgánmi
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vyhlásenie s cieľom vyjadriť znepokojenie nad zintenzívňovaním toho, čo sa zdá byť
politicky motivovaným zastrašovaním a násilím.

V tomto kontexte EÚ víta výsledok samitu Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC),
ktorý sa konal 31. marca 2011. Komuniké SADC vyzýva na okamžité skončenie násilia,
zastrašovania, nenávistných prejavov a prenasledovania a vládu Zimbabwe vyzýva na
dokončenie všetkých potrebných krokov smerujúcich k uskutočneniu volieb. Ponúka
pomoc, aby sa voľby mohli uskutočniť v súlade so zásadami a usmerneniami SADC, ktoré
upravujú demokratické voľby. Z toho dôvodu SADC ustanoví úradníkov, ktorí sa pripoja
k juhoafrickému sprostredkovateľskému tímu a budú spolupracovať s výborom pre
spoločné monitorovanie a implementáciu.

EÚ sa nazdáva, že posilnenie sprostredkovateľského úsilia SADC a Južnej Afriky je kľúčové,
ak máme predísť ďalšej nestabilite v Zimbabwe. EÚ víta úsilie tohto regiónu konať ako
sprostredkovateľ v zimbabwianskej kríze.

Južná Afrika sa vo svojej funkcii sprostredkovateľa spolu so SADC ako zárukou globálnej
politickej dohody rozhodla uznať zimbabwianskeho veľvyslanca. Teraz je nevyhnutné
udržiavať formálnu komunikáciu so Zimbabwe a dialóg s inkluzívnou vládou a nemali by
sme ohroziť pozíciu veľvyslanca EÚ v Harare. EÚ bude konať a postupovať v úzkej
koordinácii so všetkými členskými štátmi EÚ.

EÚ je naďalej najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci Zimbabwe. Chceme jasne
povedať, že sme neústupčiví, pokiaľ ide o režim, ale chceme sa pokúsiť pomôcť ľuďom.
Keďže od uzavretia globálnej politickej dohody v roku 2009 sme poskytli približne
365 miliónov, sme – ako som už povedal – najväčším darcom.

Zdroje prúdia len cez orgány OSN a špecializované mimovládne organizácie. Od roku
2009 EÚ podporuje aj reformy riadenia, ako sa uvádza v globálnej politickej dohode, a to
vrátane procesu reformy ústavy. EÚ okrem toho financuje programy v oblasti ľudských
práv vrátane programov od obhajcov ľudských práv. Musíme len dúfať, že všetok ten
medzinárodný tlak napokon v Zimbabwe povedie k slobodným a spravodlivým voľbám
a k postupnej normalizácii veľmi ťažkej situácie v tejto krajine.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Alain Cadec (PPE),    písomne. – (FR) Zimbabwianske orgány v posledných mesiacoch
svojvoľne zatýkajú mnohých odporcov Mugabeho režimu, ako aj predstaviteľov
mimovládnych organizácií. Strana pána Mugabeho systematicky bráni zimbabwianskej
vláde národnej jednoty, ktorá vznikla v roku 2009, v príprave na demokratickú premenu
a dôveryhodné voľby. Treba okamžite skoncovať so všetkým politickým násilím, ktoré
páchajú podporovatelia pána Mugabeho. Európska únia a jej členské štáty sa musia aktívne
zapojiť do Africkej únie a Juhoafrického rozvojového spoločenstva s cieľom zabezpečiť,
aby sa budúce voľby nekonali v atmosfére zastrašovania a násilia. Teší ma, že uznesenie
Európskeho parlamentu vyzýva všetky zimbabwianske politické strany, aby ešte pred
nadchádzajúcimi voľbami spolupracovali na príprave novej demokratickej ústavy, ktorá
bude prijateľná pre všetkých Zimbabwčanov.

Monica Luisa Macovei (PPE),    písomne. – (RO) Znova vidíme, že zastrašovanie, zatýkanie,
násilie a dokonca mučenie sú zbrane, ktoré Mugabe používa proti svojim politickým
odporcom a občianskej spoločnosti. Sily, ktoré podporujú Mugabeho, zastrašujú
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opozičných ministrov vo vláde národnej jednoty. Prenasledujú čelných predstaviteľov
organizácií pre ľudské práva a zatkli 46 predstaviteľov občianskej spoločnosti, ktorých
obvinili z velezrady, pričom niektorých z nich vo väzbe bijú a dokonca mučia. Udržateľnú
štruktúru nemožno postaviť na strachu a terore alebo proti občianskym a politickým
slobodám.

Vyzývam vysokú predstaviteľku Európskej únie, aby podporila úsilie uskutočniť slobodné
voľby v Zimbabwe bez násilia a zastrašovania. Treba legitímnu vládu, ktorá bude dodržiavať
práva a základné slobody, inými slovami, rešpektovať ľudské bytosti. Sprísnenie obmedzení
Európskej únie, čo sa týka Mugabeho ľudí, musí byť jedným z opatrení.

11. Hlasovanie

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

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

11.1. Prípad Aj Wej-weja v Číne (B7-0274/2011) (hlasovanie)

11.2. Zákaz volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále (B7-0238/2011) (hlasovanie)

11.3. Zimbabwe (B7-0239/2011) (hlasovanie)

Predsedajúci.   – Týmto uzatváram toto hlasovanie.

12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

13. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu

14. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri
zápisnicu

15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu

16. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu

17. Prerušenie zasadania

Predsedajúci.   – Vyhlasujem zasadnutie Európskeho parlamentu za prerušené.

(Rokovanie sa skončilo o 16.30 hod.)
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PRÍLOHA (písomné odpovede)

OTÁZKY PRE RADU (Zodpovednosť za tieto odpovede nesie výhradne
úradujúce predsedníctvo Rady Európskej únie.)

Otázka č.  1 , ktorú predkladá  Bernd Posselt  ( H-000106/11 )

Vec: Vývoj na Ukrajine

Ako hodnotí Rada politický vývoj na Ukrajine, predovšetkým pokiaľ ide o právny štát
a práva menšín, a aké opatrenia prijme, aby túto krajinu priblížila k EÚ, napr. aj v rámci
stratégie pre oblasť Čierneho mora a stratégie pre podunajskú oblasť?

Odpoveď

(EN) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani
jej členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na aprílovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

Dodržiavanie ľudských práv, demokratických zásad a princípov právneho štátu je kľúčovou
hodnotou EÚ, ktorú EÚ neustále presadzuje vo svojich vzťahoch s tretími krajinami.

Na 14. samite EÚ – Ukrajina, ktorý sa uskutočnil 22. novembra 2010 v Bruseli, vedúci
predstavitelia pripomenuli, že vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou sú založené na spoločných
hodnotách a spoločnej histórii a že EÚ oceňuje európske ambície Ukrajiny a víta túto jej
európsku voľbu. Povedali tiež, že hĺbka vzťahu medzi EÚ a Ukrajinou bude daná úrovňou
realizácie reforiem a ďalšou konsolidáciou spoločných hodnôt.

Strany hovorili o otázke dodržiavania ľudských práv, základných slobôd, demokratických
hodnôt a princípov právneho štátu na základe nezávislého a nestranného súdnictva.
Zdôraznili najmä význam slobodných médií. V súvislosti s nedávnymi miestnymi voľbami
predstavitelia pripomenuli potrebu ďalej posilňovať demokratický rozvoj na Ukrajine
a najmä volebný rámec.

Predstavitelia vzali na vedomie nedávny vývoj v oblasti ústavných vecí na Ukrajine. EÚ
povzbudila ukrajinské orgány, aby začali realizovať reformu ústavy začleňujúcim
a komplexným spôsobom v úzkej spolupráci s Benátskou komisiou Rady Európy.

Predstavitelia vyjadrili spokojnosť s pokrokom vo vzťahoch medzi EÚ a Ukrajinou. V tejto
súvislosti zdôraznili význam dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, o ktorej sa
v súčasnosti rokuje, a uviedli, že sa tešia na dokončenie rokovaní v čo najkratšom čase pri
súčasnom zachovaní kvality a životaschopnosti dohody o pridružení.

Radu znepokojujú neustále a veľmi rozšírené správy o zhoršenej situácii v oblasti
dodržiavania základných slobôd a demokratických zásad na Ukrajine. Zvlášť znepokojujúce
sú sťažnosti v súvislosti so slobodou médií, slobodou zhromažďovania a slobodou
združovania. EÚ bude aj naďalej využívať každú príležitosť na zdôraznenie významu
plnohodnotného dodržiavania princípov právneho štátu vrátane prípadov trestného
vyšetrovania a stíhania, a to najmä pokiaľ ide o zásadu spravodlivého, nestranného
a nezávislého súdnictva, ako aj potrebu zaistiť, aby sa trestné právo nevyužívalo na politické
ciele.

EÚ tiež pozorne sleduje situáciu v oblasti práv osôb patriacich k menšinám na Ukrajine
a monitoruje vývoj z hľadiska pokroku Ukrajiny smerom k modernému právnemu rámcu
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na zaistenie práv osôb patriacich k menšinám a smerom k realizácii Rámcového dohovoru
Rady Európy na ochranu národnostných menšín. EÚ bude aj naďalej otvárať tieto otázky
pri diskusiách s ukrajinskými orgánmi ako súčasť pokračujúceho dialógu s Ukrajinou.

*
*     *

Otázka č.  2 , ktorú predkladá  Marian Harkin  ( H-000109/11 )

Vec: Rokovania so zoskupením Mercosur

Môže Rada poskytnúť svoj názor na poľnohospodárske aspekty prebiehajúcich rokovaní
so zoskupením Mercosur?

Odpoveď

(EN) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani
jej členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na aprílovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

Tak ako pri všetkých obchodných rokovaniach, Rada prostredníctvom svojho Výboru pre
obchodnú politiku pozorne sleduje vývoj rokovaní so zoskupením Mercosur. Rada sa
zameriava najmä na plnenie podmienok stanovených v mandáte na rokovania, ktorý prijala
13. septembra 1999. Rada pozorne zaznamenala odhodlanie Komisie neprekročiť tento
mandát a zostať aj naďalej obozretná v súvislosti s akýmkoľvek nepriaznivým vplyvom
prípadnej dohody najmä v oblasti najcitlivejších produktov.

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že komisár Cioloş opakovane uznal citlivosť rokovaní
so zoskupením Mercosur pre odvetvie poľnohospodárstva EÚ. Nedávno na zasadnutí Rady
17. marca 2011 komisár uistil Radu, že Komisia pri týchto rokovaniach používa obozretný
prístup a berie do úvahy defenzívne i ofenzívne záujmy EÚ v odvetví poľnohospodárstva.

Čo sa týka otázky súladu medzi poľnohospodárskou politikou a obchodnou politikou
a dôsledkov opätovného začatia rokovaní so zoskupením Mercosur, upriamujeme
pozornosť váženej pani poslankyne na závery prijaté Radou v júni 2010 o medzinárodnej
konkurencieschopnosti európskeho agropotravinárskeho modelu (4) .

*
*     *

Otázka č.  3 , ktorú predkladá  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-000113/11 )

Vec: Opatrenia na minimalizáciu následkov potravinovej krízy

Agentúra OSN pre výživu a poľnohospodárstvo 3. februára 2011 oznámila, že v januári
po siedmich mesiacoch nepretržitého rastu, dosiahli ceny potravín svoje historické
maximum a že tento rast bude v nasledujúcich mesiacoch pokračovať.

Vzhľadom na schôdzu ministrov poľnohospodárstva, ktorá sa konala 21. februára 2011,
aké konkrétne opatrenia hodlá Rada prijať, aby vyzvala členské štáty na investovanie do
poľnohospodárstva, a najmä do pestovania obilnín, aby na obyvateľov Európskej únie
nedoľahla svetová potravinová kríza a aby ceny základných potravín zostali pre európskych
občanov dostupné? Aké opatrenia navrhuje Rada, aby EÚ podporila prostredníctvom
vývozu obilnín, krajiny najviac postihnuté potravinovou krízou?

(4) Dok. 11409/10 ADD 1.
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Odpoveď

(EN) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani
jej členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na aprílovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

Rastúca svetová populácia má za následok stúpajúci dopyt po potravinách. Suchá, záplavy
a prírodné katastrofy zohrávajú svoju úlohu spolu s rýchlo rastúcimi cenami energií
a obmedzeniami vývozu niektorých našich globálnych partnerov. Nadmerné kolísanie
cien môže navyše destabilizovať hospodárstva založené na poľnohospodárstve a ovplyvniť
potravinovú bezpečnosť na miestnej a regionálnej úrovni.

V tejto súvislosti sú mimoriadne dôležité dva z cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky
(SPP) stanovené v zmluve. Po prvé, zaistiť, aby sa dodávky dostali k spotrebiteľom za
rozumné ceny. Po druhé, zvýšiť poľnohospodársku produktivitu podporou technického
pokroku a dosiahnutím racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby a optimálneho
využívania faktorov výroby, najmä práce.

Európska rada na zasadnutí v júni 2010 dospela k záveru, že udržateľné, produktívne
a konkurencieschopné odvetvie poľnohospodárstva bude dôležitou súčasťou stratégie
Európa 2020 vzhľadom na potenciál rastu a zamestnanosti vidieckych oblastí pri zaistení
spravodlivej hospodárskej súťaže.

V záveroch predsedníctva o SPP do roku 2020 (5) , ktoré minulý mesiac podporila veľmi
veľká väčšina členov Rady, sa uvádza, že hospodársky životaschopná a environmentálne
udržateľná výroba potravín zostáva kľúčovým cieľom budúcej SPP.

Rada zobrala na vedomie názory Európskeho parlamentu vyjadrené v nedávnych
uzneseniach, najmä čo sa týka uznania poľnohospodárstva ako strategického odvetvia
z hľadiska potravinovej bezpečnosti, nedostatku bielkovín v EÚ a prepojenia medzi
poľnohospodárstvom EÚ a medzinárodným obchodom. Rada sa teší na diskusiu
s Parlamentom o návrhoch Komisie o SPP po roku 2013, ktorá sa uskutoční neskôr v tomto
roku.

*
*     *

Otázka č.  4 , ktorú predkladá  Pat the Cope Gallagher  ( H-000118/11 )

Vec: Rozvoj nízkouhlíkového hospodárstva

Rozvojom nízkouhlíkového hospodárstva môže Európska únia splniť svoje záväzky
v oblasti zmeny klímy a znížiť nezamestnanosť.

Môže Rada stručne opísať opatrenia, ktoré EÚ prijíma na podporu investícií do ekologickej
inovácie a infraštruktúry?

Odpoveď

(EN) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani
jej členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na aprílovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

(5) Dokument 7921/11.
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Rada vo svojich záveroch o zlepšovaní nástrojov environmentálnej politiky prijatých
20. decembra 2010 privítala skutočnosť, že do strategických iniciatív, ako je stratégia
Európa 2020, bolo zapracovaných viac environmentálnych hľadísk, čím sa zintenzívňuje
podpora ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva efektívnejšieho
z hľadiska využívania zdrojov (6) . Rada tiež vyzvala na intenzívnejšiu ekologizáciu
finančného rámca EÚ, okrem iného aj s cieľom podpory prechodu k bezpečnejšiemu
a udržateľnejšiemu nízkouhlíkovému hospodárstvu, ktoré bude efektívne z hľadiska
využívania zdrojov, šetrné z hľadiska biodiverzity a odolné voči zmene klímy (7) .

Vo svojich záveroch zo 4. februára 2011 (8)  Európska rada zdôraznila, že je dôležité
podporovať regulačný rámec, ktorý je atraktívny pre investície. Rada uviedla, že EÚ a jej
členské štáty budú podporovať investície do obnoviteľných, bezpečných a udržateľných
nízkouhlíkových technológií a zamerajú sa na realizáciu technologických priorít
stanovených v európskom strategickom pláne pre energetické technológie (SET). (9) Okrem
toho na vnútroštátnej úrovni členské štáty znovu potvrdzujú svoju vôľu venovať aspoň
50 % príjmov z obchodovania s emisiami na financovanie opatrení súvisiacich s klímou
vrátane inovatívnych projektov. Európska rada tiež zdôraznila, že investície do energetickej
účinnosti posilnia konkurencieschopnosť a podporia bezpečnosť dodávok energie
a udržateľnosť nízkych nákladov a že sú potrebné rozhodné kroky na využitie značného
potenciálu vyšších úspor energie v budovách, doprave, produktoch a procesoch. (10)

Rada tiež vo svojich záveroch o stratégii Energia 2020: stratégia pre konkurencieschopnú,
udržateľnú a bezpečnú energetiku prijatých 28. februára 2011 (11)  zdôraznila, že,
vychádzajúc z aktivít v rámci plánu SET, by sa mali začať realizovať iniciatívy týkajúce sa
technológií v súvislosti s uskladnením elektrickej energie, udržateľnými biopalivami,
inteligentnými sieťami a inteligentnými mestami i v súvislosti s ekologickými vozidlami
a oceánskou a morskou energiou. Rada tiež poukázala na to, že konkurenčná pozícia EÚ
by sa mala odzrkadliť vo finančných záväzkoch priemyslu, ako aj vo verejnom financovaní,
a prospeli by jej rôzne finančné nástroje. V budúcich programoch by sa prioritou mal stať
výskum, vývoj a rozvoj bezpečných a udržateľných nízkouhlíkových technológií.

Rada tiež zvažovala, či by sa jestvujúce prostriedky nedali posilniť využitím inovatívnych
finančných mechanizmov. Možné inovatívne finančné nástroje by si vyžadovali ďalšiu
analýzu a museli by byť pružné, aby zohľadnili situáciu v jednotlivých krajinách.

Európsky energetický program pre obnovu (EEPR) (12)  poskytuje finančné prostriedky na
energetické projekty, okrem iného aj na zníženie emisií skleníkových plynov. Doplňujúce

(6) 5302/11.
(7) tamže
(8) EUCO 2/1/11.
(9) tamže
(10) tamže
(11) 6207/1/11.
(12) Nariadenie (ES) č. 663/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 13. júla 2009 ustanovujúce program podpory

hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky
(Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 31).
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opatrenie prijaté v roku 2010 (13)  vytvorilo finančný nástroj, ktorý poskytuje ďalšiu podporu
energetickej účinnosti a iniciatívam v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

Celková úroveň finančnej podpory na úrovni EÚ pre obnoviteľné energie dosiahla v období
rokov 2007 – 2009 približne 3,26 miliardy EUR ročne (14) . Veľkým novým zdrojom
finančnej podpory obnoviteľných zdrojov na úrovni EÚ je program NER 300 (15) .

Investície do ekologických inovácií a infraštruktúry sa podporujú aj prostredníctvom
politiky súdržnosti (16) , programu Inteligentná energia pre Európu (17) (i prostredníctvom
nástroja ELENA) a siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja
a demonštračných činností (2007 – 2013) (18) .

V marci 2011 Komisia predstavila oznámenie Plán pre dosiahnutie konkurenčného
nízkouhlíkového hospodárstva v roku 2050 (19)  (plán dekarbonizácie do roku 2050)
a oznámenie Plán pre energetickú účinnosť 2011 (20) , o ktorých sa momentálne diskutuje
v Rade.

V nasledujúcich niekoľkých mesiacoch budú prijaté dôležité rozhodnutia, napríklad
v súvislosti s viacročným finančným rámcom, realizáciou bielej knihy o doprave, plánom
pre energetickú účinnosť a spoločnou poľnohospodárskou politikou. Preto je kľúčové,
aby sa Rada pre životné prostredie na svojom júnovom zasadnutí dohodla na súbore
záverov, ktoré stanovia strategické a operačné kroky vpred.

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami Rada pre životné prostredie 14. marca
privítala predstavenie plánu dekarbonizácie do roku 2050 zo strany Komisie a vyhlásila,
že chce v tejto veci prijať závery Rady na júnovom zasadnutí Rady pre životné prostredie
s ohľadom na zasadnutie Európskej rady v júni 2011. Navyše, keďže energetická účinnosť
zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska nízkouhlíkového rastu a je úzko spojená s plánom
dekarbonizácie do roku 2050, je dôležité povedať, že Rada pre dopravu, telekomunikácie
a energetiku tiež plánuje prijať závery v súvislosti s Plánom pre energetickú účinnosť 2011.

*
*     *

(13) Nariadenie (EÚ) č. 1233/2010 Európskeho parlamentu a Rady z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 663/2009 ustanovujúce program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania
finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 346, 30.12.2010, s. 5).

(14) 5965/11.
(15) tamže
(16) Piata správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti,

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_sk.cfm.
(17) Rozhodnutie č. 1230/2003/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. júna 2003, ktorým sa prijíma viacročný

program pre opatrenia v oblasti energetiky: Inteligentná energia pre Európu (2003 – 2006) (Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003,
s. 29).

(18) Rozhodnutie č. 1982/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom
programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 –
2013) (Ú. v. EÚ L 41, 30.12.2006, s. 2/1).

(19) 7505/11.
(20) 7363/11.
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Otázka č.  5 , ktorú predkladá  Brian Crowley  ( H-000120/11 )

Vec: Stratégia EÚ pre bezdomovectvo

Môže Rada uviesť, aké iniciatívy vykonáva EÚ na pomoc bezdomovcom a na podporu
vnútroštátnych stratégií v boji proti bezdomovectvu?

Odpoveď

(EN) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani
jej členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na aprílovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

Európska únia bojuje proti bezdomovectvu a vylúčeniu z bývania v rámci stratégie Európa
2020 prijatej Európskou radou 17. júna 2010 (21) . Konkrétnejšie opatrenia v tejto veci sa
prijímajú v rámci hlavnej iniciatívy Európska platforma na boj proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť (22) . Táto platforma stanoví
dynamický rámec pre opatrenia, ktoré zaistia, aby ľudia, ktorí zažívajú chudobu a sociálne
vylúčenie, mohli žiť dôstojne a byť aktívnou súčasťou spoločnosti (23) . V svojich záveroch
o platforme prijatých 7. marca 2011 Rada pripomenula, že „niektoré skupiny obyvateľstva
sú zvlášť vystavené riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, kým iné žijú v tých
najextrémnejších formách chudoby (ako je bezdomovectvo)“ (24) .

Otázka bezdomovectva sa rieši v rámci otvorenej metódy koordinácie (OMC) v oblasti
sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia (sociálna OMC), ktorá zahŕňa aj partnerské
preskúmania. S cieľom podporovať vnútroštátne stratégie na boj proti bezdomovectvu
Rada pri svojej práci vychádza z výsledku Európskej konsenzuálnej konferencie
o bezdomovectve usporiadanej v decembri 2010 v rámci belgického predsedníctva (25)

a zo spoločnej správy o sociálnej ochrane a sociálnom vylúčení z roku 2010 (26) . V tejto
správe sa zdôrazňuje, že integrované stratégie na riešenie otázok vylúčenia z bývania
a bezdomovectva zohrávajú dôležitú úlohu v pokrízových politikách z hľadiska budovania
súdržnej a environmentálne udržateľnej spoločnosti (27) . Vo svojom príspevku k zasadnutiu
Európskej rady (24. – 25. marca 2011) Výbor pre sociálnu ochranu zdôrazňuje, že bude
pokračovať v práci na problematike bezdomovectva a vylúčenia z bývania (28) .

V decembri 2010 Rada prijala vyhlásenie s názvom Európsky rok boja proti chudobe
a sociálnemu vylúčeniu: spolupráca v boji proti chudobe v roku 2010 a neskôr (29)  s cieľom
pripomenúť ukončenie tohto európskeho roka. V tomto vyhlásení Rada zdôraznila, že
mimoriadna pozornosť by sa mala venovať zraniteľným skupinám a extrémnym formám
chudoby, ako je bezdomovectvo. Rada tiež pripomenula, že Európska únia a jej členské

(21) EUCO 13/1/10.
(22) 18111/10.
(23) tamže
(24) 7434/1/11.
(25) 6498/11.
(26) 6500/10.
(27) tamže
(28) 6491/11.
(29) 16435/10.
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štáty by mali spolupracovať na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v boji proti
chudobe.

*
*     *

Otázka č.  6 , ktorú predkladá  Nikolaos Chountis  ( H-000125/11 )

Vec: Postavenie utečenca v Turecku

Turecko je zmluvnou stranou Ženevského dohovoru o utečencoch z roku 1951 a jeho
protokolu. Vznieslo však výhrady týkajúce sa zemepisných obmedzení. Konkrétne sa
Turecko rozhodlo posudzovať iba žiadosti o azyl vzťahujúce sa na udalosti, ku ktorým
došlo v Európe. To znamená, že podľa názoru tureckých štátnych orgánov nie je prijateľná
žiadna žiadosť o azyl podaná štátnym príslušníkom neeurópskej krajiny. Táto skutočnosť
je porušením práv utečencov vymedzených v Ženevskom dohovore a je v rozpore s Chartou
základných práv Európskej únie (články 18 a 19) a so zásadou rovnakého zaobchádzania.

Uznala Európska únia – úkonom alebo zanedbaním – paradoxnú povahu týchto výhrad
voči Ženevskému dohovoru, ktoré sú porušením zásady humanizmu a rovnakého
zaobchádzania? Požiadala Turecko, aby tieto výhrady stiahlo?

Odpoveď

(EN) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani
jej členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na aprílovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

Rada si je dobre vedomá skutočnosti, že v Turecku stále platia zemepisné obmedzenia
Ženevského dohovoru o utečencoch a jeho dodatkového protokolu. Pozícia EÚ v tejto
veci však zostáva veľmi jasná – toto obmedzenie nie je v súlade s acquis EÚ o azyle a Turecko
by ho malo zrušiť a začať v plnej miere uplatňovať Ženevský dohovor a jeho dodatkový
protokol.

Turecko musí ako kandidátska krajina splniť politické kritériá stanovené Európskou radou
v Kodani, najmä čo sa týka požiadaviek rokovacieho rámca a prístupového partnerstva.
Z rokovacieho rámca tiež vyplýva, že od Turecka sa očakáva, že sa bude postupne
zosúlaďovať s acquis EÚ, a to vrátane oblasti azylu.

Zrušenie tohto zemepisného obmedzenia je tiež vyzdvihnuté ako priorita v revidovanom
prístupovom partnerstve s Tureckom. Chcem pripomenúť, že Rada systematicky vyzýva
Turecko na vystupňovanie úsilia pri plnení požiadaviek uvedených v rokovacom rámci,
ktoré sa okrem iného týkajú aj realizácie prístupového partnerstva. Potrebu trvalého úsilia
v oblasti azylu zvlášť zdôraznila Asociačná rada EÚ – Turecko (na ministerskej úrovni)
10. mája 2010 a túto otázku tiež pravidelne otvára Komisia na svojich stretnutiach
s Tureckom.

Môžem teda váženého pána poslanca uistiť, že táto otázka sa bude naďalej podrobne
sledovať a podľa potreby systematicky predkladať na všetkých úrovniach, pretože plné
uplatňovanie Ženevského dohovoru z roku 1951 a jeho protokolu z roku 1967 je súčasťou
požiadaviek, podľa ktorých sa meria pokrok Turecka v rokovaniach.

*
*     *
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Otázka č.  7 , ktorú predkladá  Jim Higgins  ( H-000126/11 )

Vec: Protesty na uliciach v severoafrických krajinách

Domnieva sa Rada vzhľadom na rozsah protestov na uliciach v severoafrických krajinách,
že by sa mala Európska únia aktívnejšie zapájať do budovania vzťahov s týmito krajinami
a podporovať ich, aby si zvolili demokratickú cestu?

Odpoveď

(EN) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani
jej členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na aprílovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

Udalosti, ktoré sa odohrávajú v našom južnom susedstve, majú historické rozmery a vyvíjajú
sa veľmi rýchlo. Odzrkadľujú hlboký transformačný proces v krajinách južného
Stredozemia.

Tieto zmeny budú mať trvalé následky na ľudí a krajiny v tomto regióne. Vzdávame hold
odvahe, ktorú prejavili ľudia v tomto regióne. S hrdosťou realizujú svoju oprávnenú túžbu
po demokratickej zmene. Zmeny, ktoré teraz prebiehajú, prinášajú nádej na lepší život
a na väčší rešpekt k ľudským právam, pluralizmu, princípom právneho štátu a sociálnej
spravodlivosti.

Posun smerom k demokracii nie je ľahkou cestou – s týmto prechodom sú spojené určité
riziká a neistoty. Hoci si Európska únia uvedomuje ťažkosti, jednoznačne sa rozhodla pre
podporu boja ľudí v tomto regióne za demokratickú zmenu.

Európska únia chce podporovať krajiny v snahe o prechod od autokratických režimov
k demokracii, ako to urobila predovšetkým v strednej a východnej Európe.

EÚ je odhodlaná podporiť všetky kroky smerom k demokratickému prechodu a umožniť
mierovú zmenu, rast a prosperitu v južnom susedstve. Potvrdila to aj Európska rada na
najvyššej úrovni na svojom mimoriadnom zasadnutí 11. marca 2011. Vedúci predstavitelia
štátov a predsedovia vlád diskutovali o vývoji v tomto regióne a vyjadrili plnú podporu
pokračujúcemu demokratickému prechodu. Zdôraznili náš spoločný záujem na
demokratickom, stabilnom, prosperujúcom a pokojnom južnom Stredozemí.

S cieľom uskutočniť kvalitatívny krok vpred v našich vzťahoch s našimi južnými susedmi
vydala Komisia a vysoká predstaviteľka 8. marca spoločné oznámenie s názvom Partnerstvo
pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím.

Oznámenie vychádza zo zásady spoločného záväzku v súvislosti so spoločnými hodnotami,
ako sú demokracia, ľudské práva, sociálna spravodlivosť, dobrá správa vecí verejných
a princípy právneho štátu. Požiadavky na politickú účasť, dôstojnosť, slobodu
a zamestnanosť vyjadrené v uplynulých týždňoch možno splniť len prostredníctvom
ambicióznych politických a hospodárskych reforiem. Všetky krajiny v regióne musia začať
alebo urýchliť tieto politické a hospodárske reformy.

Naša nová politika by mala zohľadniť osobitosti jednotlivých situácií a krajín v regióne.
Existujúce partnerstvá a programy pomoci budú preskúmané v úzkej spolupráci s partnermi
v regióne s cieľom cielenejšieho riešenia aktuálnych potrieb na základe prístupu zameraného
na jednotlivé krajiny.
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*
*     *

Otázka č.  8 , ktorú predkladá  Zigmantas Balčytis  ( H-000133/11 )

Vec: Hlavná sieť novej transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)

Preskúmanie politiky siete TEN-T už vstúpilo do poslednej fázy. Očakáva sa, že návrh
Komisie týkajúci sa nových usmernení pre TEN-T bude predložený do polovice roku 2011.
Komisia vo svojom pracovnom dokumente útvarov Komisie o novej sieti, uverejnenom
v januári 2011 stanovuje možnú metodiku plánovania novej siete TEN-T. V pláne sa
predpokladá, že budúca sieť TEN-T bude sieťou s duálnou štruktúrou pozostávajúcou
z komplexnej siete a hlavnej siete.

Podporuje Rada navrhovanú metodiku plánovania a považuje ju za dobrý základ na
stanovenie hlavnej siete v novej sieti TEN-T? Aké vylepšenia sú podľa názoru Rady
nevyhnutné v metodike plánovania?

Odpoveď

(EN) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani
jej členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na aprílovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

Ako uviedol vážený pán poslanec vo svojej otázke, návrh Komisie na nové usmernenia
pre sieť TEN–T sa očakáva v polovici roka 2011. Rada očakáva tento nový návrh a začne
skúmať tento dokument ihneď, ako ho Komisia predstaví.

Kým Rada nedostane príležitosť diskutovať o vyššie uvedenom návrhu Komisie, poslednú
pozíciu Rady možno nájsť v záveroch Rady o zelenej knihe Komisie s názvom Revízia
politiky TEN–T (30) . V týchto záveroch Rada opakuje „potrebu pokračovať v investovaní
do dopravnej infraštruktúry s cieľom zaistiť vo všetkých druhoch dopravy primeraný
rozvoj siete TEN–T, ktorý je základom vnútorného trhu a konkurenčnej, hospodárskej,
sociálnej a územnej súdržnosti Únie a jej prepojenia so susednými krajinami. Pri definovaní
budúcej politiky TEN–T sa treba zamerať na európsku pridanú hodnotu s ohľadom – okrem
iného – na environmentálne ciele“. Zdôrazňuje tiež, že „kým hlavné nadnárodné dopravné
toky sú dôležitým kritériom pre plánovanie siete TEN–T, podstatná je aj hospodárska,
sociálna a územná súdržnosť a prístup k sieti TEN–T. Táto otázka sa do veľkej miery rieši
prostredníctvom rozsiahlej vrstvy siete v rámci súčasnej siete TEN–T. Rada sa preto
vzhľadom na význam tejto rozsiahlej siete ako referenčného základu pre rôzne právne
predpisy v odvetví dopravy zasadzuje za jej zachovanie“.

*
*     *

Otázka č.  9 , ktorú predkladá  Mairead McGuinness  ( H-000141/11 )

Vec: Jadrová bezpečnosť

Mohla by Rada vzhľadom na rastúci význam celosvetovej energetickej bezpečnosti a na
nedávnu haváriu v jadrovej elektrárni Fukušima v Japonsku uviesť, aké bezpečnostné
opatrenia mieni prijať spoločne s Komisiou v tejto oblasti spoločnej právomoci na
zmiernenie rizík spojených so 195 európskymi jadrovými elektrárňami?

(30) Dok. 10971/09.
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Odpoveď

(EN) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani
jej členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na aprílovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

Rada by chcela upriamiť pozornosť váženej pani poslankyne na to, že, pokiaľ vie,
v Európskej únii je v prevádzke 143 jadrových reaktorov (nie jadrových elektrární). Ďalších
51 jadrových reaktorov je v prevádzke v Ruskej federácii, vo Švajčiarsku a na Ukrajine (31) .

Počas svojho mimoriadneho zasadnutia týkajúceho sa energetiky 21. marca 2011 (32)

Rada diskutovala o reakcii na úrovni EÚ a členských štátov na nedávny vývoj v Japonsku.
Predsedníctvo zdôraznilo, že prioritou je predovšetkým poskytnúť tejto krajine humanitárnu
a technickú pomoc.

Čo sa týka jadrovej bezpečnosti, počas toho istého zasadnutia Rada zdôraznila, že prioritou
je zaistiť, aby sa uplatňovali najprísnejšie normy a aby sa trvalo zvyšovala bezpečnosť.
Rada tiež privítala dobrovoľné kroky vnútroštátnych orgánov a priemyselných podnikov
v súvislosti s prehodnotením bezpečnosti jadrových zariadení.

Rada tiež zaznamenala spoločnú vôľu začať proces definovania súhrnného posúdenia
rizika a bezpečnosti (záťažový test) jadrových elektrární v Európe. V tejto súvislosti Rada
zdôraznila význam transparentnosti, pokiaľ ide o výsledky tohto posúdenia i opatrení
prijatých členskými štátmi na vnútroštátnej úrovni.

Na tom istom zasadnutí členské štáty a Komisia požiadali Skupinu európskych regulačných
orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) a ďalšie zodpovedné orgány o definovanie
rozsahu a modalít týchto testov s využitím dostupných odborných vedomostí a neskôr aj
poznatkov, ktoré získame z nedávnej nehody. Rada zaznamenala možné oblasti (riziká
záplav, seizmické riziká, záložné systémy, núdzové postupy), ktoré by mohli byť základom
tohto posúdenia. Rada tiež vyzdvihla potrebu zapojiť susediace tretie krajiny do podobného
posúdenia bezpečnosti a rizík v existujúcich a budúcich elektrárňach.

Tieto závery potvrdila Európska rada na svojom zasadnutí 24. – 25. marca 2011 (33) .
Európska rada zdôraznila, že posúdenia (záťažové testy) budú vykonávať nezávislé
vnútroštátne orgány a budú prebiehať formou partnerského preskúmania, pričom ich
výsledok a akékoľvek potrebné následné opatrenia, ktoré sa prijmú, by sa mali sprístupniť
aj Komisii a skupine ENSREG a mali by sa zverejniť. Európska rada vyhodnotí prvotné
výsledky do konca roka 2011 na základe správy Komisie.

Európska rada zdôraznila, že priorita, ktorou je zaistenie bezpečnosti jadrových elektrárni,
sa jednoznačne nemôže zastaviť na našich hraniciach a že EÚ bude žiadať, aby sa podobné
záťažové testy vykonávali aj v susedných krajinách a na celom svete tak v existujúcich, ako
aj v plánovaných elektrárňach. V tejto súvislosti by sa mali v plnej miere využiť príslušné
medzinárodné organizácie.

Európska rada tiež zdôraznila, že v EÚ by sa mali uplatňovať a nepretržite zlepšovať
najvyššie normy jadrovej bezpečnosti, ktoré by sa mali presadzovať aj na medzinárodnej
úrovni.

(31) Jadrové reaktory vo svete, Súbor referenčných údajov č. 2, vydanie 2010, IAEA, VIEDEŇ, 2010, s. 10 – 11.
(32) 8004/11.
(33) EUCO 10/11.
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*
*     *

Otázka č.  10 , ktorú predkladá  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000143/11 )

Vec: Kritériá pre členstvo v Rade OSN pre ľudské práva

Dňa 1. marca 2011 Valné zhromaždenie OSN rozhodlo o pozastavení členstva Líbye
v Rade OSN pre ľudské práva. Ide o rázny odkaz nielen pre plukovníka Kaddáfího a jeho
režim, ale aj tie krajiny sveta, v ktorých často a vo veľkej miere dochádza k porušovaniu
ľudských práv. Vo svojej správe o Rade OSN pre ľudské práva a úlohe EÚ v tejto rade, ktorá
bola prijatá vo februári 2009, sa Európsky parlament odhodlane zasadzuje za zavedenie
kritérií pre členstvo v tomto významnom orgáne OSN. V prípade Líbye Valné zhromaždenie
OSN postupovalo v súlade s uznesením EP a včas prijalo správne rozhodnutie.

Aká je pozícia Rady, pokiaľ ide o zavedenie jasných kritérií pre členstvo v Rade OSN pre
ľudské práva? Prijala Rada v tomto smere nejaké kroky?

Odpoveď

(EN) Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani
jej členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na aprílovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

V rezolúcii Valného zhromaždenia OSN č. 60/251, ktorým sa zriaďuje Rada OSN pre
ľudské práva (HRC), sa uvádza, že členovia tohto orgánu musia „podporovať najprísnejšie
normy pri presadzovaní a ochrane ľudských práv a v plnej miere spolupracovať s radou“.
Následne pri voľbe 47 členov HRC Valné zhromaždenie OSN berie do úvahy históriu
a záväzky všetkých kandidátov v oblasti ľudských práv.

Doteraz Valné zhromaždenie OSN v plnej miere neuplatňovalo túto zásadu, ako sme to
videli v prípade Líbye. Preto musí otázka „kvalitného členstva“ tvoriť dôležitú súčasť
prebiehajúcej revízie HRC a Valné zhromaždenie OSN sa naozaj rozhodlo začleniť túto
otázku do fázy revízie, ktorá prebehne v New Yorku. Spoloční sprostredkovatelia, ktorých
vymenoval predseda Valného zhromaždenia OSN, aby viedli diskusiu o revízii HRC v New
Yorku, usporiadali 29. marca prvé stretnutie práve s cieľom venovať sa tejto veci. Ako
príspevok k tejto diskusii EÚ predložila konkrétne myšlienky, napríklad uskutočnenie
vypočutia kandidátov do HRC pred voľbami s účasťou členských štátov, mimovládnych
organizácií a vnútroštátnych inštitúcií zaoberajúcich sa ľudskými právami. Tieto vypočutia
by sa mali zamerať na dobrovoľné sľuby a záväzky, ako aj na to, ako chce kandidátska
krajina splniť požiadavku podporovať najprísnejšie normy pri presadzovaní a ochrane
ľudských práv.

*
*     *

OTÁZKY PRE KOMISIU

Otázka č.  20 , ktorú predkladá  Liam Aylward  ( H-000117/11 )

Vec: Výskum v rámci 7. RP o výhodách športovania v EÚ

Môže Komisia v rámci 7. rámcového programu pre výskum a technický rozvoj na obdobie
2007 – 2013 poskytnúť prehľad, aké výskumné štúdie uskutočnila a navrhuje uskutočniť
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v nadchádzajúcich rokoch v záujme podpory sociálnych, zdravotných a spoločenských
výhod športovania v EÚ?

Odpoveď

(EN) Hoci 7. rámcový program pre výskum a technický rozvoj (7. RP, 2007 – 2013)
nehovorí o výskume týkajúcom sa športu ako takom, podporuje výskum v oblasti
zdravotných výhod fyzickej aktivity.

Témy zdravia a potravín, poľnohospodárstva, rybolovu a biotechnológií v rámci 7. RP
a aktivita Regióny poznatkov sa však zaoberajú aj fyzickou aktivitou a jej spojením
s podporou zdravia, prevenciou chorôb a rozvojom prostredníctvom mnohých projektov
v rámci 7. RP. V období rokov 2005 až 2010 sa do financovania tohto výskumu investovalo
približne 39 miliónov EUR a výsledkom bolo osem projektov EÚ. Prebiehajúce hodnotenia
môžu viesť k financovaniu aj ďalších projektov v tejto oblasti.

V priebehu posledných štyroch rokov bolo financovaných množstvo dôležitých projektov
v rámci 7. RP. Cieľom projektu PAPA je podporovať zdravie mládeže prostredníctvom
snahy o zmenu správania zameranej na zlepšenie kvality účasti na fyzickej aktivite v podobe
mládežníckeho športu, najmä futbalu. Projekty TEMPEST a ENERGY sa zaoberajú fyzickou
aktivitou v rámci výskumu faktorov spojených so zdravím a jedným z cieľov projektu
DALI je určiť úlohu fyzickej aktivity ako preventívneho opatrenia proti rozvoju tehotenskej
cukrovky (http://www.dali-project.eu" ). Projekt EXGENSIS (6. RP) sa zameriava na
vnútrobunkové signálne dráhy počas športovania a na účinky takéhoto športovania. Projekt
TOYBOX využíva modely správania na pochopenie a podporu zábavy, zdravých potravín,
hry a politiky prevencie obezity v ranom detstve, kým projekt I.FAMILY, ktorý sa začína
v marci 2012, bude skúmať, ako sa vplyv prostredia vytvoreného človekom na fyzickú
aktivitu, sedavý spôsob života a vzorce spánku vzájomne ovplyvňujú so stravovacími
návykmi.

Na regionálnej úrovni sa projekt AFRESH zameriava na vypracovanie výskumného
programu na zníženie výskytu (chronických) ochorení súvisiacich so stravou a fyzickou
nečinnosťou, ako sú cukrovka, obezita, srdcovo-cievne ochorenia, rôzne typy rakoviny,
a to prostredníctvom vývoja inovatívnych produktov a služieb v oblasti výživy a fyzickej
aktivity.

Rada si na záver plne uvedomuje skutočnosť, že fyzická aktivita je kľúčovým faktorom
prispievajúcim k prevencii najrozšírenejších ochorení súvisiacich so životným štýlom, ako
je napríklad obezita, a že je potrebný dostatočný výskum na vytvorenie nevyhnutného
základu pre účinnejšie a efektívnejšie stratégie podpory zdravia a prevencie chorôb založené
na dôkazoch.

*
*     *

Otázka č.  21 , ktorú predkladá  Brian Crowley  ( H-000121/11 )

Vec: Spolupráca v oblasti výskumu a vývoja medzi EÚ a USA

Môže Komisia poskytnúť podrobné stanovisko o úrovni spolupráce medzi EÚ a Spojenými
štátmi americkými v oblasti výskumu, inovácie, vedy a techniky?

Aké iniciatívy Komisia podnikla s cieľom rozšíriť spoluprácu v tejto oblasti od februára
2010?
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Odpoveď

(EN) Spojené štáty sú medzinárodným partnerom, s ktorým má Európska únia najbohatšie
a najintenzívnejšie vzťahy v oblasti vedy a technológií. Platí to vo všetkých smeroch: pre
rozsah vzájomných investícií do výskumu a vývoja, výmenu vedcov a výskumníkov, objem
spolupráce na rôznych aktivitách a počet spoluautorských publikácií a patentov.
Medzinárodná spolupráca je dôležitá pre podporu cieľov stratégie Európa 2020, preto
musia byť aktivity s USA našou prioritou. Komisár Tajani, ktorý má na starosti priemysel
a podnikanie, cestoval v roku 2010 do USA dvakrát s cieľom podporiť spoluprácu medzi
EÚ a USA, pričom tam smerovala aj jeho prvá cesta ako komisára.

Siedmy rámcový program pre výskum a technický rozvoj (7. RP, 2007 – 2013) je hlavným
mechanizmom financovania výskumu na európskej úrovni a podporuje aj medzinárodnú
spoluprácu EÚ. Okrem Európy sú USA hlavným účastníkom 7. rámcového programu
s viac ako 300 podpísanými dohodami o grantoch a inými formami spolupráce. Ich účasť
je zvlášť silná v oblasti zdravia, informačných a komunikačných technológií,
nanotechnológií a materiálov, potravinárstva, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva,
biotechnológií a životného prostredia.

Dohoda medzi EÚ a USA o vedeckej a technickej spolupráci bola v roku 2009 obnovená
do roku 2013. V máji 2010 sa vo Washingtone DC uskutočnilo každoročné spoločné
stretnutie v rámci tejto dohody, ktoré na strane USA koordinovalo ministerstvo
zahraničných vecí. Obe strany vyhodnotili pokrok na základe tejto dohody a začali sa
rozvíjať nové formy spolupráce. Tie siahajú od partnerských projektov až po spoločné
otváranie výskumných programov, napríklad v oblasti výskumu zdravia s Národnými
ústavmi zdravia (NIH). Ďalšie stretnutie v rámci tejto dohody je plánované na september
2011 v Bruseli.

Dohoda o vede a technológiách poskytuje aj rámec pre množstvo vykonávacích dohôd
s konkrétnymi vládnymi ministerstvami a agentúrami USA. Jedným z príkladov je
vykonávacia dohoda s ministerstvom vnútornej bezpečnosti o výskume v oblasti civilnej
bezpečnosti, ktorú podpísal v novembri 2010 komisár Tajani, ktorý má na starosti
priemysel a podnikanie. Spoločné výskumné centrum v súčasnosti vedie rozhovory
o podobnej dohode s Národným úradom pre výskum oceánov a atmosféry (NOAA) o takých
rôznorodých otázkach, ako sú látky kontaminujúce životné prostredie, pobrežné riziká,
počasie vo vesmíre, zmena klímy a krízové riadenie. V tomto roku tiež dôjde k obnoveniu
nášho dvadsaťročného vzťahu s USA v oblasti biotechnologického výskumu a bude tiež
pokračovať náš dialóg o spolupráci v civilnom priestore.

Inovácie sú oblasťou, v ktorej má Európa veľký záujem na výmene skúseností s USA
v súvislosti s tým, ako čo najlepšie premeniť poznatky na silnejší hospodársky rast a nové
pracovné miesta. Medzi najzaujímavejšie nástroje za posledný rok patrí nové Transatlantické
akčné partnerstvo pre inovácie, ktoré vzniklo v rámci Transatlantickej hospodárskej rady
(TEC). Toto partnerstvo je reakciou na politické usmernenie pre TEC vyjadrené na
poslednom samite EÚ – USA, ktoré hovorí o podpore inovácií, zefektívnení regulácie
a odstránení prekážok obchodu a investícií. V decembri 2010 sa rada TEC dohodla na
úvodnom akčnom pláne pre akčné partnerstvo pre inovácie. Začala sa práca v oblastiach
biologického hospodárstva, surovín a komplexných aspektov inovačnej politiky.

Ďalším dôležitým nástrojom je Rada pre energetiku EÚ – USA vytvorená na konci roka
2009. V priebehu roku 2010 boli vytvorené tri pracovné skupiny – v oblasti energetickej
politiky, vývoja technológií a trhov –, ktoré sa dohodli na svojich právomociach. Vznikla
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pracovná skupina v oblasti technológií a výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť operačné
výsledky. EÚ tiež spolupracuje s USA na viacstranných projektoch, ako je reaktor na jadrovú
syntézu ITER (34) .

S cieľom získať viac zo spoločného úsilia bude Komisia aj naďalej pracovať na
strategickejšom zameraní našej spolupráce v oblasti výskumu. Tá sa bude sústreďovať na
globálne úlohy a bude v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020, ako aj s cieľmi iniciatívy
Inovácia v únii.

*
*     *

Otázka č.  22 , ktorú predkladá  Gay Mitchell  ( H-000124/11 )

Vec: Spolupráca v záujme zlepšenia výskumu a vývoja

Komisia nedávno prijala iniciatívu s názvom Únia inovácií, ktorá predstavuje strategický
prístup zameraný predovšetkým na premenu nápadov na pracovné miesta, ekologický
rast a sociálny pokrok.

Ak má EÚ v oblasti výskumu a vývoji dostihnúť USA, bude musieť posilniť spoluprácu
medzi členskými štátmi, zlepšiť spoločné výskumné iniciatívy a umožniť expanziu výskumu
a vývoja v určitých regiónoch v prospech všetkých. Vzhľadom na klimatické podmienky
by napríklad Írsko mohlo byť najlepším miestom na testovanie a zdokonaľovanie veternej
energie, zatiaľ čo Španielsko by mohlo byť hlavnou lokalitou pre zdokonaľovanie vývoja
solárnych panelov.

Plánuje Komisia uskutočniť presne toto, čiže klásť dôraz na výskum a vývoj ako celok
namiesto vyrovnávania výšky finančných prostriedkov EÚ na výskum a vývoj určených
jednotlivým regiónom?

Odpoveď

(EN) Ako správne hovorí vážený pán poslanec, Únia inovácií je stredobodom našej stratégie
pre rast a pracovné miesta. Pomôže zaistiť budúci hospodársky rast pre EÚ prostredníctvom
rozvoja našej schopnosti vytvárať nové poznatky a premieňať ich na úspešné produkty.
Kľúčovú úlohu v tomto procese zohrá posilnená spolupráca v oblasti výskumu medzi
členskými štátmi predovšetkým prostredníctvom spoločného plánovania.

Čo sa týka šírenia výskumu a vývoja v niektorých regiónoch, základnou zásadou, ktorou
sa riadi vyčleňovanie financií na výskum v rámci rámcového programu, je excelentnosť.
To znamená, že financie dostanú len tie najlepšie návrhy. Nie je preto možné a ani by
nebolo žiaduce, aby sa Komisia snažila smerovať financie na výskum v rámci RP do
konkrétnych regiónov.

Ako však hovorí vážený pán poslanec, je jasné, že v niektorých regiónoch bolo vytvorené
výhodné prostredie v daných oblastiach výskumu, či už ide o prirodzené výhody, alebo
výhody súvisiace s investíciami do výskumných kapacít vrátane ľudských zdrojov
v minulosti. Regióny s takýmito výhodami budú mať dobrú pozíciu pri predkladaní
kvalitných návrhov na výskum a budú mať dobrú šancu získať finančné prostriedky EÚ
určené na výskum.

(34) http://www.iter.org/.
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Regionálne výhody, samozrejme, nebudú vždy také očividné ako slnečné žiarenie
v Španielsku či vietor v Írsku. Regióny preto budú musieť byť schopné určiť a rozvíjať svoje
potenciálne výhody. Preto Komisia dôrazne podporuje rozvoj stratégií inteligentnej
špecializácie v regiónoch.

Inteligentná špecializácia je jednou z 10 podmienok dobrej výkonnosti vnútroštátnych
a regionálnych výskumných a inovačných systémov v rámci nástroja samohodnotenia
iniciatívy Únia inovácií. Jej cieľom je nabádať vnútroštátne a regionálne orgány, aby
koncentrovali zdroje na obmedzený počet priorít s cieľom zaistiť účinnejšie využívanie
verejných finančných prostriedkov a podporiť súkromné investície.

Stratégie inteligentnej špecializácie sú prostriedkom na využitie regionálnej rozmanitosti,
podnecovanie spolupráce naprieč štátnymi a regionálnymi hranicami a vytváranie nových
príležitostí prostredníctvom zabránenia rozdrobovaniu a zaistenia, aby v EÚ voľnejšie
prúdili poznatky. Môžu pomôcť regiónom určiť si kľúčové výhody a faktory, ktoré brzdia
inovácie, koncentrovať zdroje na kľúčové priority a navrhnúť správnu kombináciu politík
na naštartovanie inteligentného rastu. Môžu tiež zaistiť efektívnejšie a kvalitnejšie využívanie
finančných prostriedkov EÚ a vnútroštátnych a regionálnych investícií.

S cieľom pomôcť regiónom v tomto procese Komisia práve vytvára Platformu pre
inteligentnú špecializáciu s potrebnými zdrojmi na šírenie informácií, podporu vzájomného
vzdelávania a zvýšenie kapacít a zručností.

*
*     *

Otázka č.  23 , ktorú predkladá  Seán Kelly  ( H-000129/11 )

Vec: Výskum vírusu HIV/AIDS a malárie

Choroby spôsobené vírusom HIV/AIDS a maláriou neúmerne silno postihujú krajiny
subsaharskej Afriky. Výskum zameraný na zmiernenie, a tam, kde je to možné, na
odstránenie týchto hrozných chorôb je potrebné podporovať a venovať mu prioritnú
pozornosť na európskej, ako aj celosvetovej úrovni. Tento výskum by znamenal veľkú
pomoc pre obyvateľov subsaharskej Afriky, ktorých postihujú tieto epidémie. Aké kroky
podniká Komisia v záujme riešenia týchto závažných výziev prostredníctvom poskytovania
finančných prostriedkov?

Odpoveď

(EN) Komisia považuje výskum v oblasti vírusu HIV/AIDS a malárie za vysokú prioritu
a podporuje ho prostredníctvom rámcových programov (RP) pre výskum so všeobecným
cieľom vytvoriť štruktúru európskeho výskumu a integrovať ho vytvorením úzkeho
partnerstva medzi výskumnými tímami v Európe a v krajinách s endemickými chorobami,
ako aj medzi priemyselným výskumom a výskumom vo verejnom sektore.

Od roku 1998 do roku 2010 EÚ podporila spoločný výskum sumou 259,9 milióna EUR
pre 84 projektov v oblasti HIV/AIDS a sumou 150,3 milióna EUR pre 59 projektov v oblasti
malárie. Výskum financovaný EÚ zahŕňa nové liečebné a preventívne stratégie proti týmto
dvom chorobám od skorej diagnostiky až po klinické skúšky nových liekov, kandidátskych
vakcín, mikrobicídov proti HIV a nových nástrojov na riadenie vektorov malárie. V rámci
financovania sa veľký dôraz kladie na spoluprácu s krajinami s endemickými chorobami
najmä v subsaharskej Afrike. Medzi mimoriadne úspechy patrí porovnateľnosť súborov
údajov o nových liekoch a kandidátskych vakcínach, pomoc pri harmonizácii
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predklinických testov a zvieracích modelov a zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho
výskumu na medzinárodnej úrovni.

Dva konkrétne príklady sú projekt HIVIS, ktorý priniesol kandidátsku vakcínu proti
HIV/AIDS, ktorá sa teraz nachádza v záverečných fázach klinických skúšok na vyhodnotenie
bezpečnosti a imunogenicity, a sieť pre základný výskum malárie BioMalPar, z ktorej sa
stal základný kameň základného výskumu EÚ s integračnou absolventskou školou pre
výskum malárie. V súčasnosti si Komisia stanovuje priority budúceho financovania v oblasti
HIV/AIDS a malárie pre úlohy v oblasti zdravia v rámci nasledujúceho 7. rámcového
programu pre výskum a technický rozvoj (7. RP, 2007 – 2013) na rok 2012.

V roku 2003 EÚ vytvorila Partnerstvo európskych a rozvojových krajín pre klinické skúšky
(EDCTP) na podporu klinického výskumu a vytvárania kapacít v oblasti troch
najvýznamnejších ochorení súvisiacich s chudobou, teda HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy,
so zameraním na subsaharskú Afriku. EDCTP je prvou iniciatívou vychádzajúcou z článku
169 Zmluvy o EÚ (teraz článok 185). Je financovaná sumou 200 miliónov EUR
prostredníctvom 6. RP a spolufinancovaná sumou 200 miliónov EUR od 16 európskych
partnerských krajín EDCTP. Ďalšie spolufinancovanie pochádza od tretích strán. Od roku
2003 iniciatíva EDCTP podporila 163 projektov s celkovou hodnotou približne
311 miliónov EUR. Medzi nimi je 54 klinických skúšok, z ktorých 24 sa týka HIV/AIDS
(102 miliónov EUR) a 12 malárie (68 miliónov EUR). Iniciatíve EDCTP sa podarilo
vybudovať skutočné partnerstvo medzi Európou a Afrikou.

*
*     *

Otázka č.  24 , ktorú predkladá  Giovanni La Via  ( H-000137/11 )

Vec: Perspektívy poľnohospodárstva vyplývajúce z ôsmeho rámcového programu
pre výskum a technický rozvoj

Rámcové programy pre výskum a technický rozvoj predstavujú hlavný nástroj, pomocou
ktorého Európska únia financuje výskum. Na siedmy rámcový program na obdobie od
1. januára 2007 do 31. decembra 2013 bolo vyčlenených 32 413 miliónov EUR. V rámci
programu boli prostriedky rozdeľované podľa tematických oblastí. Jednu z oblastí tvorili
poľnohospodárske výrobky, poľnohospodárstvo a biotechnológie, na ktorých výskum
bola určená čiastka 1 935 miliónov EUR.

Mohla by Komisia v tejto súvislosti informovať o tom, aké opatrenia mieni prijať a akú
sumu prostriedkov vyhradiť pre odvetvie poľnohospodárstva v budúcom rámcovom
programe?

Odpoveď

(EN) Komisia chce, aby sa finančné prostriedky EÚ na výskum a inovácie od roku 2014
poskytovali prostredníctvom spoločného strategického rámca pre financovanie výskumu
a inovácií.

Spoločný strategický rámec bol navrhnutý v rámci revízie rozpočtu EÚ. Boli tam uvedené
hlavné zásady, z ktorých bude vychádzať: podpora kľúčových politických priorít stratégie
Európa 2020, zvyšovanie pridanej hodnoty EÚ a dosiahnutie väčšieho vplyvu výdavkov
EÚ.
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Cieľom spoločného strategického rámca je zefektívniť financovanie výskumu a inovácií
EÚ, zvýšiť jeho vplyv a poskytnúť účastníkom jednoduchší prístup.

Komisia 9. februára 2011 prijala zelenú knihu s názvom Od výziev k príležitostiam:
smerom k spoločnému strategickému rámcu pre financovanie výskumu a inovácii EÚ (35) .

Zelená kniha načrtla tri hlavné ciele spoločného strategického rámca: boj proti najväčším
spoločenským problémom, posilnenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu
a zvýšenie úrovne excelentnosti v európskej výskumnej základni. Výskum v oblasti potravín,
poľnohospodárstva a biotechnológie môže prispieť k riešeniu týchto úloh.

Komisia má záujem o vstupy od čo najširšieho spektra zainteresovaných strán vrátane
ostatných inštitúcií EÚ. Zainteresované strany môžu poskytovať vstupy do 20. mája 2011.

Komisia sa v súčasnosti radí so zainteresovanými stranami a výsledok týchto konzultácií
sa prejaví na jej ďalšej práci na návrhoch. Preto je v tejto fáze predčasné diskutovať o možnej
architektúre budúceho programu či o úlohe nejakých konkrétnych tém alebo odvetví
v rámci neho, a to vrátane potenciálnych rozpočtov. Celkový rozpočet bude závisieť od
rozhodnutí o budúcich viacročných finančných výhľadoch na obdobie po roku 2013.

Viaceré štúdie a správy (predpoveď Spojeného kráľovstva s názvom Budúcnosť
potravinárstva a poľnohospodárstva, pokračujúca práca na predpovedi v oblasti
poľnohospodárstva, ktorú vykonáva Stály výbor pre poľnohospodársky výskum, správa
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj z roku 2009 s názvom Úlohy
poľnohospodárskeho výskum atď.) sa zasadzujú o ambiciózne výskumné programy
v poľnohospodárstve. Sústreďujú sa na úlohy, na ktoré bude musieť poľnohospodárstvo
reagovať v nasledujúcich desaťročiach: uspokojovanie potravinových potrieb rastúcej
populácie prostredníctvom environmentálne udržateľných postupov efektívnejších
z hľadiska využívania zdrojov, ktoré budú vychádzať z rastúceho nedostatku zdrojov
(voda, energia, vyčerpávanie pôdy atď.) a budú brať ohľad na potrebu zmierniť zmenu
klímy a prispôsobiť sa jej.

V tejto súvislosti sa vynára množstvo dôležitých otázok. Ako môžu výskum a vývoj najlepšie
podporiť inteligentné využívanie biologických (živočíšna a rastlinná výroba a zdravie a ich
vstupy, dostupnosť biomasy, lesné hospodárstvo a odpad) a fyzických zdrojov (využívanie
pôdy, integrita pôdy, dostupnosť vody, zmena klímy atď.)? Ako môžu výskum a inovácie
najlepšie prispieť k nárastu výnosov a skvalitneniu pôdy udržateľným spôsobom pri
súčasnej ochrane ekosystémov? Ako možno najlepšie podporiť konkurencieschopnosť
odvetvia poľnohospodárstva prostredníctvom využitia vedy a technológií
v poľnohospodárstve, pri spracovaní potravín a v odvetviach založených na ekologickom
prístupe? Všetky tieto i mnohé ďalšie otázky sa budú v nasledujúcich mesiacoch dôkladne
zvažovať.

*
*     *

(35) KOM (2011) 0048 v konečnom znení.
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Otázka č.  29 , ktorú predkladá Iliana Malinovová Jotovová ( Iliana Malinova Iotova
) ( H-000128/11 )

Vec: Kroky Komisie v súvislosti s porušením chráneného pásma sústavy Natura
2000 v Bulharsku

Vzhľadom na moju otázku č. E–5671/2010, ktorá sa týkala porušenia právnych predpisov
EÚ na poloostrove Kaliakra a v ďalších chránených pásmach sústavy Natura 2000
v Bulharsku, a v nadväznosti na odpoveď Komisie z 30. septembra 2010, mohla by Komisia
informovať o krokoch, ktoré prijala alebo mieni prijať v súvislosti s týmito porušeniami
právnych predpisov?

Konkrétnejšie: Komisia mala už viac ako osem mesiacov na zhodnotenie reakcie bulharskej
vlády na doplňujúci list s upozornením, zaslaný bulharskej vláde 18. marca 2010. Aké
kroky prijme Komisia, aby odstránila nezrovnalosti, na ktoré upozorňuje tento list? Kedy
predpokladá Komisia, že pristúpi k ďalšiemu kroku a vydá odôvodnené stanovisko?

Ak došlo k hrubému porušeniu právnych predpisov EÚ, prečo Komisia váha so začatím
postupu, ktorý stanovuje článok 258 ZFEÚ, a nenapraví túto situáciu?

Otázka č.  30 , ktorú predkladá  Julie Girling  ( H-000150/11 )

Vec: Smernice o vtákoch a biotopoch

Je to už vyše troch rokov, čo Komisia začala konanie o porušení predpisov proti Bulharsku
za porušenie smerníc o vtákoch a biotopoch, ktoré vyústili do obrovských škôd na
biotopoch a živočíšnych druhoch medzinárodného významu.

Napriek začatiu týchto konaní o porušení predpisov sa naďalej páchajú škody na miestach
ako polostrov Kaliakra, celosvetovo dôležitej zastávke pre desiatky tisícov sťahovavých
vtákov vrátane celosvetovo ohrozenej bernikly červenokrkej.

Ak má EÚ dosiahnuť svoj cieľ zachovania biologickej rozmanitosti do roku 2020, ako aj
v záujme právnej istoty, musí Komisia urýchlene a rázne riešiť takéto porušenia predpisov.
Môže Komisia informovať, aké kroky zamýšľa podniknúť na riešenie situácie v Bulharsku
a aké plány podnikne v záujme zlepšenia implementácie zákonov EÚ o životnom prostredí
v budúcnosti?

Spoločná odpoveď

(EN) Vzhľadom na otázku váženej pani poslankyne, týkajúcej sa krokov prijatých Komisiou
v reakcii na údajné porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia na
polostrove Kaliakra a v ďalších chránených oblastiach siete Natura 2000 v Bulharsku,
Komisia odkazuje na množstvo konaní vo veci porušenia predpisov, ktoré iniciovala proti
Bulharsku, a na konštruktívny dialóg, do ktorého sa zapojila s bulharskými orgánmi
a mimovládnymi ekologickými organizáciami.

Konkrétnejšie vzhľadom na časť o osobitne chránených územiach (OCHÚ) v sieti Natura
2000 v Bulharsku a v dôsledku vyššie uvedeného dialógu očakáva Komisia konkrétne
kroky na rozšírenie OCHÚ v pohoriach Rila a Pirin, v oblasti Lomovete, na strednom
Balkáne a v západných Rodopách. Bulharské orgány sa zaviazali dokončiť a formálne prijať
tieto rozšírenia do konca marca 2011. Komisia bola informovaná, že 11. 3. 2011 Národná
rada pre biodiverzitu, ktorá je odborným poradným orgánom bulharského ministra
životného prostredia a vody, prediskutovala konkrétne návrhy na rozšírenie vyššie
uvedených OCHÚ. To ukazuje, že príslušné vnútroštátne procesy pokračujú tak, ako bolo
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dohodnuté. Čo sa týka OCHÚ Kaliakra, bulharské orgány a environmentálne mimovládne
organizácie nedávno predložili množstvo odborných informácií, ktoré útvary Komisie
dôkladne skúmajú a vyhodnocujú.

Vzhľadom na otázku váženej pani poslankyne, týkajúcej sa toho, aké kroky Komisia prijme,
aby odstránila nezrovnalosti, ktoré sa uvádzajú v doplňujúcom liste s upozornením,
zaslanom bulharským orgánom 18. 3. 2010, Komisia poukazuje na množstvo odborných
informácií, ktoré bulharské orgány predložili vo svojej odpovedi na doplňujúci list
s upozornením z 20. 5. 2010, a na ich dodatočné oznámenie z 8. 9. 2010. Tento list
s upozornením doplňuje list s upozornením zaslaný 3. 11. 2009. Oba listy sa zaoberajú
množstvom plánov a projektov, schválených bez zohľadnenia ochrany dôležitých vtáčích
území a OCHÚ. Vzhľadom na objem a komplexnosť doručených informácií bolo odborné
posúdenie zadané externému subjektu a očakáva sa, že bude dokončené do konca marca
2011. Environmentálne mimovládne organizácie okrem toho poskytli 3. 3. 2011 Komisii
dodatočné odborné informácie. Tieto informácie sa teraz dôkladne skúmajú a vyhodnocujú.

Vzhľadom na otázku váženej pani poslankyne, týkajúcej sa toho, kedy sa chce Komisia
posunúť na ďalšiu úroveň a zaslať Bulharsku odôvodnené stanovisko, prečo Komisia váha
so začatím postupu, ktorý stanovuje článok 258 ZFEÚ (36) , a čo zamýšľa Komisia urobiť,
aby riešila situáciu v Bulharsku, chce Komisia poukázať na to, že tieto prípady sú spojené
s vysokou mierou overovania a odbornej analýzy. Pretože v každom konaní vo
veci porušenia predpisov je dôkazné bremeno na strane Komisie, útvary Komisie musia
veľmi dôkladne preskúmať a analyzovať všetky dostupné informácie. Akékoľvek budúce
rozhodnutia týkajúce sa konania vo veci porušenia predpisov proti Bulharsku za nesprávne
uplatňovanie environmentálnych právnych predpisov EÚ sú okrem toho rozhodnutia
Komisie ako celku a budú sa zakladať na dôkladnej právnej analýze a na presných vecných
a vedeckých informáciách.

*
*     *

Otázka č.  31 , ktorú predkladá  Gerben-Jan Gerbrandy ( H-000134/11 )

Vec: Ciele smernice o vtákoch a smernice o biotopoch

Európa nesplnila ciele poslednej stratégie v oblasti biodiverzity. Napriek tomu sa
v niektorých členských štátoch, okrem iného aj v Holandsku, ozývajú hlasy žiadajúce
zmiernenie cieľov smernice o vtákoch a smernice o biotopoch.

Hodlá sa Komisia usilovať o dosiahnutie cieľov európskych právnych predpisov v oblasti
ochrany prírody v neobmedzenej miere? Ak áno, aké opatrenia Komisia prijme, aby
presadila vykonávanie európskych právnych predpisov v oblasti ochrany prírody členskými
štátmi?

Odpoveď

(EN) Ako uznala Komisia vo svojom oznámení z roku 2010 o novej stratégii EÚ v oblasti
biodiverzity, EÚ sa nepodarilo dosiahnuť v roku 2010 ciele v oblasti biodiverzity. Len 17 %
chránených druhov a biotopov európskeho významu chránených na základe smernice
EÚ o biotopoch má priaznivý stav z hľadiska ochrany.

(36) Zmluva o fungovaní Európskej únie.
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Splnenie nového hlavného cieľa EÚ do roku 2020, teda zastaviť stratu biodiverzity a obnoviť
ekosystémy a funkcie, ktoré majú, si bude vyžadovať významné úsilie na zintenzívnenie
vykonávania smernice o vtákoch a smernice o biotopoch a zaručenie významného
a merateľného pokroku smerom k dosiahnutiu priaznivého stavu druhov a biotopov
európskeho významu z hľadiska ich ochrany. Tento hlavný cieľ bude predmetom novej
stratégie EÚ v oblasti biodiverzity, ktorú onedlho prijme Komisia. Stratégia tiež zareaguje
na globálne záväzky, ktoré EÚ prijala v októbri minulého roka v Nagoji v rámci Dohovoru
o biologickej diverzite.

Smernica EÚ o vtákoch a smernica EÚ o biotopoch sú hlavnými nástrojmi na dosiahnutie
cieľov biodiverzity v EÚ a sú ako také úplne vhodné na tento účel. Komisia preto nebude
akceptovať ich oslabenie v tomto rozhodujúcom čase vykonávania.

Čo sa týka všeobecnejšieho vykonávania a presadzovania environmentálnych právnych
predpisov EÚ, Komisia zamýšľa predložiť nové oznámenie o tejto veci koncom roka 2011,
aby zlepšila všeobecnú štruktúru riadenia a znalostnej základne, ktorá podporuje zavádzanie
environmentálnych acquis. V rámci tejto iniciatívy Komisia podrobne preskúma možnosti
posilnenia monitorovacích a kontrolných kapacít na úrovni EÚ a vnútroštátnych
inšpekčných systémov.

*
*     *

Otázka č.  32 , ktorú predkladá  Justas Vincas Paleckis  ( H-000135/11 )

Vec: Používanie indexu environmentálnej výkonnosti pri vykonávaní politiky
Európskej únie v oblasti životného prostredia

V indexe environmentálnej výkonnosti (EPI: environmental performance index) za rok
2010, ktorý vypracovali výskumníci z Yalovej univerzity a ktorým sa posudzuje miera
vykonávania cieľov stanovených národnými vládami v oblasti environmentálnej politiky,
sa medzi prvými desiatimi krajinami (z celkového počtu 163 krajín) s najlepšími výsledkami
umiestnili iba tri členské štáty EÚ. Krajiny EÚ s najhorším hodnotením environmentálnej
výkonnosti sú Grécko, Belgicko a Cyprus. Bulharsko, Poľsko, Estónsko a Slovinsko na tom
nie sú oveľa lepšie.

Berie Komisia pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa životného prostredia do úvahy
hodnotenia vedcov?

Ak áno, aké opatrenia prijala Komisia na to, aby členské štáty, ktoré majú ťažkosti
s vykonávaním cieľov v oblasti životného prostredia, mali k dispozícii odbornú a materiálnu
pomoc?

Odpoveď

(EN) Komisia náležite zohľadní vedecké vyhodnotenie, pokiaľ ide o rozhodnutia
v environmentálnych otázkach. To je vlastne požiadavka vyplývajúca zo zmluvy, ktorá
konkrétne stanovuje, že environmentálna politika má zohľadňovať dostupné vedecké
údaje, a Komisia sa zaviazala využívať pri tvorbe politík vedecký prístup založený na
dôkazoch.

Pri rozvoji a zavádzaní environmentálnej politiky EÚ využíva Komisia výskum, údaje
a analýzu Európskej environmentálnej agentúry, Spoločného výskumného centra a ďalšieho
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výskumu financovaného EÚ. Zadáva tiež vypracovanie konkrétnych štúdií, aby zhromaždila
najpodstatnejšie, najlepšie a aktuálne znalosti, aby sa dali využiť v prípade potreby.

Zatiaľ čo členské štáty sú naďalej plne zodpovedné za úplnú a správnu realizáciu európskych
environmentálnych právnych predpisov a požiadaviek, Komisia uplatňuje prísny, ale
podporujúci prístup vo svojej funkcii zabezpečiť splnenie týchto povinností. Na jednej
strane uplatňuje prísny, ale vyvážený prístup k porušovaniu právnych predpisov, na druhej
strane sa však snaží ponúknuť čo najviac podpory pri dosahovaní cieľov environmentálnej
politiky EÚ, aby bolo možné dosiahnuť zlepšenie v environmentálnej oblasti v celej EÚ.

Solidarita je hlavnou zásadou EÚ. Jeden zo spôsobov prejavu solidarity je využitie rozpočtu
EÚ. Finančná podpora je dostupná členským štátom z environmentálneho finančného
nástroja LIFE plus. Podpora zo štrukturálnych fondov je tiež možná. Kohézny fond napríklad
prispieva sumou približne 6,5 miliardy EUR ročne na environmentálnu infraštruktúru,
pričom sa zameriava na odpadovú vodu, dodávku vody a odpad predovšetkým v nových
členských štátoch.

Ďalšie významné finančné prostriedky v environmentálnej oblasti sú dostupné v rámci
rozvoja vidieka riadeného prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vedecké
vytváranie kapacít v environmentálnej oblasti je okrem toho podporené výskumom
financovaným EÚ.

Komisia podporuje aj úsilie členských štátov pri dosahovaní environmentálnych cieľov
ďalšími rôznymi spôsobmi, okrem iného vydávaním usmernení, ktorých cieľom je
poskytovať informácie užitočné pre subjekty zavádzajúce environmentálnu politiku.
V konkrétnych oblastiach politiky, kde sa to považuje za užitočné, presahujú tieto
usmernenia informácie poskytované v rámci environmentálnych právnych predpisov EÚ
a sú navrhované vzhľadom na lepšiu realizáciu. Európska komisia ponúka jednotlivým
členským štátom aj konkrétne poradenstvo, napríklad prostredníctvom periodických
súhrnných stretnutí, počas ktorých možno predložiť množstvo otázok týkajúcich sa
realizácie environmentálnej politiky v dvojstrannom rámci. Komisia okrem toho poskytuje
na požiadanie individuálne odborné poradenstvo úradníkom na rôznych úrovniach
v členských štátoch. Napokon je tu široká podpora zo strany Európskej environmentálnej
agentúry, ktorá má za úlohu aj podporovať členské štáty a iné subjekty v širokom spektre
politických otázok.

*
*     *

Otázka č.  33 , ktorú predkladá  János Áder  ( H-000146/11 )

Vec: Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o zákaze používania
kyanidovej metódy pri ťažbe v Európskej únii

Efektívnosť využívania energie a zdrojov je mimoriadne dôležitá iniciatíva, vzhľadom na
to, že Európa potrebuje veľa cenných nerastných surovín. V tejto oblasti hrá dôležitú úlohu
recyklovanie elektronického odpadu, pretože napr. na výrobu dvoch gramov zlata je
potrebné ponoriť do kyanidového roztoku dve tony rudy zlej kvality, pričom z jednej tony
mobilných telefónov možno získať až 300 gramov zlata.

Z toho dôvodu navrhujem, aby Únia zakázala túto veľmi nebezpečnú a zastaranú
technológiu a aby sa sústredila na recyklovanie elektronického odpadu, prostredníctvom
ktorého môžeme získať nové a účinnejšie zdroje surovín.
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V súvislosti s uznesením Parlamentu z 5. mája 2010 o zákaze používania kyanidovej
metódy pri ťažbe v Únii považuje Komisia za možné poskytnúť účinnejšiu a cielenejšiu
podporu pri recyklovaní elektronického odpadu? Kedy plánuje Komisia predložiť
legislatívny návrh týkajúci sa zákazu používania kyanidovej metódy pri ťažbe?

Odpoveď

(EN) Očakáva sa, že dopyt po všetkých typoch surovín vrátane vzácnych kovov v najbližších
rokoch dramaticky vzrastie. S cieľom riešiť túto náročnú situáciu je pre hospodársku
a ekologickú bezpečnosť EÚ rozhodujúce budovať spoločnosť, ktorá bude účinnejšie
využívať suroviny.

V tejto súvislosti Komisia nedávno prijala 3 oznámenia, ktoré spolu súvisia:

1. oznámenie s názvom Európa efektívne využívajúca zdroje (37) , ktoré poskytuje strategický
rámec vývoja smerom k rastu v Európe založenému na efektívnom využívaní zdrojov.
Zlepšenie odpadového hospodárstva s cieľom využívať odpad ako surovinu je, samozrejme,
hlavným prvkom tejto stratégie;

2. správa o Tematickej stratégii predchádzania vzniku odpadu a jeho recyklovania (38)

identifikujúca hlavný úspech a obmedzenia európskych recyklačných politík a zahŕňajúca
jasné návrhy na dosiahnutie pokroku pri vytvorení recyklačnej spoločnosti a

3. oznámenie o nerastných surovinách (39)  pozostávajúce z integrovanej stratégie na
zabezpečenie trvalo udržateľnej dostupnosti nerastných surovín najmä prostredníctvom
účinného využívania surovín a ich recyklovania.

Zvýšenie objemu zberu a recyklovania elektronického odpadu patrí medzi praktické prvky
týchto stratégií a Komisia súhlasí s váženým pánom poslancom, že je potrebné urobiť viac.
Zber elektronického odpadu z mnohých malých zdrojov je veľkou kolektívnou úlohou,
ktorú možno najlepšie dosiahnuť stanovením jasného a ambiciózneho legislatívneho
rámca. To je dôvodom existencie smernice o odpade z elektrických a elektronických
zariadení alebo OEEZ (40) . Súčasný podiel vyzbieraných zariadení predstavuje približne
tretinu vyrobených elektrických a elektronických zariadení a je realistické zvýšiť ho na
85 % do roku 2016, ako navrhla Komisia (41)  a ako to podporil Parlament v prvom čítaní.
Rada navrhla neskorší dátum (2020 alebo 2022) na dosiahnutie takej ambicióznej úrovne
a v najbližších mesiacoch očakávame nové sľubné diskusie pri dokončení tejto
dokumentácie v druhom čítaní.

Smernica o OEEZ zahŕňa aj minimálne recyklačné ciele rozčlenené podľa kategórií
zariadení. Podľa zásady zodpovednosti výrobcu sú výrobcovia zodpovední za vytvorenie
systémov náležitého spracovania vyzbieraných OEEZ. Profitujú z opätovného spracovania
vzácnych kovov, ktoré sú skutočne významným zdrojom sekundárnych, často vzácnych
surovín.

(37) KOM(2011) 0021 v konečnom znení.
(38) SEK(2011) 0070 v konečnom znení.
(39) KOM(2011) 0025 v konečnom znení.
(40) 2002/96/ES z 27.1.2003:
(41) Prepracované znenie KOM(2008)0810.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0024:0038:en:PDF.

157Diskusie Európskeho parlamentuSK07-04-2011



Žiaľ, v najbližšej budúcnosti nebude môcť recyklovanie nahradiť v plnom rozsahu
využívanie primárnych materiálov. Dopyt po nových výrobkoch stále rastie, zdroje sú
dostupné až po určitom čase a miera recyklácie nie je 100 %. Podiel vyzbieraných zariadení
a miera recyklovania sa musia zvýšiť v maximálnej možnej miere. A zatiaľ čo primárna
ťažba je stále potrebná, sú naďalej potrebné pravidlá, aby sa zabezpečila ekologická
prevádzka ťažobných odvetví.

Na tento účel existuje rozsiahly súbor pravidiel vrátane smernice o posudzovaní vplyvov
na životného prostredie, smernice strategického hodnotenia vplyvu na životného prostredie
a smernice o priemyselných emisiách. Na ťažobné technológie kyanidovou metódou sa
konkrétne vzťahuje smernica o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu. Prioritou
Komisie musí byť zabezpečenie vykonávania tejto smernice v plnom rozsahu. Smernica
zahŕňa viaceré požiadavky na zabezpečenie bezpečnosti zariadení, ktoré slúžia na
nakladanie s odpadom z ťažby, a na obmedzenie ich vplyvu na životné prostredie.
V smernici sú definované prísne limitné hodnoty na koncentráciu kyanidu – podľa
informácií Komisie sú to najprísnejšie hodnoty na svete.

Prevádzka zariadení na nakladanie s odpadmi musí byť založená na koncepcii najlepšej
dostupnej techniky, ako je stanovené vo verejne dostupnom referenčnom dokumente.
Komisia teraz pracuje na vývoji usmernenia o inšpekcii pre členské štáty s cieľom zabezpečiť
úplné uplatňovanie smernice.

Na záver by Komisia chcela zdôrazniť význam vývoja smerom k spoločnosti založenej na
efektívnom využívaní zdrojov. Príklad, ktorý uviedol vážený pán poslanec o recyklácií
vyradených mobilných telefónov, je osobitne dôležitý. Recyklovanie väčšieho objemu
poskytuje rôzne výhody: od zníženia vplyvu na životné prostredie až po zabezpečenie
trvalo udržateľného a stabilného prístupu k nerastným surovinám a rozvoj pracovných
miest a inovácií v Únii.

*
*     *

Otázka č.  34 , ktorú predkladá  Sarah Ludford  ( H-000153/11 )

Vec: Presadzovanie noriem EÚ upravujúcich kvalitu ovzdušia v oblasti Veľkého
Londýna

V marci poskytla Komisia Spojenému kráľovstvu dodatočnú lehotu do júna 2011, aby
v oblasti Veľkého Londýna splnilo normy EÚ upravujúce kvalitu ovzdušia, pokiaľ ide
o vzduchom prenášané častice (PM10). Urobila tak s podmienkou, že Spojené kráľovstvo
urýchlene vypracuje akčný plán na zníženie tohto typu znečistenia.

Môže Komisia objasniť, aké opatrenie bude považovať za dostačujúce a aký dlhodobý bude
jeho rámec? Požaduje len „núdzové“ opatrenie, ktoré by mohlo spočívať v jednorazových
kontrolách alebo obmedzeniach zameraných na splnenie noriem EÚ do júna 2011 (najviac
35 prekročení hodnoty denného limitu PM10 ročne), alebo požaduje dlhodobejšie zmeny,
ktoré by Londýn nasmerovali k zásadnému zníženiu emisií, ktoré by podstatne zlepšilo
verejné zdravie?
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Odpoveď

(EN) Komisia prijala 11. marca 2011 rozhodnutie (42)  o žiadosti Spojeného kráľovstva
o výnimke z povinnosti uplatniť limitné hodnoty častíc PM10 v Londýne a Gibraltári. Čo
sa týka Londýna, Spojené kráľovstvo požiadalo o výnimku po druhýkrát, keď Komisia
prvú žiadosť v decembri 2009 zamietla.

Orgány Spojeného kráľovstva musia podľa tohto rozhodnutia upraviť plán kvality ovzdušia
pre Londýn do 11. júna 2011. To je dátum ukončenia výnimky a denná limitná hodnota
PM10 bude musieť byť splnená.

Ako sa uvádza v rozhodnutí Komisie, Spojené kráľovstvo vypracovalo plán kvality ovzdušia
obsahujúci postup, ako chce dosiahnuť dodržanie predpisu do 11. júna 2011. Ale vzhľadom
na to, že v pláne dodržiavania hodnôt sú uvedené hodnoty veľmi blízke k uvedeným
limitom a existuje riziko ďalšieho prekračovania hodnôt, Komisia požiadala orgány
Spojeného kráľovstva, aby prijali ďalšie účinné opatrenia na kontrolu alebo v prípade
potreby aj na pozastavenie činností, ktoré prispievajú k riziku prekročenia limitných
hodnôt. Cieľom tejto žiadosti je zabezpečiť pripravenosť rozsiahleho súboru nástrojov
uplatňovaných v prípade prekročenia hodnôt bez ohľadu na to, či sa takéto prekročenie
vyskytne.

Rozhodnutie o opatreniach patrí výlučne do kompetencie členských štátov. Na základe
zásady subsidiarity sa uznáva, že členské štáty – a ich miestne orgány – dokážu najlepšie
určiť najúčinnejšie opatrenia, ktoré sú šité na mieru, na riešenie vysokých úrovní
koncentrácie v zónach na meranie kvality ovzdušia.

Keďže v pláne kvality ovzdušia, ktorý už existuje, sú dlhodobé opatrenia zohľadnené,
krátkodobé opatrenia sa majú zamerať na akékoľvek riziko prekročenia hodnôt napríklad
počas špecifických udalostí znečistenia ovzdušia. Cieľom týchto opatrenia teda nie je riešiť
dlhotrvajúci problém s prekračovaním hodnôt z dlhodobého hľadiska, ale majú to byť
skôr doplňujúce opatrenia a nie núdzové opatrenia.

Opatrenia, ktoré by patrili do tejto kategórie, by mohli byť opatreniami týkajúcimi sa
premávky motorových vozidiel, stavebných prác, prevádzky priemyselných závodov alebo
výrobkov a vykurovania domácností. Mohli by spočívať v kontrole a v prípade potreby
v pozastavení týchto činností, ktoré prispievajú k riziku prekročenia limitných hodnôt. Je
možno zvážiť aj konkrétne opatrenia na ochranu citlivých skupín obyvateľstva vrátane
detí.

*
*     *

Otázka č.  35 , ktorú predkladá  Bogusław Liberadzki  ( H-000115/11 )

Vec: Expanzia čínskych firiem

V Poľsku môžeme pozorovať na trhu výstavby ciest a mostov, ako aj v odvetví železničnej
dopravy expanziu čínskych firiem. Tieto firmy sú uprednostňované vďaka ponúkaným
nízkym cenám vykonania zákazky. Podniky v EÚ však majú vážne výhrady, čo sa týka
realizácie prác a dumpingu. Niektoré vlády túto expanziu vítajú alebo ju dokonca
podporujú. V Poľsku napríklad došlo pri výstavbe diaľničného úseku A-2 medzi Lodžou
a Varšavou, ktorú realizujú čínski zmluvní partneri, k značným omeškaniam. V prípade

(42) Rozhodnutie Komisie K(2011) 1592 v konečnom znení.
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krachujúcich železničných opravárenských podnikov vláda pozýva čínske firmy, aby ich
zastúpili. Odborové zväzy a manažérske kruhy proti tomu protestujú. Môže Komisia
preskúmať tieto prípady a zaujať jednoznačné stanovisko v otázke dodržiavania pravidiel
spravodlivej hospodárskej súťaže?

Odpoveď

(EN) Komisia chápe obavy váženého pána poslanca. Podobné obavy vyjadrili iní poslanci
Európskeho parlamentu, členské štáty a európsky priemysel.

EÚ nemá v súčasnosti žiadne medzinárodné záväzky voči Číne v oblasti verejného
obstarávania. V dôsledku toho nemajú čínski dodávatelia alebo čínsky tovar chránený
prístup k trhu s verejným obstarávaním v EÚ na rozdiel od partnerov Všeobecnej dohody
o partnerstve alebo dohody o voľnom obchode v odvetviach, na ktoré sa vzťahujú tieto
dohody. Keďže Čína v súčasnosti rokuje o pristúpení k Všeobecnej dohode o partnerstve,
mohla by sa táto situácia v budúcich rokoch zmeniť. V súvislosti s prístupovým procesom
EÚ žiada Čínu, aby sa zaviazala stanoviť ambiciózne ciele prístupu na trh.

V roku 2011 predloží Komisia legislatívny návrh objasňujúci podmienky prístupu na trhy
EÚ v oblasti verejného obstarávania pre ponuky a dodávateľov z tretích krajín vzťahujúce
sa na verejné obstarávanie zadávané v medzinárodnom meradle a na nezadané verejné
obstarávanie. Cieľom tohto návrhu bude obnoviť spravodlivú hospodársku súťaž na
vnútornom trhu a zabezpečiť zvýšenie vplyvu EÚ v medzinárodných rokovaniach. Tento
návrh oznámila Komisia v oznámení s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu (43)

a v oznámení s názvom Obchod, rast a svetové záležitosti (44) . Ujasní to postavenie tretích
krajín (a ich dodávateľov), ktoré sa nezaviazali k žiadnym medzinárodným záväzkom voči
EÚ v tejto oblasti, a malo by to byť založené na zásade reciprocity. Komisia v súčasnosti
vykonáva hodnotenie vplyvu s cieľom uskutočniť analýzu výnosov a nákladov možných
alternatív.

Súčasné pravidlá EÚ o verejnom obstarávaní už obsahujú ustanovenia o abnormálne
nízkych ponukách. Tieto ustanovenia dávajú obstarávateľom právomoc zamietnuť ponuku
po overení jej súčastí, ak zastávajú názor, že neexistujú dostatočné záruky, že uchádzač
zrealizuje objednávku v súlade s ponúkanými podmienkami. Obstarávatelia by okrem
toho mali od dodávateľov vyžadovať realizáciu prác v súlade s podmienkami uzatvorenej
zmluvy a môžu na základe podmienok definovaných v zákonoch príslušného členského
štátu požiadať príslušný súd o vydanie predbežného opatrenia na tento účel.

*
*     *

Otázka č.  36 , ktorú predkladá  Pat the Cope Gallagher  ( H-000119/11 )

Vec: Výdavky na registráciu patentov v EÚ

Výdavky európskych spoločností na registráciu patentov sú v porovnaní s inými krajinami,
napríklad Spojenými štátmi americkými, podstatne vyššie. Platí to najmä pre spoločnosti
vrátane malých a stredných podnikov, ktoré pracujú v oblasti výskumu, inovácií a vedy.

Môže Komisia uviesť, aké opatrenia plánuje prijať, aby znížila výdavky na registráciu
patentov v EÚ?

(43) KOM(2010) 0608 v konečnom znení/2.
(44) KOM(2010) 0612 v konečnom znení.
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Odpoveď

(EN) Komisia si uvedomuje, že európske podniky a najmä malé a stredné podniky (MSP)
musia znášať nepomerne vysoké náklady pri zabezpečovaní patentovej ochrany v Európe.
Väčšina týchto nákladov pochádza z požiadaviek na preklad patentov, ktoré stanovujú
členské štáty. Je jasné, že tieto náklady majú negatívny vplyv na globálnu
konkurencieschopnosť inovačných podnikov v Európe.

V roku 2000 Komisia predložila návrh s cieľom vytvoriť patent EÚ. Patent EÚ by umožnil
MSP získať patentovú ochranu prostredníctvom jednej žiadosti v celej EÚ. Aj požiadavky
na preklad by boli obmedzené.

Členské štáty však nedokázali dosiahnuť jednomyseľnú dohodu, ktorá by bola potrebná
na vytvorenie patentu EÚ. Tento neúspech sa potvrdil na zasadnutí Rady pre
konkurencieschopnosť 10. decembra 2010 a 25 členských štátov sa potom rozhodlo užšie
spolupracovať v oblasti vytvorenia jednotnej patentovej ochrany.

Desiateho marca 2011 po schválení Európskym parlamentom Rada pre
konkurencieschopnosť schválila začatie užšej spolupráce medzi 25 členskými štátmi.
Španielsko a Taliansko sa rozhodli nezapojiť sa do tejto fázy. Majú možnosť zapojiť sa
v budúcnosti.

Komisia čoskoro predloží svoje návrhy na zavedenie nariadení so zjednodušenými
požiadavkami na registráciu a na preklad. Včasné prijatie týchto nariadení Radou
a Európskym parlamentom zabezpečí, aby mohli európske MSP získať ochranu na území
25 členských štátov za menej než 10 % sumy, ktorú by museli v súčasnosti zaplatiť za
patentovú ochranu v celej EÚ. Okrem toho budú mať naďalej možnosť požiadať o patentovú
ochranu v Španielsku a v Taliansku. Ak tak urobia, ani tak nezaplatia spolu viac než 20 %
zo sumy, ktorú musia v súčasnosti zaplatiť za patentovú ochranu v 27 krajinách.

*
*     *

Otázka č.  37 , ktorú predkladá  Csaba Sándor Tabajdi  ( H-000130/11 )

Vec: Priemyselné využitie a recyklácia červeného kalu v Európe

Katastrofa v súvislosti s červeným kalom, ku ktorej došlo v Maďarsku, upriamila pozornosť
na fungujúce technológie priemyselného využitia a recyklácie červeného kalu, čo zdôrazňujú
viacerí európski a medzinárodní odborníci. Z vedeckých výpočtov vyplýva, že z červeného
kalu možno získať značné množstvo železa, titánu a iných vzácnych kovov, pričom tento
materiál sa dá využiť aj v stavebnom odvetví, a to pri výrobe cementu. Takéto skúšky sa
uskutočnili v Japonsku a Indii. Naše výpočty ukázali, že na území EÚ je v rôznych formách
uložených približne 220 miliónov ton červeného kalu.

Tieto riešenia sú na dosah. Na ich úspešné zdokonalenie je však potrebný ďalší výskum
a ich využívanie si vyžaduje veľké investície. Myslí si Komisia, že financovanie výskumu
takýchto technológií je v záujme európskych občanov? Aké prípadné finančné prostriedky
z európskych zdrojov možno využiť na tento účel?

Odpoveď

(EN) V oznámení o nerastných surovinách prijatom 2. februára 2011 Komisia uviedla, že
získanie užitočných materiálov z odpadu – vrátane ťažobného odpadu – patrí medzi hlavné
zdroje kovov a minerálov európskeho priemyslu. Bolo tiež uznané, že využívanie
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druhotných surovín prispieva k efektívnosti využívania surovín, k zníženiu emisií
skleníkových plynov, k ochrane životného prostredia a zníženiu vonkajšej závislosti od
surovín.

Napriek tomu nie je v plnej miere využitý potenciál mnohých týchto zdrojov a je potrebné
ďalej odstraňovať prekážky, ktoré bránia recyklovaniu.

Aby sa pomohlo pri riešení tejto situácie, Komisia v roku 2011 vyhodnotí, či sa má spustiť
partnerstvo v oblasti inovácií týkajúce sa surovín v rámci hlavnej stratégie Európa 2020
o Únii inovácií. Takéto partnerstvo by mohlo posilniť inováciu v oblasti recyklovania
a iných častiach hodnotového reťazca surovín. Inovačné spôsoby opätovného využívania
surovín z ťažobného odpadu vrátane červeného kalu by ako také mohli byť zohľadnené
v rámci navrhovaného partnerstva.

V rámci výzvy na predkladanie návrhov na základe budúceho 7. rámcového programu,
ktorá má byť zverejnená v júli 2011, téma priemyselných technológií s názvom Nanovedy,
nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie (NMP) plánuje financovať návrhy
v rámci výskumu a vývoja o nových ekologických postupoch pri spracovaní minerálov.

Plánovaná téma spracovania minerálov je bezprostredne dôležitá pre otázku zamerania
výskumu a vývoja na:

nové technológie spracovania surovín nízkej kvality a odpadu so zvýšením odstraňovaním
nečistôt a získavaním využiteľných minerálov vrátane základných a vzácnych kovov, ale
aj veľmi dôležitých surovín pre EÚ, napríklad vzácnych prvkov;

uzatvorený výrobný systém s netoxickými činidlami s nulovým vplyvom na existujúce
prostredie a mobilné závody na spracovanie minerálov tam, kde je to možné;

pokročilé odpadové, vodné a energetické hospodárstvo a

lepšia kontrola a automatizácia procesov prostredníctvom inteligentných systémov
založených na IT zameraná na intenzifikáciu procesu a zníženie vystavenia ľudí vplyvu
procesov.

Táto výskumná téma sa vzťahuje aj na recykláciu červeného kalu. Očakáva sa, že na rôzne
výskumné projekty sa vynaloží 15 – 20 miliónov EUR.

LIFE je navyše finančným nástrojom EÚ podporujúcim projekty na ochranu životného
prostredia a prírody v EÚ. V roku 2003 financoval program LIFE grécky projekt s názvom
Rekultivácia vyčerpaných bauxitových povrchových baní s využitím červeného kalu ako
plniva. Tento projekt (LIFE03 ENV/GR/000213) s úspechom vyvinul rozsiahly plán na
opätovné naplnenie vyčerpaných povrchových baní červeným kalom. Testy preukázali
úspech a potenciálne environmentálne výhody tohto inovačného systému suchého uloženia
červeného kalu ako spôsob asanácie vyčerpaných baní a zníženia znečistenia mora.

Program LIFE pozostáva z troch súčastí (LIFE+ Príroda a biodiverzita; LIFE+
Environmentálna politika a riadenie a LIFE+ Informácie a komunikácia). Projekt opätovného
priemyselného využitia a recyklovania červeného kalu v Európe by sa mohol financovať
v rámci programu LIFE+ Environmentálna politika a riadenie.

Výzva na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE+ na rok 2011 bola zverejnená
26. februára 2011 a termín na zaslanie návrhov uchádzačov bol stanovený na 18. júla
2011.
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Na záver: recyklácia patrí medzi priority v rámci rámcového programu pre
konkurencieschopnosť a inovácie, časť ekologické inovácie. Projekty trhového uplatnenia
podporujú inovačné riešenia týkajúce sa uplatnenia ekologicky inovačných techník,
výrobkov, služieb alebo postupov. Tento nástroj sa zameriava na MSP a jeho cieľom je
preklenúť priepasť medzi výskumom a uplatnením na trhu a tiež dosiahnuť väčší prienik
ekologických inovácií na trh.

*
*     *

Otázka č.  38 , ktorú predkladá  Kinga Göncz  ( H-000131/11 )

Vec: Podporovanie detí s ťažkosťami pri učení

Podľa štatistických správ veľký počet detí trpí ťažkosťami s učením (napríklad dyslexiou,
diskalkúliou alebo dysgrafiou), majú tiež problémy so správaním a ťažkosti zaradiť sa do
kolektívu. Ak sa týmto deťom neposkytne osobitná pomoc, budú mať do konca svojho
základného vzdelania vážnu nevýhodu a bude pre nich ťažké získať stredoškolské
a vysokoškolské vzdelanie. Z dlhodobého hľadiska ťažkosti s učením zhoršujú príležitosti
zamestnať sa a tým majú za následok vznik chudoby, sociálne vylúčenie a tiež znižovanie
konkurencieschopnosti Európy.

Čo plánuje Komisia urobiť, aby deti s ťažkosťami pri učení mali k dispozícii nevyhnutnú
podporu na všetkých úrovniach vzdelávania v priebehu celého ich vzdelania?

Odpoveď

(EN) Čo sa týka ťažkostí s učením, Komisia podporuje prostredníctvom otvorenej metódy
koordinácie realizáciu záverov Rady z roku 2008 o európskej spolupráci v školách. Tieto
závery vyzývajú členské štáty, aby zvýšili úroveň všeobecnej a matematickej gramotnosti,
identifikovali ťažkosti s učením včas a zabezpečili včasnú a primeranú podporu v učení
pre každého žiaka.

Komisia okrem toho spolupracuje s Európskou agentúrou pre vzdelávanie žiakov
s osobitnými potrebami a prispieva k jej práci, pričom agentúra poskytuje členským štátom
možnosť vymieňať si skúsenosti a poučiť sa z rozličných postupov pri podpore ľudí
s rôznymi ťažkosťami s učením. Komisia pozorne monitoruje vývoj v oblasti vzdelávania
žiakov s osobitnými potrebami prostredníctvom každoročných správ o pokroku.

Prostredníctvom programu celoživotného vzdelávania poskytuje Komisia aj finančnú
podporu vzdelávaniu a začleneniu týchto detí a dospelých s osobitnými potrebami. Jednou
prioritou programu Comenius je napríklad identifikácia a šírenie účinných postupov v tejto
oblasti a pomoc pri vzdelávaní učiteľov a vedúcich osobností na školách s cieľom dosiahnuť
úplné začlenenie.

Európska únia je od 22. januára 2011 okrem toho signatárom Dohovoru Organizácie
Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím. Všetky členské štáty
podpísali tento dohovor a väčšina z nich ho aj ratifikovala. Článok 24 dohovoru ukladá
signatárskym štátom povinnosť zabezpečiť právo osôb so zdravotným postihnutím na
vzdelanie.
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S cieľom podporiť realizáciu dohovoru prijala Komisia v roku 2010 Európsku stratégiu
pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 (45) . Vzdelávanie sa v nej uvádza ako
jedna z ôsmich oblastí činnosti s cieľom podporiť inkluzívne vzdelávanie a celoživotné
vzdelávanie žiakov a študentov so zdravotným postihnutím. Sprievodný pracovný
dokument útvarov Komisie (46)  obsahuje úvodný zoznam opatrení na dosiahnutie tohto
cieľa.

*
*     *

Otázka č.  39 , ktorú predkladá  Lambert van Nistelrooij  ( H-000132/11 )

Vec: Inovačné partnerstvo pre aktívne a zdravé starnutie

Európa sa musí pripraviť na rýchlo starnúcu spoločnosť. Využívanie inovácií je pritom
dôležitým prostriedkom, ktorý máme k dispozícii. S cieľom reagovať na demografické
zmeny a využiť výhody starnúcej spoločnosti je potrebná úzka spolupráca medzi rôznymi
politickými oblasťami, okrem iného politikami v digitálnej oblasti, oblasti verejného
zdravia, výskumu a priemyslu. Je preto vhodné, že Komisia koncom roku 2010 zaviedla
partnerstvo v oblasti aktívneho a zdravého starnutia.

Mohla by Komisia uviesť, aké následné opatrenia prijme potom, ako prebehli konzultácie
a bol vytvorený riadiaci výbor?

Akú úlohu by podľa nej malo zohrávať inovačné partnerstvo v rámci Európskeho roku
aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity?

Kedy hodlá Komisia zaviesť druhé inovačné partnerstvo a ako v tejto súvislosti využije
prvé skúsenosti a závery vyplývajúce zo súčasného inovačného partnerstva?

Odpoveď

(EN) Aktuálne závery Rady o prípravnej práci na pilotné európske inovačné partnerstvo
(EIP) v oblasti aktívneho a zdravého starnutia, ktoré prijala Rada (konkurencieschopnosť)
na svojom zasadnutí 9. a 10. marca 2011, sú začiatkom pilotného fungovania EIP
s vytvorením riadiacej skupiny a plánovanou účasťou zástupcov vybraných členských
štátov (t. j. Belgicka, Španielska, Maďarska a Poľska) na práci partnerstva.

Teraz máme všetky potrebné prvky, aby sme mohli začať prípravné práce pilotného
projektu predovšetkým vrátane vypracovania odporúčaní strategického realizačného plánu
do konca leta 2011, na základe ktorého budú predložené iniciatívy prostredníctvom
primeraných inštitucionálnych kanálov na realizáciu pilotného EIP. Komisia potom predloží
– v zásade do konca roka 2011 – svoje názory a návrhy v oznámení Rade a Parlamentu
na ich politické schválenie.

Komisia sa bude snažiť zabezpečiť synergie medzi pilotným EIP v oblasti aktívneho
a zdravého starnutia a Európskym rokom aktívneho starnutia 2012. Európsky rok 2012
by mal zabezpečiť väčšiu viditeľnosť EIP. Na druhej strane by mohol byť EIP, ktorý bude
prebiehať do roku 2020, dobrým nástrojom na realizáciu niektorých záväzkov, ktoré
prijali zainteresované strany počas Európskeho roka aktívneho starnutia 2012, a reakcie
na výzvu Rady na vypracovanie spoločných zásad aktívneho starnutia (závery Rady pre

(45) KOM(2010) 0636.
(46) SEK(2010) 01324.
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zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti o aktívnom starnutí
prijaté 7. júna 2010).

Na základe záverov Rady z 26. novembra 2010 a aj vzhľadom na skúsenosti pri vytváraní
súčasného pilotného projektu, názory zainteresovaných strán a vyhodnotenie pilotného
projektu koncom roka Komisia očakáva, že do konca roka 2011 sa začne druhá vlna
inovačných partnerstiev.

*
*     *

Otázka č.  40 , ktorú predkladá  Ivari Padar  ( H-000138/11 )

Vec: Platobná služba spoločnosti Apple a vlastníci médií

Spoločnosť Apple ohlásila novú službu predplatného novín dostupnú na jej internetovom
portáli AppStore, podľa ktorej sa od vlastníkov novín požaduje, aby ponúkali predplatné
prinajmenšom na najnižšiu cenu v porovnaní s konkurenciou a aby odvádzali spoločnosti
Apple 30 % výnosov. Vydavateľstvá v súčasnosti vypracúvajú nové obchodné modely tak
v oblasti tlače, ako aj v digitálnom prostredí, a preto čelia vysokým investičným nákladom.
Pochádzam z malého členské štátu Estónska, kde je distribúcia novín pomerne nízka.
Náklady prechodu na digitálne médiá sú však rovnaké pre celé odvetvie. Z tohto dôvodu
by odvádzanie takej významne časti výnosov z predplatného spoločnosti Apple mohlo
vyústiť do vyšších cien pre zákazníkov. EÚ by mala zabezpečiť, aby vydavatelia mali na
vypracúvanie svojich mediálnych ponúk správny legislatívny rámec. Predpokladá to aj
zaručenie buď nulových alebo znížených sadzieb DPH pre tlačené i internetové noviny.
Okrem toho je pre vydavateľov najzásadnejšia slobodná voľba platobných systémov, ako
aj zachovanie priameho kontaktu so svojimi predplatiteľmi. Aké kroky podnikne Komisia
v tejto veci?

Odpoveď

(EN) Komisia aktívne sleduje vývoj elektronických publikácií na tabletových zariadeniach.
Hodnotenie Komisie je uvedené nižšie. Tieto výrobky sú vo svojej začiatočnej fáze. Mnohé
podrobnosti o tom, ako budú trhy fungovať, sú momentálne predmetom intenzívnych
rokovaní trhových aktérov. Je, samozrejme, v záujme verejných orgánov, aby sa vývoj
uberal smerom k vytvoreniu súboru obchodných postupov, ktoré zabezpečia trvalo
udržateľný základ pre inovačné výrobky a služby.

Konanie spoločnosti Apple by mohlo porušiť pravidlá EÚ, ak by táto spoločnosť zaviedla
dohody v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže, ktoré by zamedzili konkurencii alebo
zneužili dominantné postavenie na relevantných trhoch. Keďže existujú viaceré platformy
a množstvo zariadení, ktoré poskytujú podobné funkcie, nie je jasné, že určitá spoločnosť
vrátane spoločnosti Apple získala v tejto fáze dominantné postavenie.

Odhliadnuc od nedeformovanej hospodárskej súťaže si Komisia želá, aby inovačné výrobky
naplno využili slobody jednotného trhu, aby tak občania mohli kdekoľvek a kedykoľvek
sledovať digitálny obsah vrátane tlače.

Komisia onedlho ohlási vytvorenie jednej alebo viacerých skupín na vysokej úrovni okrem
iného s cieľom vyhodnotiť budúcnosť spravodajských médií. V rámci tejto skupiny sa bude
určite diskutovať o vývoji tabletov a Komisia tento vývoj bude naďalej pozorne sledovať.
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Už sa diskutuje o zjednotení sadzieb DPH na elektronickú a klasickú tlač. Vážený pán
poslanec si je zrejme vedomý toho, že Komisia iniciovala oveľa širšiu politickú diskusiu
o zmene systému DPH v zelenej knihe zverejnenej v decembri 2010. Vyplývajúce
konzultácie budú otvorené do konca mája 2011. Odpovede na otázky uvedené v zelenej
knihe nepochybne poskytnú základ, ktorý pomôže zamerať budúce politické odpovede,
konkrétne či súčasná štruktúra sadzieb DPH obmedzuje účinné fungovanie jednotného
trhu deformáciou hospodárskej súťaže, či to predstavuje asymetrický prístup
k porovnateľným výrobkom, konkrétne k tlačovým službám online v porovnaní s ostatnými
tlačovými výrobkami a službami s podobným obsahom, alebo či vyvoláva vysoké náklady
na dodržiavanie predpisov na strane podnikov.

*
*     *

Otázka č.  41 , ktorú prekladá  Sandrine Bélier  ( H-000139/11 )

Vec: Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity

Môže Komisia po prijatí nového medzinárodného cieľa v oblasti ochrany biodiverzity,
k čomu má dôjsť do roku 2020, potvrdiť, že reformovaná spoločná poľnohospodárska
politika bude obsahovať súdržný systém environmentálnych stimulov zahŕňajúci:

záväznú ekologickú zložku na úrovni poľnohospodárskych podnikov v prvom pilieri,
ktorá by spočívala v súbore osvedčených poľnohospodárskych postupov, ako je striedanie
plodín a zelená infraštruktúra;

ustanovenia v prvom pilieri osobitne zamerané na poľnohospodárov v oblastiach sústavy
Natura 2000 a zaoberajúce sa udržiavaním ekologických hospodárstiev a pasienkov a lúk
spravovaných intenzívnym spôsobom;

cielený a dostatočne financovaný druhý pilier, ktorý by mal zahŕňať účinné, dobrovoľné
a viacročné plány na podporu poľnohospodárov, ktorých činnosť presahuje rámec
základných osvedčených postupov a ktorí prispievajú k splneniu cieľov EÚ v oblasti zmeny
klímy, biodiverzity a vodného hospodárstva?

Odpoveď

(FR) Ekologická spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je hlavným cieľom prebiehajúcej
reformy s cieľom lepšie vyriešiť environmentálne problémy. Budúca SPP by mala významne
prispieť k riadeniu prírodných zdrojov predovšetkým z hľadiska podpory medzinárodných
záväzkov EÚ. Ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti zmeny klímy a biodiverzity, sú
vlastne neoddeliteľnou súčasťou stratégie Európa 2020, v rámci ktorej SPP zohráva
plnohodnotnú úlohu.

Preto v súlade s hlavnými zásadami reformného projektu SPP, stanovenými v oznámení
Komisie z 18. novembra 2010 (47) , musí budúca SPP zároveň splniť požiadavky
potravinovej bezpečnosti, riadenia prírodných zdrojov a životaschopnosti vidieckych
oblastí. Čo sa týka zachovania biodiverzity a boja proti zmene klímy, musia prvý a druhý
pilier SPP pomôcť dosiahnuť tieto ciele. Komisia navrhuje najmä to, aby ekologická zložka
v rámci prvého piliera obsahovala povinnosť poľnohospodárov realizovať opatrenia, ako
napríklad trvalú starostlivosť o lúky, rotáciu plodín, pokrytie vegetáciou a ekologické
vyňatie pôdy z produkcie a opatrenia týkajúce sa oblastí siete Natura 2000.

(47) KOM(2010) 0672 v konečnom znení.
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Komisia momentálne skúma rôzne možnosti realizácie týchto opatrení. Ak má byť
ekologická SPP účinná, je potrebné dosiahnuť správnu rovnováhu z hľadiska nákladov
a úžitku príslušných opatrení a zabezpečiť, aby systém riadenia a kontroly priamych platieb
nebol ťažkopádny. Ekologické priame platby by zároveň išli ruka v ruke s úpravou definície
podmienenosti a primeraných opatrení rozvoja vidieka. Uskutočňuje sa posudzovanie
vplyvov s cieľom predložiť legislatívne návrhy do konca roka.

*
*     *

Otázka č.  42 , ktorú predkladá  Mairead McGuinness  ( H-000140/11 )

Vec: Poľnohospodárstvo a medzinárodný obchod EÚ

Mieni Komisia zohľadniť názory Parlamentu vyjadrené v jeho správe o poľnohospodárstve
a medzinárodnom obchode, ktorá bola prijatá prevažnou väčšinou hlasov na marcovej
plenárnej schôdzi (P7_TA(2011)0083)?

Môže Komisia reagovať na pripomienky zástupcu generálneho riaditeľa GR pre obchod,
ktorý uviedol, že prijatím tejto správy sa neznižuje záväzok Komisie uzavrieť dohodu (s
Mercosurom)?

Odpoveď

(EN) Komisia poskytne Európskemu parlamentu rozsiahlu odpoveď na uznesenie
o poľnohospodárstve a medzinárodnom obchode EÚ (48) , ktoré spomenula vážená pani
poslankyňa vo svojej otázke, v súlade s platnými pravidlami týkajúcimi sa ďalšieho postupu
Komisie v súvislosti s nelegislatívnymi uzneseniami Parlamentu.

Zatiaľ čo je pravda, že liberalizácia obchodu spôsobuje poľnohospodárstvu EÚ problémy,
je dôležité zdôrazniť, že obchodné dohody poskytujú nové možnosti poľnohospodárstvu
EÚ vyplývajúce z koncesií našich partnerov a bolo by nesprávne vykresľovať rastúcu
otvorenosť obchodu ako výlučne stratový scenár pre poľnohospodárstvo EÚ. Okrem toho
je potrebné zohľadniť širšie výhody, ktoré potenciálne prináša otvorenie obchodu
európskemu hospodárstvu ako celku.

Čo sa týka konkrétnej otázky obchodných rokovaním so zoskupením Mercosur, rokovania
o asociačnej dohode EÚ – Mercosur boli obnovené vzhľadom na dosiahnutie vyváženej
a rozsiahlej dohody medzi oboma regiónmi, ktorá prehĺbi vzťahy a poskytne politické
a hospodárske výhody obom stranám. Komisia sa v plnom rozsahu angažuje za dosiahnutie
tohto cieľa. Obnovenie týchto rokovaní získalo podporu zainteresovaných strán
a Európskeho parlamentu.

Mercosur je veľké a dynamické hospodárstvo s mierou rastu HDP okolo 8 % v roku 2010.
Dohoda s Mercosurom by bola prvou rozsiahlou obchodnou dohodou pre našich
juhoamerických partnerov. Exportérom z EÚ by to poskytlo výhodu oproti konkurentom
zo zvyšku sveta umožnením privilegovaného prístupu na trh s 260 miliónmi ľudí so
stredným príjmom v regióne sveta, v ktorom kúpna sila rastie najrýchlejšie.

Vo všeobecnosti je pri rokovaní o viacstranných alebo dvojstranných obchodných dohodách
s vplyvom na poľnohospodárstvo EÚ najväčším problémom nájsť správnu rovnováhu
medzi našimi ofenzívnymi a našimi defenzívnymi záujmami v oblasti poľnohospodárstva

(48) P7_TA(2011)0083.
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a tiež medzi poľnohospodárstvom a ostatnými oblasťami našich obchodných rokovaní.
Komisia si to veľmi dobre uvedomuje a bude sa naďalej snažiť dosiahnuť tento cieľ v úzkej
spolupráci s Parlamentom a Radou vzhľadom na rozsah prebiehajúcich rozhovorov,
v ktorých sa EÚ naďalej naplno angažuje, či už vo viacstrannom, alebo v dvojstrannom
kontexte.

*
*     *

Otázka č.  43 , ktorú predkladá  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000144/11 )

Vec: Nadchádzajúce parlamentné a prezidentské voľby v Egypte

Prezidentské a parlamentné voľby v Egypte sa uskutočnia tohto roku. Ako sa Komisia
chystá podporiť volebný proces v Egypte? Plánuje EÚ vyslať dlhodobú volebnú
pozorovateľskú misiu?

Akým spôsobom má Komisia v úmysle pomôcť mladým ľuďom pripraviť sa na voľby?
Plánuje Komisia poskytnúť finančnú podporu na usporiadanie seminárov a školení pre
mladých kandidujúcich politikov?

Keďže voľby sa uskutočnia v relatívne krátkom čase, je nevyhnutné, aby EÚ poskytla
akúkoľvek pomoc urýchlene a rozhodne. Je veľmi dôležité, aby EÚ poslala do Egypta
odborníkov a špecialistov, najmä zo strednej a východnej Európy, ktorí by mohli poskytnúť
know-how a odborné skúsenosti, čo sa týka prípravy na voľby, vypracúvania volebných
programov a organizácie predvolebných kampaní.

Odpoveď

(EN) EÚ vyjadrila ochotu zmobilizovať zdroje na podporu prechodu k demokracii v Egypte.
To by okrem iného mohlo zahŕňať vytváranie kapacít a technickú pomoc pri príprave
volieb, budovanie inštitúcií a tiež pozorovanie volieb. Vývoj prebiehajúcich reforiem
v Egypte je v rukách egyptských orgánov a egyptských občanov. Komisia je pripravená
poskytnúť podporu, hneď ako o ňu Egypt požiada. Komisia v minulosti opakovane vyjadrila
svoj záujem pozorovať egyptské voľby. S prebiehajúcimi demokratizačnými reformami
nadobúda táto otázka na význame. EÚ bude pripravená vyslať plnohodnotnú alebo
obmedzenejšiu misiu na vyhodnotenie volieb alebo misiu volebných odborníkov, ak nás
egyptské orgány na tento krok vyzvú.

Ľudové povstanie z 25. januára 2011 začalo vďaka zapojeniu mládeže a rozvíjajúcich sa
politických hnutí. EÚ prisudzuje spolupráci s týmito skupinami občianskej spoločnosti
veľký význam. Preto boli vyčlenené 2 milióny EUR z nástroja stability na okamžitú podporu
organizácií občianskej spoločnosti a občianskych hnutí. Hlavným cieľom programu bude
zvýšiť ich schopnosť zapojiť sa do prebiehajúcich reforiem, vytvoriť platformy na
výmenu názorov, poskytnúť odbornú pomoc a školenia a podporiť verejnú informovanosť.
Program zmobilizuje odborníkov z Európy vrátane strednej a východnej Európy a tiež
z arabského regiónu. Osobitná pozornosť sa bude venovať úlohe žien.

V Káhire sa prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov začal na miestnej úrovni aj
podporný balík pre občiansku spoločnosť vo výške 17,7 milióna EUR. Ich časový rámec
je dlhší a projekty začnú zväčša približne v lete, a preto sa ich zameranie sústreďuje na
práva žien, mládež, práva detí, médiá, slobodu náboženstva, slobodu prejavu, boj proti
mučeniu atď.
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*     *

Otázka č.  44 , ktorú predkladá  Anne E. Jensen  ( H-000147/11 )

Vec: Využívanie systému SafeSeaNet na zabezpečenie jednotného námorného
priestoru

Pri zriaďovaní pilotného projektu Blue Belt v novembri 2010 sa Komisia rozhodla zamerať
na lode zapojené výlučne do vnútorného obchodu EÚ. Výhody využívania systému
SafeSeaNet, ktoré spočívajú v tom, že je nástrojom na zníženie administratívnej záťaže
pobrežnej námornej prepravy, sú v tomto projekte osobitne zdôraznené. Preprava na
otvorenom mori by však tiež mohla profitovať z využívania systému SafeSeaNet ako
nástroja na zníženie administratívnej záťaže, keďže títo prevádzkovatelia tiež prevážajú
tovar medzi prístavmi v EÚ počas svojich medzinárodných plavieb.

Akým spôsobom Komisia zabezpečí, aby preprava na otvorenom mori tiež profitovala
z možných výhod stanovených v projekte Blue Belt a akým spôsobom plánuje v plnej
miere začleniť týchto prepravcov do pilotných projektov?

Bude sa Komisia v budúcnosti snažiť o vytvorenie skutočného jednotného európskeho
námorného priestoru, v rámci ktorého bude aj pobrežná preprava aj preprava na otvorenom
mori profitovať zo systému SafeSeaNet, čím sa zabezpečí rovnosť príležitostí s inými
druhmi prepravy a zníži sa administratívna záťaž vo všetkých častiach prepravného
odvetvia?

Odpoveď

(EN) Ako sa uvádza v bielej knihe o dopravnej politike (49) , ďalšie zjednodušenie platných
administratívnych postupov v námornej doprave je stále potrebné s cieľom podporiť
využívanie plného potenciálu vodnej dopravy.

Pilotný projekt Blue Belt, ktorý realizuje Európska námorná bezpečnostná agentúra
v spolupráci s colnými orgánmi a mnohými prepravnými spoločnosťami, zapájajúcimi sa
dobrovoľne, a ktorý sa má dokončiť v roku 2011, v tejto súvislosti colným orgánom
v členských štátoch ukáže, ako im môžu pomôcť v každodennej práci kontrolné kapacity
EÚ, ktoré vyvinula táto agentúra, a ako možno zjednodušiť zvyčajné administratívne
formality bez zníženia úrovne dodržiavania rôznych právnych predpisov. Medzi vyše
dvesto plavidlami, ktoré sa zúčastnia na pilotnom projekte, sú mnohé z nich zapojené do
činností na otvorenom mori. To znamená, že celkovým cieľom pilotného projektu Blue
Belt je uľahčiť využívanie námornej dopravy na prepravu tovaru v rámci EÚ. Pilotný projekt
tiež preskúma potenciál administratívneho uľahčenia pre všetky typy námorných
dopravných služieb.

Komisia konkrétne preskúma aj otázky týkajúce sa námorných služieb v rámci EÚ
prichádzajúcich do prístavu tretej krajiny, ako sa uvádza v akčnom pláne zo zreteľom na
vytvorenie európskeho priestoru námornej dopravy bez prekážok (50)  prijatom v roku
2009.

(49) Plán jednotnej európskej dopravnej oblasti – Smerom ku konkurencieschopnému a účinnému dopravnému systému,
KOM(2011) 0145 v konečnom znení z 28. marca 2011.

(50) KOM(2009) 0010 v konečnom znení z 21. januára 2009.
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*     *

Otázka č.  45 , ktorú predkladá Nadežda Nejnski ( Nadezhda Neynsky ) ( H-000148/11
)

Vec: Životné prostredie a bezpečnosť

Po problémoch s reaktormi japonskej jadrovej elektrárne Fukušima 1, ktoré boli poškodené
následkom ničivého zemetrasenia, sa Európska komisia rozhodla, že preverí bezpečnosť
všetkých jadrových elektrární v Európe. Komisár pre energetiku Günther Őttinger oznámil,
že projekt výstavby bulharskej jadrovej elektrárne Belene je potrebné opätovne prehodnotiť.
Keďže v roku 1977 došlo v meste Svištov, vzdialeného 18 km od miesta plánovanej
výstavby jadrovej elektrárne Belene, k zemetraseniu so silou 7,2 Richterovej stupnice, pri
ktorom podľa oficiálnych údajov zahynulo 120 ľudí, má Komisia k dispozícii oficiálnu
správu od bulharských inštitúcií pre seizmickú činnosť v tejto oblasti a v prípade, že tomu
tak nie je, je pripravená o ňu požiadať?

Odpoveď

(EN) Európska rada 25. marca 2011 zdôraznila prioritu realizácie prác na preskúmanie
bezpečnosti všetkých jadrových elektrární v Európe. Komisia a Skupina európskych
regulátorov jadrovej bezpečnosti bude tento proces koordinovať. Komisia ďalej preskúma
existujúci právny a regulačný rámec týkajúci sa bezpečnosti jadrových zariadení do konca
tohto roka. V tejto súvislosti sa zohľadnia seizmické riziká v oblasti jadrovej elektrárne
Belene v Bulharsku.

*
*     *

Otázka č.  46 , ktorú predkladá  Graham Watson  ( H-000149/11 )

Vec: Návštevy komisárov v Indii

Ktorí komisári navštívili Indiu odvtedy, ako nastúpila do úradu súčasná Komisia? Čo robí
Komisia v záujme toho, aby podporila rozvoj vzťahov medzi EÚ a Indiou?

Odpoveď

(EN) Zoznam návštev európskych komisárov v Indii od septembra 2009 je uvedený nižšie.

EÚ presadzuje vzťahy medzi EÚ a Indiou vo všeobecnosti prostredníctvom realizácie
spoločného akčného plánu EÚ – India. Táto iniciatíva, ktorú obe strany vytvorili v roku
2005 a preskúmali neskôr v roku 2008, definuje širokú škálu aktivít, ktorých cieľom je
podporiť strategické partnerstvo medzi EÚ a Indiou prostredníctvom presadzovania mieru
a bezpečnosti, trvalo udržateľného rozvoja, výskumu a technológií, medziľudských vzťahov
a kultúrnych výmen.

Medzi súčasné prioritné oblasti činnosti na rozvíjanie vzťahov medzi EÚ a Indiou patria:
bezpečnosť, v rámci ktorej sa plánujú činnosti boja proti terorizmu, internetovej bezpečnosti
a boja proti pirátstvu; obchodná a hospodárska diplomacia, v rámci ktorej pokračuje práca
smerom k uzavretiu dohody o voľnom obchode a v rámci ktorej sa vyvíja úsilie s cieľom
reagovať na výzvu indického premiéra Singha smerovanú Európskej únii na poslednom
samite, aby sa EÚ viac zapájala do hospodárskej modernizácie Indie, a v konkrétnych
oblastiach spolupráce počnúc energetikou, životným prostredím a zmenou klímy až po
rozvoj odbornej kvalifikácie, vedu a technológie a migráciu.
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V budúcnosti sa bude vyvíjať úsilie na zlepšenie postavenia EÚ v Indii prostredníctvom
verejných diplomatických aktivít.

NÁVŠTEVY KOMISÁROV EÚ V INDII V ROKOCH 2009 – 2010

KOMISÁR/KOMISÁRKADÁTUMY

2009

Marianne Fischerová Boelová, komisárka pre
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

2. – 4. septembra

Catherine Ashtonová, komisárka pre obchod3. – 5. septembra

Neelie Kroesová, komisárka pre hospodársku súťaž16. – 17. novembra

Benita Ferrerová-Waldnerová, komisárka pre vonkajšie
vzťahy a európsku susedskú politiku

5. – 6. novembra

Catherine Ashtonová, komisárka pre obchod5. – 6. novembra

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie (samit EÚ
– India)

6. novembra

2010

Karel De Gucht, komisár pre obchod4. marca

Connie Hedegaardová, komisárka pre opatrenia na ochranu
klímy

7. – 9. apríla

Catherine Ashtonová, podpredsedníčka Európskej komisie
a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci
a bezpečnostnú politiku

21. – 24. júna

*
*     *

Otázka č.  47 , ktorú predkladá  Ivo Belet  ( H-000151/11 )

Vec: Spoločný záväzný register lobistov

Viaceré nedávne škandály týkajúce sa údajných lobistických praktík a prípadov zneužitia
úradu v Parlamente upozornili na potrebu sprísnenia noriem a pravidiel.

Parlament vo svojom uznesení z 8. mája 2008 (P6_TA(2008)0197) vyzval na zvýšenie
transparentnosti a žiadal o dosiahnutie medziinštitucionálnej dohody medzi Radou,
Komisiou a Parlamentom o povinnom spoločnom registri, ktorý by sa uplatňoval vo
všetkých inštitúciách a zahŕňal by úplné finančné informácie, spoločné mechanizmy pre
vyradenie z registra a spoločný kódex etického správania (a aspoň vzájomné uznanie
samostatných registrov, ak by sa nedosiahla dohoda o spoločnom povinnom registri).

Je Komisia pripravená otvoriť nové rokovania s Parlamentom a Radou s cieľom vypracovať
pravidlá pre záväzný spoločný register lobistov pre všetky inštitúcie?

Súhlasí Komisia s tým, že prioritným kritériom pri vypracúvaní kódexu správania pre
všetky zúčastnené strany, t. j. zástupcov Rady, Komisie a Parlamentu, musí byť maximálna
transparentnosť?
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Odpoveď

(EN) Komisia si dobre uvedomuje nedávne, absolútne neprijateľné incidenty v Európskom
parlamente. Je primárnou zodpovednosťou Parlamentu a jeho poslancov prijať potrebné
kroky a opatrenia na zabránenie podobnému konaniu v budúcnosti.

Komisia vypracovala návrh kódexu správania pre členov Komisie, ktorý je prísnejší než
predošlý kódex a patrí medzi najprísnejšie kódexy, ktoré sú momentálne v platnosti.
Prebehli konzultácie o návrhu s Parlamentom a Komisia prijme nový kódex čo najskôr
a zohľadní pritom pripomienky Parlamentu.

To nemá Komisii a Parlamentu brániť v tom, aby spolu nezvážili, ako nájsť čo najlepšie
normy pre členov všetkých inštitúcií v ich zodpovedajúcich funkciách a mandátoch. Ale
je vecou Parlamentu, aby inicioval diskusiu o pravidlách, ktoré by plánoval pre poslancov
Parlamentu. Komisia nechce vyvolať dojem, že sa snaží regulovať prácu poslancov
Parlamentu.

Čo sa týka registra transparentnosti, vážený pán poslanec si určite uvedomuje, že návrh
dohody o spoločnom registri transparentnosti Parlamentu a Komisie, pripravený pracovnou
skupinou pod vedením podpredsedníčky Parlamentu pani Wallisovej a podpredsedu
Komisie pána Šefčoviča, momentálne skúma Výbor pre ústavné veci (správa predsedu
Casiniho). Komisia a Parlament vyzvali Radu, aby sa pripojila k dohode, a v tejto súvislosti
existujú kontakty.

Najmä vzhľadom na súčasné okolnosti Komisia dôrazne odporúča rýchle prijatie dohody
v jej súčasnej podobe a nalieha na to, aby nové právne a politické diskusie o dobrovoľnom
alebo povinnom charaktere registra neodďaľovali jej realizáciu. Diskusie a najmä legislatívny
proces by trvali mesiace a roky, kým by register uzrel svetlo sveta.

Komisia a Parlament musia brať na vedomie, že nepotrebujeme register, aby sme zakázali
konanie, ktoré je podľa všetkého neetické a možno dokonca aj trestné. Je úlohou
Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), prokurátorov a súdov, aby presadzovali
existujúce zákony.

Prínos registra transparentnosti bude spočívať v poskytovaní informácií občanom, verejným
úradníkom a nám všetkým o všetkých organizáciách, ktoré ovplyvňujú diskusie v oboch
našich inštitúciách.

Všetky subjekty, ktoré sa zaregistrujú, či už sú to lobisti, think tanky, mimovládne
organizácie, alebo iné subjekty, poskytnú informácie o svojich zámeroch, financiách
a svojich hlavných aktivitách. Zaviažu sa dodržiavať kódex správania a systém sankcií
v prípade porušenia pravidiel. V súčasnom registri Komisie sa už dnes nachádza približne
3800 organizácií.

Všetky subjekty, ktoré nebudú v registri transparentnosti, budú musieť zdôvodniť, prečo
v ňom nie sú uvedené a či chcú niečo skrývať. Každý by mal byť zároveň mimoriadne
obozretný pri kontaktoch s týmito organizáciami.

*
*     *
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