
ÚTERÝ 14. ÚNORA
Současný stav druhého přezkumu programu hospodářské korekce pro Řecko

Socialisté a demokraté v Evropském parlamentu (S&D) uznávají ohromné úsilí a oběti Řecka v posledních letech a 
zdůrazňují potřebu v nejbližších dnech uzavřít druhou revizi programu v souvislosti s evropskými standardy a 
acquis.
Žádosti předložené Mezinárodním měnovým fondem (MMF) o dodatečných opatřeních, které by měla řecká vláda 
přijmout v předstihu před rozpočtem na rok 2019, jsou nepřijatelné a mohly by negativně ovlivnit politickou stabilitu 
Řecka a jeho ekonomické vyhlídky.
VěřiteléVěřitelé Řecka a instituce Evropské unie (EU) musí přijmout dohodu, která zemi pomůže a dodá stabilitu a perspek-
tivu. Jsme přesvědčeni, že současné uváznutí na mrtvém bodě mezi Řeckem a jeho věřiteli je také kontraproduk-
tivní pro EU.
S&D také zdůrazňují zásadní význam provedení radikální reformy v oblasti veřejné správy a spravedlnosti jako 
předběžné podmínky pro nový model produktivního vývoje.
Dodržováním svého závazku vstoupit do smysluplné diskuze o odpuštění dluhů musí dát věřitelé Řecku šanci na 
návrat k udržitelnému růstu podporujícímu sociální začlenění. Proto je nutné spárovat oddlužení s odpovídající pro-
růstovou fiskální politikou a tím prolomit začarovaný kruh ekonomického a sociálního úpadku.

STŘEDA 15. ÚNORA

EU - Kanada CETA

Diskuze o CETA byla v skupině S&D velmi intenzivní a vyznačovala se velkými rozdíly v názorech. Tyto rozdíly nám 
umožnily od ukončení vyjednávání o CETA na podzim 2014 dosáhnout částečného zlepšení podoby dohody. Došlo 
k odstranění starého soukromého arbitrážního systému (ISDS) a jeho nahrazení soudním systémem investic (ICS), 
skládajícího se z trvalého soudu a odvolacího soudu, se soudci náhodně přidělovanými pro jednotlivé případy, 
přísnými pravidly etiky, střetu zájmu a transparentnosti. Nicméně litujeme, že pracovní program vymezit a zlepšit 
podrobnosti ICS nebyl dokončen před předložením textu CETA k udělení souhlasu Evropského parlamentu. V 
současnostisoučasnosti máme dále závazek Komise, že Evropský parlament bude plně zapojen do vymezení ICS a do výběru 
soudců ICS.
Je pravděpodobné, že CETA je jedna z nejmodernějších smluv svého druhu. Přesto bychom ale preferovali mít 
možnost uložit sankce v případě nedodržení principů udržitelného rozvoje. Ačkoliv došlo v průběhu doby ke zlepšení 
její podoby, existuje značná část europoslanců, věřících, že nebezpečí „chladu“ v kontextu práva na regulaci nebylo 
úplně eliminováno, a že dohoda pro evropský kontinent přinese značné komplikace.

ÚTERÝ 14. ÚNORA
Revize evropského konsensu o rozvoji

Na pozadí nových globálních výzev, se kterými se svět potýká, jako je změna klimatu, migrace či bezpečnost, dal 
Výbor pro rozvoj v Evropském parlamentu zelenou svým prioritám pro revizi Evropského konsensu o rozvoji.
Revize Evropského konsensu o rozvoji přichází v dobré chvíli, aby otevřela cestu pokynům sloužícím jako rámec 
evropských rozvojových politik na mnoho let dopředu. Usnesení Evropského parlamentu pak bude sloužit jako 
základ pro jednání s institucemi EU.
KonsensusKonsensus o rozvoji by se měl stát klíčovým externím pilířem strategie EU a členských států pro splnění cílů trvale 
udržitelného rozvoje o ukončení chudoby a nerovnosti do roku 2030. Je jasné, že máme jiné priority a výzvy, než 
tomu bylo v minulosti, ale je velmi zřetelné, že rozvojová politika je tím předním v boji proti chudobě a pro řešení 
hlavních příčin globálních výzev, jako jsou migrace a nestabilita.
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AKTUÁLNÍ VÝSTUPY Z PLÉNA SLEDUJTE NA WWW.PAVELPOC.CZ

Izraelský premiér Netanjahu nadále blokuje jakoukoliv iniciativu pro ukončení konfliktu na Středním východě. Když izraelská vláda a 
Knesset přijmou zákony pro vládu nad Západním břehem Jordánu, je to přesně stejné, jakoby chtěli vládnout nad Bruselem. Skupina 
S&D by měla podpořit 52 členů Knessetu, kteří na rozdíl od většiny nepodpořili legalizaci 4000 nových jednotek osídlení. Tato 
legislativa, včetně povolení ke stavbě na půdě palestinských soukromých vlastníků půdy je prosté zabírání půdy a krádež.
NašíNaší jedinou nadějí a základním kamenem našich politických postojů a jednání pro mír zůstává dvoustátní řešení, kdy Izrael i 
Palestina budou žít bok po boku v míru a bezpečí, vzájemně si budou uznávat hranice z roku 1967 a dohodnou se na výměně 
pozemků a s Jeruzalémem jako hlavním městem obou států. Je na čase, aby EU přijala konkrétní kroky k zastavení veškeré nové 
výstavby osad Izraelem. Proto naše skupina požádala Evropskou komisi o zavedení mechanismu prověřování, který zajistí, že 
všechny dohody mezi EU a Izraelem budou muset uvést jejich nepoužitelnost na okupovaných územích, a že tato dohoda je plně 
implementována.

Vyhlídky na obnovení mírových rozhovorů na Blízkém východě
ÚTERÝ 14. ÚNORA

Albánie dosáhla značného pokroku v reformách souvisejících s přistoupení k EU. Zejména se pustila do celkové reformy soudnictví, 
což byl hlavní požadavek albánských občanů. Reforma justice umožní Albánii pokročit na další klíčové priority, jako je boj proti 
korupci a organizovanému zločinu. Přístupová jednání by měla být zahájena, jakmile země dosáhne pokroku při provádění reformy 
soudnictví.
Albánie je na správné cestě. Všechny politické síly nyní musí převzít svou odpovědnost, zajistit provádění reforem a nabídnout své 
zemi budoucnost v Evropě.

Zpráva o Albánii 2016
ÚTERÝ 14. ÚNORA

Zpráva vítá zahájení projednávání přihlášky Bosny a Hercegoviny pro členství v EU. Vyzývá také k vnitřní spolupráci s cílem 
dosáhnout koherentní odpovědi na dotazník Komise.
S&D plně podporuje evropskou perspektivu Bosny a Hercegoviny a obhajuje společnou mírovou budoucnost pro všechny její 
obyvatele v rámci EU. 
Zdůraznili jsme důležitost sociálního rozměru a souvisejících odkazů, které jsou nyní zahrnuty ve zprávě. S&D bude trvat na stejných 
právech pro všechny občany a na potřebě podporovat smíření a sociálně citlivé reformy.
JeJe velmi důležité, že reformy v Bosně a Hercegovině jsou podporovány vyváženým způsobem, a to prostřednictvím transparentnosti 
a dialogu se sociálními partnery. Dojde tak k pozitivním změnám v každodenním životě všech občanů, a to vytvořením novým 
pracovních míst a ochranou znevýhodněných lidí ve společnosti.

Zpráva o Bosně a Hercegovině 2016
ÚTERÝ 14. ÚNORA

Podobně jako průmyslová revoluce bude mít nárůst v počtu inteligentních robotů hluboký vliv na naši společnost. Musíme urychleně 
přemýšlet o právních, etických a společenských důsledcích této nové, robotické revoluce. Je důležité, abychom my, jako politici 
zajistili, že roboti budou sloužit lidem. Tato zpráva je začátek tohoto procesu. Jeden nápad přijatý v této zprávě je zabývat se 
všeobecným základním příjmem - tedy tím, který zajistí, že každý obdrží mzdu od vlády, ať už je v práci, či nikoliv. Tato revoluce může 
přinést obrovské výhody pro naši společnost - nová pracovní místa v oblasti výzkumu a inovací, roboty vykonávající nebezpečné 
úkolyúkoly dnes plněné lidmi, nižší riziko vzniku dopravních nehod vyloučením lidského faktoru a inteligentnější spotřebu energie. Musíme 
se nicméně ujistit, že tyto výhody převažují nad problémy.

Pravidla týkající se robotiky v občanském právu
STŘEDA 15. ÚNORA

S&D má tři základní principy, kterými se nechává vést při práci na reformě systému obchodování s emisemi (ETS). Konkrétně se snaží 
dosáhnout systému,
 • který pomůže EU dodržet klimatické cíle,
 • který je spravedlivý k průmyslu,
 • a který umožňuje solidární přechod pro pracovníky.

ETSETS je jeden z nejdůležitějších právních předpisů, kterými EU cílí naplnit závazky vyplývající z Pařížské dohody o klimatu i závazky 
průmyslové politiky zajišťující konkurenceschopnou a moderní výrobu v Evropě. Jedno je jisté. Ačkoliv se musíme snažit zamezit 
negativním hospodářským vlivům, které reforma pro evropský průmysl může mít, nemůžeme dále slepě zvýhodňovat průmysl na úkor 
potřebných klimatických opatření.

Nákladově efektivní snížení emisí a investice do nízkouhlíkových technologií
STŘEDA 15. ÚNORA
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