
STŘEDA 25. LISTOPADU 2015
Výsledek summitu Evropské unie, který proběhl 11. a 12. listopadu v La Vallettě

Evropská unie a její členské státy konečně uznaly, že potřebujeme společnou a koordinovanou reakci na 
uprchlickou krizi. Instituce i členské státy považují pro efektivní vyřešení tohoto problému za nutné spolupracovat 
se třetími zeměmi včetně Turecka. Na druhou stranu je třeba vyslat jasný signál, že ochrana lidských práv a 
svoboda tisku nejsou principy, o kterých se vyjednává. Skupina Socialistů a demokratů zastává názor, že nově 
nastavený přístup spolupráce s nečlenskými zeměmi Evropské unie by měl být rozšířen. Zahrnout je třeba též 
Libyi, Libanon a africké země hrající důležitou roli při stabilizaci regionu a kontrole migračních toků. Je čas vytvořit 
reálnýreálný a strukturovaný dialog a ukázat, že Afrika a Evropská unie sdílejí přání v oblasti migrace spolupracovat. 
Evropská unie se nemůže omezovat na stavbu zdí kolem vnějších hranic znevažovat cíle zaměřující se na 
stabilizaci zemí pomocí rozvojových programů. Vytvoření svěřeneckého fondu, jenž pomůže podpořit stabilitu a 
tvorbu hospodářského růstu, může zafungovat jako silný podnět pro rozvoj afrických zemí.

STŘEDA 25. LISTOPADU 2015
Terorismus

Teroristické útoky nezasáhly pouze Francii. Zasaženy jsou též všechny základní hodnoty a svobody, které v Evropě 
zastáváme. Skupina Socialistů a demokratů proto nikdy nedopustí, abychom se terorismu, který v současné době 
nezná hranic, vzdali. Útoky jsme letos zaznamenali v Dánsku, Tunisku, Egyptě, Turecku, Libanonu a Francii. 
Nemůžeme se izolovat za hranicemi. Musíme zůstat jednotní a nalézt společné řešení. Více než kdy jindy 
potřebujeme jednotnou a solidární Evropu. Vyjádřili jsme solidaritu s Francií a podpořili rozhodnutí ministrů obrany 
poskytnout pomoc a asistenci na základě článku 42.7. Členské země nyní musejí definovat, jaké nástroje přesně 
použijí.použijí. Socialisté a demokraté silně podporují návrh Evropské komise posílit kontrolu zbraní napříč Evropou včetně 
celkového zákazu některých druhů poloautomatických střelných zbraní pro jednotlivce, přísnější pravidla pro 
internetový prodej a společná evropská pravidla pro označování a povolování střelných zbraní. Jelikož se jedná o 
efektivní opatření, členské státy by neměly otálet s jejich implementací.

ÚTERÝ 24. LISTOPADU 2015
Daňová rozhodnutí a jiná opatření 

Prioritou skupiny Socialistů a demokratů je zajistit přijetí co nejsilnější parlamentní zprávy, která se týká obcházení 
daňových povinností a daňových podvodů. Tento týden se tedy uskuteční projednání zprávy europoslankyně 
Ferreiry a europoslance Theurera. Poté dojde k ustanovení nového Zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná 
opatření podobná svou povahou nebo účinkem. Bohužel nebylo právně možné prodloužit mandát současného 
výboru a hlasovat o této pokrokové závěrečné zprávě. Chceme se dívat do budoucna a žádáme vytvoření nového 
výboru. Chceme tak potvrdit skutečnost, že naše politická skupina je a vždy bude v první bojové linii proti daňovým 
únikům a nebude akceptovat žádné poučování od specialistů na „levné politikaření“.únikům a nebude akceptovat žádné poučování od specialistů na „levné politikaření“.

ÚTERÝ, 24. LISTOPADU 2015
Předcházení radikalizaci a náboru občanů zemí EU do teroristických organizací

Boj proti radikalizaci a náboru do teroristických organizací tvoří jednu z hlavních výzev, kterým Evropská unie čelí a 
bude čelit i v následujících letech. Budoucnost ukáže, jestli jsme schopni politický a ideologický boj proti terorismu 
vyhrát. Potřebujeme, aby členské státy přijaly komplexní evropskou strategii, která zmobilizuje nástroje vnější 
politiky, tj. Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a Společnou bezpečnostní a obrannou politiku, spolu s 
nástroji vnitřní politiky a příslušným legislativním postupem. Dodržování základních lidských práv a bezpečnosti je 
neodmyslitelné. V opačném případě bychom jen nahráli do karet teroristům, kteří chtějí rozsévat strach a narušovat 
našinaši demokracii. Musíme se zbavit hospodářských politik, které škrtily růst a tvorbu pracovních míst v Unii i v 
zahraničí a bojovat proti marginalizaci a sociálnímu vyloučení v naší společnosti. Jen tak zahubíme doma 
vypěstovanou radikalizaci a extremismus. Musíme bojovat proti radikalizaci, která se odehrává na internetu, tak, že 
vytvoříme a použijeme efektivní a vyvážené nástroje. Je třeba řádně vybavit naše policejní a zpravodajské složky a 
rozvíjet sdílení informací. Skupina Socialistů a demokratů odmítá represivní postupy posilující policejní stát na úkor 
základních práv a svobod.
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AKTUÁLNÍ VÝSTUPY Z PLÉNA SLEDUJTE NA WWW.PAVELPOC.CZ

V Evropě žije až 21 procent dětí v ohrožení chudobou. Skupina Socialistů a demokratů proto vyzývá Evropskou komisi, aby představila 
záruky pro děti prostřednictvím speciálního fondu. Ty garantují, aby každé dítě mohlo mít přístup k bezplatné zdravotní péči, bezplatnému 
vzdělávání, bezplatné dětské péči, vhodnému bydlení a odpovídající stravě. Záruku musíme chápat jako dlouhodobý nástroj nabízející rovné 
příležitosti pro celou generaci, jako podporu pro rodiče, kteří čelí sociálnímu vyloučení i jako nástroj pro úspěšnou integraci na trhu práce. 
Aby byly takové záruky v boji proti dětské chudobě úspěšné, měl by být vytvořen nový evropský finanční nástroj. Ten s pomocí závazných 
indikátorůindikátorů zajistí koordinaci snah jednotlivých členských zemí a související dosažení společných cílů. Budoucím generacím potřebujeme 
nabídnout budoucnost a v co nejnižším věku prolomit bludný kruh chudoby.

Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu
ÚTERÝ 24. LISTOPADU 2015

Zpráva se zabývá postupem Evropské unie a reformami, které budou provedeny v rámci Organizace spojených národů s cílem tuto 
organizaci posílit a dosáhnout cílů unijní zahraniční politiky. Skupina Socialistů a demokratů je spokojena, že zpráva vysílá silný signál o 
potřebě reforem v Radě bezpečnosti a zahrnuje přání, aby byly do funkce generálního tajemníka zvoleny i zástupkyně ženského pohlaví. 
Přejeme si, aby byla více zdůrazňována role žen při prevenci a řešení konfliktů. Žádáme Evropskou unii, aby podpořila širokou definici pojmu 
„lidská bezpečnost“, přičemž je nutné více zohlednit lidská práva, rovnost pohlaví a lidský rozvoj. Evropská unie se potřebuje aktivně účastnit 
debatydebaty kolem termínu „klimatický uprchlík“, včetně jeho možné legální definice v mezinárodním právu a v právně závazných mezinárodních 
dohodách. Ochrana lidských práv musí být středovým elementem politiky Evropské unie v rámci Organizace spojených národů.

Úloha Evropské unie v rámci Organizace spojených národů
PONDĚLÍ 23. LISTOPADU 2015

Světová obchodní organizace stojí na křižovatce. Úspěšný summit v Nairobi je zásadní podmínkou pro pokračování jednání v Dohá a pro 
celkový multilaterální systém. Evropská unie by měla nadále podporovat vyjednávání s cílem je v blízké budoucnosti završit. Měla by podpořit 
účast skupiny nejméně rozvinutých zemí na celosvětovém obchodování tím, že se bude plnit roli mostu mezi různými členy Světové obchodní 
organizace a jejich rozdílnými stanovisky.

Aktuální situace rozvojového programu z Dohá v kontextu 10. zasedání Konference ministrů 
Světové obchodní organizace

PONDĚLÍ 23. LISTOPADU 2015

Skupina Socialistů a demokratů vítá nový přístup Evropského účetního dvora k implementaci a auditu rozpočtu Evropské unie. Souhlasíme, 
že k tomu, abychom dokázali čelit současným výzvám, potřebujeme, aby byly peníze rozpočtu Unie investovány lépe a rychleji. Trváme na 
novém přístupu při udělování rozpočtového absolutoria a roli Evropského parlamentu. Aniž bychom chtěli jakkoliv znevážit důležitost nulové 
tolerance proti podvodům, požadujeme dále komplexnější analýzu výsledků dosažených v boji proti nerovnosti, tvorbě pracovních míst a 
podpoře růstu.

Výroční zpráva Účetního dvora za rok 2014
ČTVRTEK 26. LISTOPADU 2015

Každoročně zemře z důvodu nehody na pracovišti více než 4 000 lidí. Počet smrtelných onemocnění spojených s prací dosahuje až 150 tisíc 
ročně. Ačkoliv bylo v minulých letech dosaženo značného pokroku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, pracovníci jsou nadále pravidelně 
vystavováni azbestu, karcinogenním látkám a dalším nebezpečným materiálům. Onemocnění pohybového aparátu, negativní vlivy nejistého 
zaměstnání na zdraví a bezpečnost a psychologická rizika jen potvrzují potřebu ambicióznější strategie. Evropská komise musí převzít 
odpovědnost a podpořit bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Právě proto skupina Socialistů a demokratů žádá konkrétní návrhy legislativní 
i nelegislativní povahy k vytvoření rovných podmínek a jejich zlepšení v celé Evropské unii.i nelegislativní povahy k vytvoření rovných podmínek a jejich zlepšení v celé Evropské unii.

Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014-2020
ÚTERÝ 24. LISTOPADU 2015

Produkce základních kovů, mezi které patří například ocel, měď, hliník a zinek, prochází krizí. Ta se projevuje zejména ve Francii, Itálii, Belgii 
a ve Spojeném království. Evropa teď čelí jednoduché otázce: Chceme v produkci základních kovů, které jsou klíčové pro mnoho 
navazujících odvětví, zůstat soběstační, nebo ne? Uvedená otázka má pro skupinu Socialistů a demokratů dvojí tvář. Ano, chceme si 
ponechat průmyslovou produkci a vysoce kvalifikovaná pracovní místa spojená s tímto průmyslem, avšak chceme toho dosáhnout při 
zachování komplexních environmentálních cílů. Evropští výrobci potřebují nastolit rovné podmínky tak, aby byli schopni soutěžit i s 
konkurentykonkurenty mimo Evropskou unii. Právě proto potřebuje Unie, kromě ochranných obchodních nástrojů proti dovozu dumpingového zboží, 
účinný regulační mechanismus na hranicích související s uhlíkem. Aby Evropa zůstala konkurenceschopná, je třeba, aby dle návrhu zprávy 
průmysl investoval mimo jiné do nových, čistších zařízení a výzkumu, vývoje a inovací, měl k dispozici v rámci dlouhodobých kontraktů 
elektřinu za rozumnou cenu a těžil z valorizace přebytků a šrotu v kontextu strategie oběhového hospodářství.

Rozvoj udržitelného evropského průmyslu základních kovů
ÚTERÝ 24. LISTOPADU 2015
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