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Nové energetické štítky by měly 
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Glyfosát a postupy povolování Úterý, 13. června 2017

Socialisté a demokraté odmítají záměr Evropské komise znovu autorizovat glyfosát na dalších 10 let. Je 
nutné zdůraznit, že celý klasifikační proces evropských agentur je provázen nedostatkem transparentnosti. 
Autorizace glyfosátu, nejrozšířenějšího herbicidu na světě, byla z velké části založena na nepublikovaných 
vědeckých materiálech poskytnutých samotným průmyslem anebo na údajně nezávislých vědeckých studiích, 
které byly tímto průmyslem sponzorovány. Požadujeme, aby byla přísně uplatňována zásada předběžné 
opatrnosti, aby byla zajištěna lepší ochrana zdraví Evropanů, a aby bylo dosaženo větší transparentnosti a 
přístupu veřejnosti k vědeckým studiím. Pokud nám Evropská komise neposkytne uspokojivou odpověď na 
naše otázky, Socialisté a demokraté se nebudou bát požádat o zřízení vyšetřovacího či zvláštního výboru 
v Evropském parlamentu, který se situací bude zaobírat.

Rozhodnutí prezidenta D. Trumpa 
odstoupit od Pařížské klimatické dohody Středa, 14. června 2017

Skupina Socialistů a demokratů požádala o přidání bodu o odstoupení Spojených států od klimatické 
dohody COP21 na agendu současného plenárního shromáždění. Dohoda, k jejímuž plnění se zavázalo 195 
zemí, byla prvním celosvětovým závazkem řešit problematiku změny klimatu a udržet míru oteplování nižší 
než 2 stupně Celsia. V momentě, kdy druhý největší znečišťovatel na světě odstoupí od smlouvy, nastal čas, 
aby Evropa spolu se svými partnery znovu potvrdila svůj závazek co nejlépe se vypořádat s klimatickými 
změnami. Je nutné vytvořit nové, inovativní způsoby, jak přistoupit k plnění našich cílů.

Provádění Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) Středa, 14. června 2017

Uzavření tzv. investiční mezery by mělo být prioritou všech politických sil, které podporují evropský udržitelný 
růst a kvalitní zaměstnaní. EFSI, který byl vytvořen právě za tímto účelem však dosáhl svých cílů jen částečně. 
Příliš často dochází k  tomu, že jsou podporovány projekty, které by byly realizovány i bez účasti EFSI. 
Rozhodovací struktury fondu postrádají transparentnost a jeho aktivity se až přespříliš soustředí na nejvíce 
vyspělé evropské regiony. Zpráva o provádění EFSI podává jasný signál ostatním institucím, identifikuje 
současné nedostatky a vyjadřuje priority Evropského parlamentu podílejícího se na současném vyjednávání 
o prodloužení fondu s členskými státy v Radě.

Příprava zasedání Evropské rady Středa, 14. června 2017

Primárním cílem Evropské unie v řešení migrační krize je snížit počet obětí, které zahynou na své cestě do 
Evropy. Lidský život, práva a respekt k nim převažují nad ostatními zájmy. K tématu jak nejlépe řešit migrační 
krizi se budou věnovat čelní představitelé členských zemí 22. a 23. června 2017.
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Základní stavební prvky politiky soudržnosti po roce 2020 Pondělí, 12. června 2017

Adekvátní rozpočet, synergie mezi fondy, zjednodušení a komunikace či viditelnost koheze jsou jedny 
z klíčových návrhů, jak zlepšit politiku soudržnosti po roce 2020. Ačkoliv současná kohezní politika zmírnila 
dopady hospodářské krize a úsporných opatření, regionální a sociální nerovnosti zůstávají pořád obrovské. 
Je proto potřeba posílit tuto politiku a předejít tvorbě nových disparit ve všech typech regionů. Politika 
soudržnosti je největším investičním nástrojem Evropské unie, která tvoří hospodářský růst i pracovní místa 
a je schopná se vypořádat s novými výzvami. Musíme zajistit, aby byl tento nástroj akceschopný i po roce 
2020, s  potřebným rozpočtem, jednoduššími pravidly, menší byrokratickou zátěží a včasným zapojením 
všech zúčastněných stran.

Označování energetickými štítky Úterý, 13. června 2016

Nové energetické štítky by měly spotřebitelům umožnit nakupovat výrobky pro domácnost s  nízkou 
spotřebou energie, které jim ušetří energie v  rozsahu několika stovek eur. Velmi vysoký počet produktů 
zařazených do třídy nejvyšší energetické účinnosti již nadále neodráží technologický pokrok posledních let. 
Současné označení různými stupnicemi od A+++ až po G navíc není pro spotřebitele úplně jasné. Nová 
pravidla by proto měla nahradit tyto zastaralé štítky a poskytnout jednotnou a jasnou stupnici od A až po 
G pro většinu produktů určených pro domácnost. Socialisté a demokraté, i proti odporu Evropské lidové 
strany a některých členských zemí, snažících se ochránit neefektivní průmysl, prosazují rychlou změnu. 
Skupina se dále snažila vyjednat právo na odškodnění spotřebitelů za nesprávně označené výrobky. Rada i 
Evropská komise v tomto ohledu však byly bohužel neústupné. Nová veřejná databáze by měla poskytnout 
spotřebitelům lepší nástroj, na základě kterého bude možno porovnávat energetickou účinnost výrobků. 
Pokud budou nová pravidla přijata na tomto plenárním zasedání, budou se od léta 2017 uplatňovat ve 
všech členských zemích. Nových štítků by se většina produktů určených pro domácnost měla dočkat na 
konci roku 2019.

Evropský program pro ekonomiku sdílení Čtvrtek, 15. června 2016

Ekonomika sdílení je novým fenoménem, který nám přináší příležitost i několik výzev. Socialisté a demokraté 
vyžadují ambiciózní evropskou strategii, která by připravila cestu harmonizovanému a dynamickému 
ekosystému založenému na zvláštních pravidlech a obecných principech schopných vyhnout se roztříštěnosti 
jednotného trhu. Musíme zaručit spravedlivou hospodářskou rovnováhu mezi tradičními odvětvími a novým 
hospodářským světem založeným na spolupráci, ochranu spotřebitele a spravedlivé pracovní podmínky 
pro zaměstnance. Pokud bude tento model rovnovážně a správně vyvinutý, ekonomika sdílení a spolupráce 
může přispět k potřebnému udržitelnému rozvoji.

Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016 Úterý, 13. června 2017

Po několika odkladech dojde v Evropském parlamentu k přijetí zprávy o Srbsku 2016. Stane se tak v momentě, 
kdy nový prezident, odcházející předseda vlády A. Vucic, přebírá na svá bedra nové úkoly spojené s  jeho 
funkcí. Socialisté a demokraté vyčkávají na sestavení nové vlády. Obávají se ale také dalších protestů, 
které již provázely vítězství nového prezidenta a jeho inauguraci, podkopávání svobody médií a základních 
demokratických pilířů, frustrujících srbskou společnost. Zpráva by proto měla poskytnout objektivní, a pokud 
je potřeba i kritický obraz pokroku, který za sebou Srbsko na své evropské cestě má. 
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Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 Úterý, 13. června 2016

To, že Dohoda o stabilizaci a přidružení (SAA) s Kosovem vstoupila v platnost, představuje zásadní krok 
v  další evropské integraci země. Velmi pozitivně lze vyhodnotit také spuštění Evropského reformního 
programu, který má za úkol právě zmíněnou SAA implementovat. Socialisté a demokraté podporují snahy 
Kosova se do Evropy integrovat. Je nesmírně důležité, aby nová vláda nadále prokazovala jasnou politickou 
vůli a odhodlání implementovat dohodnuté závazky. Pokud jde o přetrvávající polarizaci politické scény, 
skupina Socialistů a demokratů vyzývá všechny strany, aby projevily odpovědnost a vytvořily podmínky pro 
dialog zaměřený na pokrok země k evropské budoucnosti.

Přeshraniční fúze a rozdělení Úterý, 13. června 2017

Zpráva představuje důležitý krok k vyšší transparentnosti, zjednodušení a harmonizaci obchodního práva. 
Vyjadřuje jasně potřebu nové legislativní iniciativy upravující současnou směrnici o přeshraničních fúzích 
a právního rámce pro rozdělení a přemístění sídla společností. Socialisté a demokraté podporují takovou 
dohodu, při které budou respektována práva pracovníků, a to zejména v kontextu konzultace, informace a 
zapojení se zaměstnanců do řízení podniku. Skupina stejně tak podporuje rámec, který by zabránil zneužívání 
a fiktivnímu přemísťování společností za účelem sociálního a fiskálního dumpingu.

Situace v Demokratické republice Kongo Úterý, 13. června 2017

Evropský parlament považuje rostoucí míru násilí, politickou nestabilitu a eskalaci napětí v Demokratické 
republice Kongo za velmi závažné. Je zodpovědností lokálních autorit, aby řešily bezpečnostní a humanitární 
krizi, zajistily politickou stabilitu a respekt k lidským právům a k ústavě. Respekt k demokracii, míru a mírovému 
přesunu moci se musí stát prioritou všech politických sil republiky. 


