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Kateřina Konečná
Občasník

Klesající proočkovanost v EU

Zlatý padák pro ředitele Pošty?
Za co?

28. února jsem na konferenci věnované klesající
proočkovanosti v EU prezentovala jako zpravodajka

Na

zprávu Evropského parlamentu věnující se tomuto

dozvěděli

měl dlouhodobé problémy. Co pro mě

procent využívá také internet. Na něm lze v dnešní době

ovšem překvapivé bylo, že si s sebou

nalézt i řadu polopravd a mýtů o očkování. To vyústilo

Elkán odnese „zlatý padák“ ve výši 8,5 mil.

v situaci, kdy se nám posledních letech výrazně změnil

Kč. Stejně tak jeho příjem z titulu funkce

přístup řady rodičů k očkování. Řada lidí věří mýtům

generálního ředitele, který i s odměnami

o škodlivosti nebo neúčinnosti očkování kolujícím

činil až 8 mil. Kč ročně. Nechápu to

na internetu. Důsledkem je klesající proočkovanost.

zejména v té souvislosti, kdy průměrný

V Evropě již vypukly lokálních epidemie dříve téměř
jako

se

informace, neboť největší státní podnik

praktických lékařů. Co je však velmi alarmující, téměř 44

nemocí

jsme

Elkána. Nebyla to pro mě až tak překvapivá

informace o očkování v 63 procentech od svých

středověkých

roku

o odvolání ředitele České pošty Martina

fenoménu. Češi a Češky podle vlastních slov čerpají

potlačených

začátku

plat doručovatelek a doručovatelů činí

spalničky

v průměru 19 tisíc korun hrubého.

a černý kašel. ČR není výjimkou. Očkování se stalo

Když jsem si vyhledala stávající nabídku

obětí vlastního úspěchu. Na druhou stranu v zemích

zaměstnání

u

České

pošty,

tak

ani

jako Jemen nebo Myanmar, kde v současnosti máme humanitární katastrofu, lidé žebrají u zdravotníků o očkování zdarma, neboť jen

v jednom případě nepřesáhla avizovaná

to může znamenat nějakou budoucnost pro jejich děti. Proto se Evropský parlament rozhodl, že s tímto fenoménem bude bojovat a ve

odměna 23 tis. Kč (opět hrubého!).

své zprávě, jíž jsem zpravodajka představuje řadu konkrétních kroků, jež má Komise v boji s tímto fenoménem provést.
Výše odměn pro pošťačky a pošťáky
není ovšem jediný problém, se kterým se
Česká pošta potýká. Neustálé zdražování

Složitý region opět v ohrožení
S velkými obavami jsem tento měsíc přijala zprávu o tom, že
Arcelor Mittal plánuje prodat ostravskou huť. Je nutné zdůraznit,
že případný prodej se, ať už více či méně, dotkne životů 7000
zaměstnanců hutí a jejich rodin. Situace je o to komplikovanější,
že Arcelor Mittal Ostrava je významným odběratelem těžební
společnosti OKD, která je dlouhodobě v problémech a prochází
reorganizací, před rokem ukončil těžbu Důl Paskov a celá společnost
pomalu utlumuje svoji činnost. Jako důvod plánovaného prodeje
společnost Arcelor Mittal uvedla nákup italských hutí Ilva ve městě
Taranto a s tím souvisejícím ohrožení konkurenceschopnosti
dalších výrobců oceli na evropském trhu. Celou transakci totiž
evropský regulátor – Evropská komise podmínil tím, že pokud chce
společnost nakoupit jiné hutě, musí se zbavit jiné výroby v EU, aby
neměla příliš velký tržní podíl. Jiné dvě nabídky kompenzačních
opatření, které prodej ostravských hutí nezahrnovaly, Evropská
komise odmítla. Mezi provozy, které chce Arcelor Mittal prodat
jako kompenzaci, jsou kromě někdejší Nové huti v Ostravě, závody
v Rumunsku, Itálii, Makedonii, Lucemburku a Belgii.
Můžeme si zde tisíckrát říkat, že ostravské hutě v roce 2016
vytvořily čistý zisk 1,308 miliardy korun a jsou tedy prosperující
společností, o kterou bude na trhu zájem, avšak realita v celé
své komplexnosti je trochu složitější. Arcelor Mittal dlouhodobě
přispívá k sociálnímu klidu v sužovaném ostravském regionu.
Tento sociální klid je v dnešním době značně narušován problémy
důlní firmy OKD a nově také strojíren Vítkovice.
Dlouhodobě ignorovaná a neřešená problematika upadajícího
těžkého průmyslu v moravskoslezském regionu, na které se
měrou více než vrchovatou podepsala liknavost předchozích
vlád, může brzo vybublat na povrch. A o tom, že se nám výsledek
nebude líbit, nemá smysl pochybovat. Nový prodej ostravské huti
může uvrhnout region do hlubokých problémů. Celková situace
průmyslu v Ostravě asi nejlépe svědčí o absolutně zpackané
privatizaci. Status quo se rozhodně nezmění, ani za situace, že by
hutě získal nový vlastník s těmi nejryzejšími úmysly. Protože kde
máte napsáno u soukromého vlastníka, že hutě znovu neprodá
ve chvíli, kdy se mu přestanou hodit do obchodního modelu?
Plody této právem posvěcené krádeže sklízíme dnes a nejsme ještě
u konce. O to smutnější je, že za rozvrácení regionu nikdo nenese
odpovědnost a nebyl potrestán. Prodej našeho strategického
těžkého průmyslu do soukromých rukou byl jednou z největších
chyb našeho státu v novodobé historii a odnáší to všichni. A tak
jsme dnes v situaci, kdy ministr průmyslu a obchodu v demisi
Hüner připustil, že by se stát o koupi někdejší Nové huti mohl za
určitých podmínek ucházet. Já jsem určitě pro. Jenomže je potřeba

si uvědomit, že prodej jednoznačně prosperujících hutí, které
v posledních letech prošly masivní ekologizací a obsahují tak
nejlepší dostupné technologie, nebude rozhodně „za hubičku“.
Čili daňový poplatník znovu zasanuje privatizační krádež, aby
nám její plody nedestabilizovaly celý region. A ti, kdo nás do
této situace dostali, se smějí ve svých honosných sídlech. To je
bohužel realita všedního dne v České republice.
Třeba prodej ostravské huti znovu dopadne dobře. Nicméně na
jak dlouho? Klíčovou povinností pro současnou vládu je teď
hlavně ohlídat, aby ostravskou huť nekoupil spekulující vlastník,
který prodává a kupuje společnosti jenom kvůli okamžitému
zisku nebo rozprodává společnosti po částech. Nový vlastník
musí státu jednoznačně poskytnout záruky a závazek dalšího
dlouholetého provozu hutí. To je úkol pro dnešní i budoucí vládu.
Jelikož mi není lhostejný osud lidí v regionu, ze kterého pocházím,
rozhodla jsem se již minulý týden poslat písemnou otázku na
Evropskou komisi týkající se procesu prodeje ostravské huti.
V ní jsem se snažila situaci v regionu popsat tak, aby si Evropská
komise uvědomila veškeré souvislosti tohoto závažného kroku.
O odpovědi Evropské komise budu informovat.

základních služeb pošty, přenechávání
některých

oblastí

uzavírání

poboček

konkurenci
ve

nebo

venkovských

oblastech. Naprosto nepochopitelný je
též fakt, že byla prodloužena smlouva
s ČSOB místo toho, aby stát provozoval
svůj bankovní ústav – na což lákala ČSSD
voliče ve volebním programu 2013.
Jak to dopadlo s tímto slibem, asi nemusím
rozvádět – asi jako s většinou zásadních
slibů sociální demokracie. Velká škoda.
Mohlo to být jedno ze zásadních navýšení
příjmu České pošty a zaměstnanci by pak
nemuseli pracovat za podprůměrné mzdy
a občané platit vysoké poplatky za služby
pošty. Nabízení produktů, které na poštu
vůbec nepatří, pak jen dokresluje absenci
jakékoliv

smysluplné

strategie

rozvoje

podniku. Za to všechno je samozřejmě
I potom budu nadále apelovat na Evropskou komisi, aby při
schvalování prodeje ostravské hutě byla ostražitá a nedošlo
k prodeji vlastníkovi, který by hutě chtěl zavřít. Samozřejmě, že
česká vláda má mnohem větší možnosti k nátlaku na Arcelor
Mittal i na Evropskou komisi a musí se tomu věnovat nejen
ministr průmyslu a obchodu, ale i premiér. K tomu může přispět
celý poslanecký klub KSČM v rámci vyjednávání s hnutím ANO
2011.

spoluodpovědný generální ředitel, který
měl od roku 2014 dost času tyto neduhy
řešit.
Mé sdělení je tedy jasné: 8,5 mil. Kč
patří pošťačkám a pošťákům a ne
řediteli!

Děkuji za důvěru
Děkuji delagátům X. sjezdu KSČM
za

důvěru.

Byla

místopředsedkyní

jsem
pro

zvolena
evropské

záležitosti a občanský sektor. Evropa
potřebuje změnu a jsem velmi ráda,
že se k tomu KSČM staví čelem.

Navštivte mou
webovou stránku.
www.konecna.cz
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Parlamentnilisty.cz Europoslankyně Konečná: Hnusí se mi
americké pojetí demokracie vyvážené na hlavních pušek
a raket. Trump se chová jako nezodpovědný blázen!

15 let od začátku války v Iráku
20. března 15 let od začátku války v Iráku. Takovéto výročí je dobré využít na položení
několika zásadních otázek.
1. Argumentem pro vyvolání války bylo, že se v Iráku nacházejí zbraně hromadného ničení.
Našly se? – Ne.
2. Je nyní Irák a přilehlá oblast stabilnější? – Saddámovi generálové se po svržení režimu
podíleli na vojenském úspěchu a budování Islámského státu, který dnes představuje
obrovské bezpečnostní riziko pro celý svět. Jenom v loňském roce se v Iráku událo 22 487
teroristických útoků (ano, čtete správně – 22 487 teroristických útoků za jeden jediný rok)
a zemřelo zde 18 475 civilistů. I z toho důvodu v rámci migrační krize zažádalo 296 210
Iráčanů o azyl v EU. Stručně a jasně – Irák stabilnější není.

„Hnusí se mi americké pojetí demokracie
vyvážené na hlavních pušek a raket,“
říká k úderu na Sýrii europoslankyně
Kateřina Konečná a dodává. „Trump
se chová jako nezodpovědný blázen.“
Pro ParlamentníListy.cz promluvila
i o sjezdu KSČM i o své kandidatuře na
předsedkyni strany.

Vidím to stejně jako odborníci na arabský
svět, jako je Petr Pelikán, nevíme, kdo to
udělal. Nebylo by logické, aby útok provedla
syrská armáda, když oblast měla již téměř
pod kontrolou. Arogance USA, Velké
Británie a Francie se ukazuje i na tom,
že se ani neobtěžovaly vyčkat vyšetřování
Organizace pro zákaz chemických zbraní.

V noci na sobotu zaútočily Spojené
státy spolu s Francií a Británií na Sýrii.
Co na splnění hrozeb ze strany Donalda
Trumpa říkáte?

Rusko se vyjádřilo v tom smyslu, že
západní útok na Sýrii bude mít důsledky.
Co si pod tím představit? Co to vyvolá
mezi Ruskem a USA?

Doufala jsem, že se to nestane. Světový
policajt opět umravňuje ty, kteří nejednají,
jak on píská. Hnusí se mi americké pojetí
demokracie vyvážené na hlavních pušek
a raket.

Logicky to vyvolá další napětí mezi těmito
dvěma mocnostmi. Váleční štváči se radují
a vojensko-průmyslový komplex se těší
na zisky. Jsou na místě obavy, aby napětí
nepřerostlo do zničující války. Trump se
chová jako nezodpovědný blázen.

Jedná se o odvetu za údajný chemický
útok ve městě Dúmá, který má podle
USA a Francie na svědomí Asad,
podporovaný
Ruskem.
Rusko
ale
tvrdí, že tento chemický útok byl
zinscenovaný. Jak vy to vidíte?

3. Byli propagátoři a hlavní realizátoři války (tedy britský premiér Tony Blair a americký
prezident George W. Bush) za svou preventivní válku popírající zcela mezinárodní právo
souzeni? – Ne.
Takže jaký je reálný výsledek války v Iráku? Americké zbrojní firmy si vyzkoušely
nové zbraně, získaly nové zakázky, těžba ropa je opět pod kontrolou amerických firem
a terorismus se přelil do Evropy. To je skutečný výsledek války v Iráku.
Světového policajta z USA opravdu nepotřebujeme!

Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství v EU
Dne 1. 3. 2018 jsme na dodatečném plenárním zasedání Evropského parlamentu
v Bruselu hlasovali o zprávě o vyhlídkách a výzvách pro odvětví včelařství EU. Toto
odvětví není pouze zdrojem medu, pylů, vosku či propolisu, ale – co je důležitější – je
odpovědné za opylování 84 % rostlinných druhů a 76 % evropské produkce potravin.
Bohužel současný model zemědělské výroby založený na monokulturách, pesticidech,
GMO apod. je zcela neslučitelný s ochranou včelařství a včel. V současnosti prudce
stoupající úmrtnost a pokles včel a divokých opylovačů, včetně divokých včel, v Evropě
bude mít hluboký negativní dopad na zemědělství, výrobu a bezpečnost potravin,
biologickou rozmanitost, udržitelnost životního prostředí i ekosystémy. Proto jsem ráda

Celý rozhovor najdete

podpořilo tuto zprávu, jež vyzývá Evropskou komisi k provedení řady konkrétních kroků

na mé webové stránce

v boji s tímto vývojem. Bohužel nepodařilo se nám už prosadit výzvu k úplnému zákazu

www.konecna.cz

používání pesticidů, jež včelstvům škodí. Slibuji, že příště se pokusíme znovu.

Sdílet lži a ještě to kritizovat
V době, kdy byl internet ještě v plenkách, se mnoho
vědců a analytiků radovalo, že přinese světu větší
informovanost a díky tomu i angažovanost ve věcech
veřejných. Dnes jsme v situaci, kdy mnozí urputně
bojují proti dezinformacím, jejichž se internet stal
hlavním semeništěm. Považuji za správné, když
novináři a analytici bojují proti lžím, ale vadí mi, když
si velmi účelově vybírají mezi tím, co je informace a co
je dezinformace.
Dvojí metr
Nechci nechat nikoho na pochybách – sama se velmi
urputně snažím proti dezinformacím bojovat a na
každém setkání s občany je vyzývám, aby – když si
přečtou něco kontroverzního – nepanikařili a třeba mi
napsali, abych jim mohla pomoci informaci vyhodnotit.
Jsem navíc přesvědčena, že všichni, kteří nějaké
informace sdílí, za ně mají zodpovědnost. Neexistuje nic
jako nevinné sdílení. Buď (poté, co si ji ověřím) informaci
věřím a podle toho s ní pracuji (tedy ji třeba i pošlu
dál), nebo ne. Rozhodně nesdílím, čemu nevěřím. Často
však právě ti, kteří apelují na to, aby si lidé informace
ověřovali a hned všemu nevěřili, sami naletěli, protože
vlastně naletět chtěli, protože ta informace ukazovala
ve špatném světle někoho, koho nemají rádi. Mluvím
tu třeba o novinářích, co s takovou láskou rozmázli
informaci o tom, že předseda britské Labour Party
Jeremy Corbyn byl agentem StB.
Bulvár jako zdroj?
Začněme tím podle mého soudu zcela zásadním. Novináři
a analytici dnes neustále mluví o tom, že si musíte
hned zkontrolovat, kdo je zdrojem informace. Takže
v našem případě, kdo je tím zdrojem? Nejvyhlášenější
a nejvykřičenější britský bulvární deník The Sun. Od
kdy přesně ale je bulvár brán jako relevantní zdroj
informací? Od kdy novináři a analytici, kteří sami
sebe považují za solidní, věnují čas šíření informace
z bulváru, tedy média, kterým často opovrhují jakožto
neprofesionálním a neetickým? Výmluva novinářů
samozřejmě je, že pouze chtěli informovat své čtenáře;

já si ale kladu otázku, zda se tak nedopustili
toho, co dělají „běžní“ šiřitelé dezinformací,
tedy zda podlehli touze informovat o něčem
skandalizujícím
bez
sebemenší
ochoty
informaci ověřovat.
Co se samotného sdělení týče, Corbyn
údajně v 80. letech vědomě spolupracoval
s československou StB a bral za to peníze,
což The Sun řekl bývalý příslušník StB Ján
Sarkocy. Jeho informace byly prý na špičkové
úrovni, jelikož věděl i nejdetailnější informace
ze života premiérky Margaret Thatcherové.
Jaká jsou fakta?
Corbyn byl v 80. letech tzv. backbencher, tedy
poslanec bez nějakého vlivu a moci. Primárně
se věnoval boji proti rasistickému apartheidu
v Jihoafrické republice a snahám o propuštění
Nelsona Mandely v době, kdy většina Spojeného
království měla Jihoafrickou republiku za
spojence a Mandelu za vyvrhele. Thatcherovou
nenáviděl a neměl k ní přístup.
Ředitelka českého Archivu bezpečnostních
složek Světlana Ptáčníková řekla, že z archivních
dokumentů „nijak nevyplývá, že by (myšleno
Corbyn) věděl, že se stýká s rozvědčíkem“.
Rovněž číslo jeho spisu neodpovídá tvrzení,
že by vědomě spolupracoval se StB… Corbyna
se zastali i někteří signatáři Charty 77,
přičemž varovali před nekritickým přejímáním
informací.
Z toho dle mého soudu vyplývá jasný závěr
– je povinností nás všech se zamýšlet nad
informacemi, které se k nám dostávají. Pokud
jsem novinář či analytik, který kritizuje
nekritické přebírání a sdílení informací, neměl
bych tuto základní chybu činit sám. Sdílet lži
je samo o sobě hloupé, ale vrcholem blbosti
je lži šířit a přitom kritizovat tento přístup jen
u jiných!
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Evropská komise plánuje lítačku po Evropě jako
dárek k osmnáctinám
V iniciativě nevidím přínos. Podle mě mladí lidé v řadě evropských
zemí nepotřebují jízdenky, ale práci a pozitivní perspektivu
budoucího vývoje. V současné době, kdy Evropská komise tvrdí,
že hledáme každou korunu, protože odchod Británie bude stát EU
značné peníze, jen tak vyčleníme 12 milionů eur? Nic pozitivního na
tom nevidím.

Luboš Blaha v Evropském parlamentu
Jsem velmi ráda, že mé pozvání na schůzi politické skupiny
GUE/NGL přijal slovenský poslanec Luboš Blaha. Chtěla jsem,
aby měli naši europoslanci možnost, slyšet o situaci na Slovensku
z první ruky. Luboše Blahy si velmi vážím za jeho rozhled a názory
a těším se na debatu s ním. Slováci jsou stále naši bratři a nehodlám
tolerovat, že Slovensko je označováno za mafiánský stát. Stojím
s vámi na stráži, bratia.

„Mezičas“ O Evropě bez obalu
Jaké jsou orgány EU? Nařízení Dublin IV, BREXIT, Euro v ČR a další
témata. O tom je brožura, kterou jsme vydali společně s kolegou
Jiřím Maštálkou.

K přečtení
a stáhnutí je na
mém webu
www.konecna.cz

„Mezičas“

O Evropě bez obalu

Publikace vyšla za podpory:

Ing. Kateřina Konečná
MUDr. Jiří Maštálka

Jak vypadá můj pracovní den?
Můj pracovní den pohledem redaktora deníku Haló noviny
Romana Janoucha

Je to více než 8,5 roku, co jsem naposledy (po tehdy
minimálně čtyřech návštěvách týmu Miloslava
Ransdorfa) procházel budovami Evropského parlamentu
v Bruselu či Štrasburku. Ne že by pak nebylo pár dalších
příležitostí, ale nějak chyběla motivace. I když s naší
novou lídryní poslední eurokandidátky z roku 2014
Kateřinou Konečnou jsme si slibovali realizaci reportáže
„Jeden den europoslankyně“ už pár let. Konečně se to
povedlo v úterý 10. dubna po slyšení frakce GUE/NGL
na téma „Aktuální agendy – bezpečnosti, militarizace
a obrany“.
Katka Konečná byla v době, kdy slyšení v devět hodin
ráno začalo, ještě někde na letišti, takže jsem se lekl, zda
nakonec neletí do Bruselu jen kvůli mně – neboť ve středu
měla v Praze neodkladné pracovní povinnosti završené
účastí na semináři o Karlu Marxovi. A ve čtvrtek letěla
tzv. na otočku do belgického sídla EP znovu… Naštěstí
mě uklidnila, když během úterního odpoledne vedle času
věnovaného Haló novinám stíhala ještě několik dalších
povinností, a to navíc nezvládla kvůli nám jednání bura své
frakce – jediné autentické levicové frakce v EP. I když se po
ní ráno ve výtahu nové budovy Willyho Brandta šéfka frakce
Gabi Zimmer (Die Linke.) ptala Ondřeje Mádra, jednoho
z asistentů této konfederální skupiny. Gabi Kateřině říká
hezky „Katherina“… Byla ujištěna, že Katka přijede, ale ani
nevím, jestli se nakonec v to úterý vůbec viděly. Určitě to
ovšem dohnaly o dva dny později.
Spí tři hodiny
Ne, nebojte, není zcela normální, že Kateřina létá do Bruselu
tam a zpátky dvakrát během jediného týdne. Obvykle létá
„jen“ jednou, a to právě od úterý do čtvrtka, ve zbytku času
se kandidátka na předsedkyni ÚV KSČM aktivně věnuje
své poslanecké i stranické agendě doma, a to zdaleka
nejen na severu Moravy, ve svém Slezsku. A maká většinou
i o víkendech – přestože má doma malého 2,5letého šikulu.
Ale prostě tak nějak stíhá všechno. I za cenu, že dost často
spí jen tři, 3,5 hodiny! Práce ji ale nabíjí. Hlavně setkání
s voliči, s obyčejnými lidmi „zdola“.

A co všechno tedy stíhala během našeho úterka?
V parlamentu se objevila po 10. hodině, ve své kanceláři
zapnula počítač, aby během dne vyřídila aspoň několik
desítek mailů (pochopitelně převážně v angličtině), zapnula
také televizi, kde automaticky naběhl kanál ČT 24 (i hodinu
a půl vzdušnou čarou od ruzyňského letiště chce vědět,
co se právě děje doma), no a samozřejmě neopomněla
zkontrolovat dva ze svých aktuálně 12 asistentů. Dva, kteří
na rozdíl od ní musí většinu svého času trávit v Bruselu
(takže tu i bydlí, zatímco Kateřina při třídenních euroštacích
spí v hotelu) a být její hlavou, ba i rukama i nohama zejména
v době, kdy Katka pracuje nebo se stará o syna doma. Filip
Molnár (takový P. R., komunikátor a spojka v jednom) a Petr
Karola (legislativní mozek Katčiny poslanecké kanceláře),
oba ani ne 30letí sympaťáci plní elánu a energie, které jejich
práce baví stejně jako Konečnou, opět nezklamali. Kastlík
s papírovou poštou samozřejmě nejenže nepřetékal, ale
byl jako obvykle prázdný, tj. vyřízený/vyřizovaný, žádné
stížnosti, resty, natož prostoje. Přestože jsou oba mladí
muži navenek každý jiný, tvoří perfektní tým a jejich soužití
ve společné kanceláři, sousedící s tou Konečné, dokládá
pohodu v celém Katčině týmu.
Oběd, plasty a fešák Míša
Sotva jsme se poté, co mě do správného patra ve správné
budově „předala“ další asistentka frakce Sylva Neníčková,
s naší Katkou pozdravili (což se tentokrát muselo obejít
bez tradičního přátelského objetí), už jsme běželi na
rychlý pracovní oběd. „Nestresuj se, jez v pohodě, tady
nikdo nevyšiluje. Je tu hodně jižanských národů, takže
se naštěstí pár minut sem, pár minut tam neřeší. I když
doma nemám ráda, když někdo chodí pozdě, tady si na
akademickou čtvrthodinku zvykneš rychle,“ uklidňuje
mě několikrát Katka, jakkoli s téměř plným talířem vím,
že se přece máme každou minutu začít přemisťovat
komplexem několika hlavních budov „Stanice Evropa“, jak
se v Bruselu zdejšímu bludišti přezdívá, do knihovny EP
v budově Altiera Spinelliho. Tam bude probíhat diskuse
hlavního vyjednavače EU pro jednání s britskou vládou
o vystoupení Spojeného království z Unie Michela Barniera
o otázkách životního prostředí nejen v souvislosti s brexitem.
A Kateřina je z pozice členky Výboru pro životní prostředí
EP spolusvolavatelkou této diskuse, tak by se během ní
v publiku měla aspoň na chvíli objevit (jak sama říká).
Ale dorazila určitě také proto, že na Francouzi Barnierovi
oceňuje kromě sympaťáctví mj. i to, že „je to fešák“…
Knihovnu mi Kateřina ukázala s obzvlášť velkým zaujetím.
Má to tu ráda, najde, cokoli potřebuje, na vyžádání dostane
od zaměstnanců rešerše na vše, nač si jen vzpomene.
A pak už se vracíme do Brandta, kde sídlí v několika
patrech frakce GUE/NGL a kde Konečná musí v 7. patře
probrat s Petrem Karolou pozměňovací návrhy, připomínky
k legistativním úpravám pro výbor pro životní prostředí,
jindy zase pro výbor pro dopravu, kde je náhradnicí. A to jí
ještě nedávno přibyla pozice místopředsedkyně zvláštního
výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů…
Filip Molnár nás pak doprovází na náměstíčko mezi

budovami EP, kde probíhá šokující putovní výstava
o plastech v našich znečištěných mořích a oceánech
(určitě se k ní podrobněji vrátíme při samostatné reportáži
o současném europarlamentu), oba oceňují, jak skvěle
profesionálně je akce připravena. A protože do sousedního
Parlamentária proudí za den desítky školních výprav,
není taková putovní výstava po ruce vůbec od věci! Filip
tu Kateřinu fotí smartphonem na její web www.konecna.
cz, na sociální sítě i do pracovního tištěného Občasníku,
který vychází cirka každé dva měsíce a jehož 4. a 6. číslo si
ještě můžete vyzvednout třeba v 1. patře budovy ÚV KSČM
v Praze.
Výbor a jednání s lobbistou
Zatímco Kateřina se s Filipem vrací do kanceláře řešit
počítačovou a jinou pracovní agendu, já jsem tak na hoďku
a půl „vyexpedován“ právě do Parlamentária, které tu bylo
zdarma otevřeno lidem z ulice relativně nedávno. Nechám
se vyfotit automatem a poslat si fotku na mail, posbírám
detailní brožury s mapičkami a další infopodklady,
a protože už přece jen EP trochu znám autenticky zevnitř
a na Brusel je výjimečně velmi hezky (slunečno), využívám
toho a projdu si Stanici Evropa celou pěkně zvenku,
in natura.
Po návratu do Brandta jdeme s Katkou na výbor životního
prostředí, kam přijela singapurská ministerská delegace
sladit společné politiky s Unií, protože země této oblasti si
velmi dobře uvědomují, že zdravé přírodě zůstávají zatím
mnoho dlužny. Přitom mají opravdu co schraňovat. Klenoty
Indočíny a Oceánie byly po dlouhé desítky let nadnárodními
monopoly doslova plundrovány.
Kateřina je diplomatickému pracovnímu jednání přítomna
asi hodinku, pak přijímá ve své kanceláři zástupce LGBT
komunity a odpovídá na všetečné otázky Haló novin (na
které se dostane určitě minimálně na webu iHalo.cz)
kolem migrace, kolem toho, zda současná Evropská unie
je stále víc demokratická, nebo už spíš imperiální, ale i jak
vypadají jiné její pracovní dny v Bruselu či při plenárních
zasedáních EP ve Štrasburku. Právě tam se europoslanci
i se svými euroasistenty a celou agendou přestěhovali zase
na tento týden. A po sobotním X. sjezdu už Katka příští
týden zase zamíří na letadlo do Bruselu…
Život ve vzduchu
Tenhle život ve vzduchu opravdu není žádná legrace, když
v něm trávíte často víc času než na pevné zemi. A ještě
když vám tu a tam nějaký „zasloužilý“ antikomunista
mezi spolucestujícími vynadá za to, že jste předním
představitelem (resp. představitelkou) právě KSČM. Katka
si z toho ale nic nedělá. Ví, že boj s předsudky po 41 letech
minulého režimu je jednou z daní trnité cesty, na kterou se
dala. Je však přesvědčena, že je to cesta správná – cesta,
na níž obyčejným lidem může být užitečná nejvíc.

Vystoupení v EP
Sociální odpovědnost politiků
Pane předsedající, jsem přesvědčena, že téma
společenské odpovědnosti firem je jedno z těch
vůbec nejzásadnějších, které bychom měli
v jednadvacátém století vyřešit. Považuji za
naprosto nepopiratelný fakt, že stejně tak
jako každý jednotlivec a stát, tak i firmy
a korporace mají obrovskou odpovědnost
za stav tohoto světa. Pokud budou firmy
degradovat životní prostředí a zneužívat
levné pracovní síly, tak se nám tady
bude těžko hovořit o lidských právech
a ochraně klimatu. Pokud nebudou firmy
a korporace platit daně a budou je raději
„ulívat“ do daňových rájů, pak tady budeme
mít další a další vyšetřovací komise. Daně
budou platit ti, kteří „ulívat“ peníze neumí,
a budeme řešit nedostatek prostředků na
důchody. Toto není udržitelný stav, toto je
v centru budoucích krizí, toto ukazuje na
nespravedlnost současného systému. A my
musíme konat a to hned.
Ochrana investigativních novinářů
v Evropě případ slovenského novináře
Pane předsedající, smrt se nedá nikdy
ospravedlnit a už vůbec ne, jedná-li se
o tak mladé lidi, kteří se pouze snažili
dobrat pravdy. Smrt Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírové musí být co nejdříve prošetřena,

abychom znali pravdu o tomto zbabělém
a odporném činu. Ještě jednou mi dovolte
vyjádřit
upřímnou
soustrast
rodinám
pozůstalých.
Případ, o kterém se tu dnes bavíme, je
naprosto odsouzeníhodný, ale chtěla bych
všechny přítomné poprosit, aby zde nedělali
ze Slovenska zemi okupovanou mafiány.
Neudělali jsme to na Maltě a neměli bychom
to dělat na Slovensku. Všichni tady věříme
v demokratickou kontrolu a nedělitelnost
moci, a tak nechme slovenské orgány konat.
Teď opravdu není chvíle pro sbírání levných
politických bodíků. Události na Slovensku
nemá soudit ulice, Evropská unie a ani
Evropský parlament, ale nezávislý slovenský
soud.
V této souvislosti považuji za naprostou
drzost, že náš kolega Manfred Weber školí
premiéra Fica z toho, koho má vyhodit
z vlády. Chtěla bych tedy vědět, jestli
i země střední Evropy mohou diktovat, kdo
bude v německé vládě, když už se konečně
rýsuje. Doufám, že ano, protože tu jinak
dochází k dvojímu metru. Prosím veďme
tuto debatu s úctou ke Slovensku a jeho
demokratickým a nezávislým institucím.
Slovensko si zaslouží pomocnou ruku,
pokud o ni požádá, a nikoliv odsuzování na
základě spekulací.
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Výroční zpráva o stavu základních práv
v Evropské unii v roce 2016
Osobně se obávám, že tato zpráva postrádá
zásadní téma. Je samozřejmě dobře, že se
věnujeme otázkám menšin, ale nesmíme
přehlížet problémy, které má obrovské
množství Evropanů, tedy většina.
Všichni přece dobře víme, že většina
obyvatel EU se neustále bojí o finanční
stabilitu rodiny či se bojí zadlužení,
bojuje s ním a je v exekucích. Mladé páry
neví, jestli si budou moci dovolit vlastní
rodinu, mladé rodiny s dětmi neví, jestli si
budou někdy moci dovolit vlastní bydlení,
pracovníci se bojí o výši svého důchodu
a důchodci živoří. Toto jsou témata,
která bychom měli řešit a která se týkají
základních lidských práv.
Na konci považuji za nutné a dovolte mi
zmínit smutné novinky ze Slovenska.
Smrt Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové
musí být co nejdříve prošetřena, abychom
znali pravdu o tom zbabělém a odporném
činu. Upřímnou soustrast rodinám
pozůstalých.

Roman JANOUCH

Výbor pro Postup Unie pro
povolování pesticidů – PEST
V

březnu

jsem

místopředsedkyní

byla
nově

zvolena
zřízeného
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Čeká nás objasnění kauzy glyfosát
a
do

úvaha

nad

nastavením

systému

budoucna.

Bezpochyby

je

před

námi spousta práce a já doufám, že
se zde EP ukáže lépe než v případě
svých předchozích zvláštních výborů.
Každopádně po letech celé bolestné
anabáze a po řadě skandálů, jež jsme si
u reautorizace glyfosátu užili do sytosti,
jsem vděčná za tuto šanci.

Časopis !Argument: Těžký rozvod. Jaký je stav jednání o Brexitu?
Kateřina Konečná rozebrala všechny podstatné kroky a problémy odchodu Velké Británie z Evropské unie. Jak se brexit promítl do britské a evropské politiky a jaké jsou
jeho možné scénáře?
Situace ve Velké Británii
Politická scéna je od referenda o brexitu a zejména od
předčasných (a velmi nečekaných) parlamentních voleb
v neustálé krizi. Zejména vládní konzervativci jsou v otázce
brexitu (soft vs. hard) rozdělení a totéž platí i v Labour Party.
Konzervativci mají navíc ztíženou pozici tím, že jsou nuceni
opírat se o hlasy severoirské strany DUP. Premiérka Theresa
Mayová je často kritizována, že je slabým lídrem a až příliš
trpí vládní roztržky, které iniciuje zejména ministr zahraničí
Boris Johnson, který patrně pouze vyčkává na dobu, kdy
bude brexit vyjednán, aby hodil odpovědnost na Mayovou
a sám se přihlásil o křeslo premiéra. Od nového roku je
navíc ve vzduchu výhrůžka od vrcholných představitelů
konzervativců, že pokud Mayová nezačne dělat na vládní
úrovni pokroky a nenapraví pozici Konzervativní strany,
kterou v průzkumech poráží Labour Party, pak může o svůj
post přijít.
Obecně vzato se dá konstatovat, že rozhodnutí o brexitu
vyvolalo na britské scéně chaos, který se zatím nikomu
nepodařilo odstranit. Britské politické špičky se nemohou
dohodnout, co si od vyjednávání slibují a co je (tedy kromě
samotného odchodu z EU) kýženým cílem. Britská vláda
byla také dlouhé měsíce kritizována, že nechce představit
svoji studii o dopadech Brexitu, aby se nakonec přiznala,
že vlastně žádnou nemá. Představitelé vlády navíc řekli, že
kabinet vůbec oficiálně neřešil, jak si představuje budoucí
spolupráci s EU. Do toho všeho britská vláda čelí i dalším
velmi významných problémům – krize ve zdravotnictví (NHS),
nárůst chudoby, odliv kapitálu, teroristické útoky, dozvuky
požáru v Grenfell Tower, problémy s bytovou politikou
apod. Mayová, která slibovala voličům vládu, která bude
silná a stabilní, se může radovat pouze z toho, že výhrůžky
o nezávislosti Skotska prozatím utichly.
Primární požadavky Spojeného království (United Kingdom,
dále UK) – konec nadvlády Soudního dvora EU nad britským
soudnictvím, ukončení svobody pohybu osob z EU při
zachování evropského jednotného trhu (podle EU nemožné),
UK odmítá vyrovnat britské závazky vůči Unii (z této pozice
UK již ustoupilo), možnost uzavírat vlastní obchodní dohody.
Situace v EU
Evropská unie se dokázala z počátečního šoku po referendu
velmi rychle oklepat, převzít iniciativu a prezentovat svá
stanoviska, návrhy a požadavky. Evropská rada se navíc
v krátkém čase dokázala sjednotit na hlavních prioritách
a stále se jí daří držet společnou linii ve chvíli, kdy se
Britům nedaří se dohodnout takřka na ničem. Ani pozice
EU však vůbec není jednoduchá. EU si je vědoma, že je
třeba nastavit vztahy s UK tak, aby nedošlo ke zpřetrhání
dlouhodobých vazeb, což by zejména v oblasti bezpečnosti
mělo dalekosáhlé následky, ale zároveň nesmí být dohoda
s Velkou Británií příliš atraktivní pro další členské státy
EU, které by se tak mohly rozhodnout následovat britského
příkladu.
Pozice EU je často nesnadná i právě díky komplikacím, které
vyplývají z nejednotnosti britské strany. EU je často nucena
čekat na britské stanovisko, které se však rodí za velkých
nesnází. Ukázkou může být i jedno významné jednání mezi
předsedou Komise Junckerem a premiérkou Mayovou –
po několikahodinovém rozhovoru se dohodli na tom, že je
možno uzavřít první část vyjednávání (tzv. rozvod), poté
Mayová obdržela telefonát z Londýna, že koaliční strana
DUP nesouhlasí s dohodou o Severním Irsku, a celodenní
jednání ztroskotalo.
O jednotnosti evropského postoje k brexitu svědčí i to, že
debata nad tím, za jakých podmínek bude EU akceptovat
tzv. přechodné období, trvala pouze dvě minuty. Přesto však
můžeme očekávat, že ve druhé fázi vyjednávání o brexitu
dojde k narušení jednotného postoje, jelikož se budou více
projevovat specifické národní zájmy (např. otázka rybolovu).
Hlavní představitelé EU často deklarují, že brexit je ještě
stále možné zastavit. Na stole je i varianta budoucího
návratu UK do EU, pokud si země podá přihlášku.
EU rozhodla, že dvě evropské agentury, které sídlily
v Londýně, se přestěhují do Paříže a Amsterodamu.
Možné scénáře
1/ Hard brexit
Hard brexit je jeden z možných scénářů odchodu UK
z EU. Znamená to, že bude existovat smlouva o vystoupení.
UK by muselo opustit jednotný trh a celní unii, což by
bylo ekonomicky velmi nevýhodné pro obě strany. Na
druhou stranu takovýto „rozvod“ by umožnil Británii získat
opětovnou plnou kontrolu nad svými hranicemi, legislativou
a uzavíráním nových bilaterálních obchodních dohod

s dalšími zeměmi, tak jako např. Čína, Indie, USA apod.
Z obchodního hlediska by se obchod řídil podle pravidel
WTO. Jinými slovy UK by nemělo nic společného s EU
a bylo by „svým vlastním pánem“ po všech stránkách vedení
země a života v ní.
2/ Měkký brexit
Takovýto přístup by ponechal vztahy UK s EU co nejblíže
současnému uspořádání. UK by již nebylo členem EU
a nemělo by místo v Evropské radě, Evropském parlamentu
a v Komisi. UK by však zůstalo členem jednotného
evropského trhu. Zůstaly by zachovány svobody pohybu
osob, zboží, kapitálu a služeb. Nicméně pohyb osob by byl
regulován a podléhal by britským nařízením. Jinými slovy,
UK by následovalo model např. Norska, Islandu, Švýcarska
a Lichtenštejnska, které nejsou členy EU, ale mají přístup
k jednotnému trhu skrze členství v Evropském hospodářském
prostoru. Tato možnost, pochopitelně, zahrnuje, že na
oplátku tyto země musí přispívat do rozpočtu EU a zaručit
dodržování oněch čtyř svobod. Takovýto model také počítá
s tím, že některé aspekty evropského práva zůstanou
v platnosti (především v obchodních vztazích) a členské
země se jím musí řídit. Rozhodovací instancí je proto soudní
dvůr EFTA.
Členství v EFTA je možnost sice méně pravděpodobná,
nicméně z hlediska setrvání na jednotném trhu by bylo
pro UK výhodnou. Prakticky by to znamenalo jít po vzoru
Norska a Švýcarska a vstoupit do EFTA, což by v důsledku
zajistilo Spojenému království setrvání v evropském tržním
prostoru. Politicky by však UK zaplatilo velkou cenu.
Například jak Švýcarsko zjistilo, členství v EFTA není
slučitelné s nezávislou imigrační politikou. Vyžaduje také
přijetí pravidel stanovených jinými členskými státy EU
a jurisdikci Evropského soudního dvora. Právě tyto dva body
jsou tzv. červenou linií pro Konzervativní stranu. Pokud
v Británii neexistuje politická shoda o tom, jak postupovat
s brexitem, je toto patrně nejméně pravděpodobný scénář.
Přinejmenším by se tedy ale mohlo jednat o základ pro
ustanovení přechodného období.
3/ No-deal
„No deal“ je nejtvrdší možnost z tzv. „hard brexitů“ (tvrdých
odchodů) UK z EU, při které Británie nejvíce ztratí a který
ji zasáhne nejvíce (ekonomicky, právně i politicky). Tento
scénář se dá volně přeložit a definovat jako stav, kdy
nebude existovat shoda mezi UK a EU na podobě „výstupní
smlouvy“ (exit treaty). Jinými slovy dojde k absolutnímu
selhání při vyjednávání, a tedy nebude existovat vzájemná
shoda na podmínkách, jako je například velikost finančního
vyrovnání nebo úloha Evropského soudního dvora. Při této
možnosti by se také nepočítalo s absolutně žádnou diskuzí
o budoucnosti vzájemných obchodních ujednání a vztahů
v této rovině. V realitě by to potom logicky znamenalo, že by
se UK a EU musely při vzájemných interakcích spoléhat na
smlouvy definované mimo EU, například na závazky vůči
WTO (Světová obchodní organizace), Haagskou úmluvu
apod.
V tomto extrémním případě by mohlo dojít k tomu, že
by samozřejmě nebyly nahrazeny ani základní dohody
o infrastruktuře – jako jsou např. dohody o leteckých
linkách. Z toho plyne, že by letadla britských aerolinek
nemohla obsluhovat letiště v EU 27. Představitelé leteckých
společností mají momentálně pochyby o tom, zdali budou
moci v březnu 2018 garantovat platnost letenek vydaných
rok předem. Přístavy a pozemní hraniční přechody by mohly
skončit v naprostém chaosu ucpané dlouhými kolonami
kamionů při čekání na celní kontrolu. Velmi problematickou
by se stala hranice se Severním Irskem (kde by se extrémně
zesílilo politické napětí). Teoreticky by se mohlo stát i to, že
všechen pokrok v rámci práv občanů EU by byl anulován
a občané EU by byli nuceni opustit UK. Na druhou stranu
by došlo k uložení vízových povinností pro občany UK při
cestách do EU.
Podle studie z Cambridge Econometrics by scénář „no-deal“
znamenal pro britskou ekonomiku ztrátu v hodnotě 50
miliard liber a cca půl milionu pracovních míst.
Finance
Pokud by se nepodařilo dojednat dohodu, Sněmovna lordů
tvrdí, že by pro UK neexistovala žádná právní povinnost
provést jakoukoliv platbu v rámci finančního vyrovnání
(pozn. – „divorce financial settlement“). Je jasné, že toto by
zanechalo obrovskou mezeru v rozpočtu EU. Takto by UK
ušetřilo velkou spoustu peněz, nicméně by si automaticky

zavřelo dveře a možnosti pro další vyjednávání (o obchodu),
jelikož by k tomu po této možnosti nebyly další státy EU
ochotné přistoupit (došlo by k velkému ochlazení vzájemných
vztahů).
Občané
Bez dohody by prakticky „přes noc“ automaticky došlo ke
zrušení práv občanů EU pobývat v UK a naopak. Teoreticky
by se mohli stát příslušníky třetích zemí, na které se vztahují
domácí imigrační pravidla. Vzhledem k tomu, že by se to
týkalo více než tří milionů občanů EU v UK a téměř milionu
občanů UK v EU, mohlo by se stát, že se jednotlivé země EU
pokusí uzavřít dohody s UK, aby znovu navrátily tato práva
svým občanům.
Obchod
Pokud by se nepodařilo dospět k nové obchodní dohodě,
musely by se obě entity řídit pravidly WTO. Byla by
automaticky uvalena cla na zboží, které proudí jak z EU do
UK, tak naopak. Cla průmyslových výrobků by se pohybovala
kolem 2–3 %, automobilů 10 % a na zemědělské produkty
by byla uvalena cla mezi 20–40 %. Velmi by trpěl i obchod se
službami. Automaticky by se zrušily čtyři základní svobody
– volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Velmi by to
zasáhlo i sektor finančních služeb.
4/ Druhé referendum
S přihlédnutím na ne zrovna dobré vyhlídky Spojeného
království a na tolik nepřijatelných scénářů stále existuje
možnost, že začne britský elektorát volat po druhém
referendu s cílem tento závažný krok znovu přehodnotit.
Častým argumentem je, že první referendum bylo o nových
podmínkách, které vyjednal David Cameron, a druhé by tak
mělo být o finální dohodě s EU.
5/ Brexit se nekoná
Mayová stáhne aktivaci článku 50, nebo Velká Británie
opětovně podá přihlášku do EU. Velmi nepravděpodobné.
Závěr
Domnívám se, že nejlépe současný stav vyjednávání
o brexitu ukazuje neověřená historka o tajném setkání
kancléřky Merkelové s novináři v Davosu. Merkelová prý
žurnalistům řekla, že ji britská ministerská předsedkyně
opakovaně žádá, aby jí „učinila nabídku“. Na to jí německá
kancléřka odpovídá: „Ale (vaše země) odchází (z EU), my
vám žádnou nabídku dělat nemusíme. Takže co chcete?“
Mayová prý poté zopakuje své „udělejte mi nabídku“, a tak
stále dokola. Ukazuje to na dlouhodobý trend v britském
vyjednávání – britská strana stále požaduje, aby EU přišla
s nějakým „kreativním řešením“ celé situace. EU však
prezentovala již mnoho návrhů, a žádný se Britům nelíbil,
jelikož sama britská vláda neví, jaký brexit si přeje, jelikož
i samotná společnost je v této otázce silně rozpolcená.
Uniklý dokument z čísla 10 (úřad premiérky) naznačuje, že
ekonomická situace ve Velké Británii se bude zhoršovat.
Pokud se Britům podaří uzavřít s evropskou sedmadvacítkou
komplexní dohodu o volném obchodu, byl by růst
v následujících 15 letech o pět procent nižší než v případě, že
by k brexitu nedošlo. Pokud by Londýn s Bruselem neuzavřel
žádnou dohodu a EU s Británií by následně obchodovaly
na základě pravidel Světové obchodní organizace (WTO),
klesl by ve stejném období oproti současnému odhadu
růst dokonce o osm procent. I v případě, že by Mayová
vyjednala přístup na jednotný trh prostřednictvím členství
v Evropském hospodářském prostoru, růst by se snížil asi
o dvě procenta. Není tedy zdaleka jasné, jak premiérka
Mayová dokáže udělat z brexitu úspěch pro UK, i když to
svým občanům několikrát slíbila.
Je tedy naprosto jasné, že obě strany mohou očekávat velmi
vyhrocené vyjednávání. Času není mnoho a britská strana
si je vědoma toho, že mnoho mezinárodních firem (zejména
z finančního odvětví) se bude v nejbližších měsících
rozhodovat o tom, zda nepřesunout svá sídla do EU (šance
i pro Českou republiku). Mayová si navíc potřebuje
napravit pošramocenou pověst u strany i celé země. Nic to
ovšem nemění na faktu, že jedna země je ve vyjednávání
s 27 dalšími v menšině, a je tedy v nezáviděníhodné pozici.
UK má však v rukávu několik es – má na svém území cca
tři miliony občanů z EU, EU vyžaduje uhrazení britských
finančních závazků vůči Unii, EU si nemůže dovolit rozházet
tradičně silného diplomatického a bezpečnostního hráče
na mezinárodním poli (zejména je-li stálým členem Rady
bezpečnosti).
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