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Ivo STREJČEK

poslanec Evropského parlamentu

Vážení přátelé,
dostává se vám do rukou další z Newsletterů, kterým vás chci informovat o obsahu a výsledcích mé poslanecké práce. Tento výtisk vám nabízí
moji práci v období zima - jaro 2009. Na stránkách byste měli najít některé z mých publikovaných textů, fotogalerii, užitečné kontakty, cenné
internetové adresy (které vám mohou pomoci v rychlejší orientaci Evropskou unií). Vše nabízím ve zkrácené formě, protože celé texty a řadu
jiných informací najdete na mé internetové adrese www.istrejcek.cz. Děkuji vám za váš čas a přeji příjemné jaro.

Odejdi do nové frakce, nebo zemři.
Britové ukázali ODS cestu

(12.3.2009)

Po eurovolbách odcházíme z klubu EPP-ED a zakládáme vlastní, eurorealistickou frakci, oznámili britští konzervativci. Česká ODS, která je členem stejného
klubu, jejich krok uvítala. Plánuje totiž totéž. Nová frakce by mohla být čtvrtou
nejsilnější skupinou v Evropském parlamentu.
„Je to výtečné. Čekám na to celých pět let,“ řekl iDNES.cz český europoslanec
ODS a koordinátor hlasování ODS v europarlamentu Ivo Strejček.
O odchodu britských konzervativců z EPP-ED se dlouho spekulovalo. Strany,
které mají k sobě názorově blízko a společnou novou frakci by mohly utvořit,
ale čekají na dobu po volbách, až bude jasné, kolik získají zástupců. V současné
době mají britští konzervativci v europarlamentu 27 zástupců.
Česká ODS plánuje, že v budoucnu EPP-ED také opustí. Strejček se těší. „Je to
zásadní - ‚odejdi a vytvoř novou frakci, nebo zemři‘,“ přiblížil napjaté vztahy
ve frakci, kde euroskepticismus britských a českých poslanců často naráží na
většinově sdílené proevropské přesvědčení.
Loni například EPP-ED vyloučila britského konzervativce Daniela Hannana,
když tvrdě kritizoval euroústavu i její nástupkyni Lisabonskou smlouvu, stejně
jako počínání předsedy parlamentu Hanse-Gerta Pötteringa, které dokonce
přirovnal k nacistickým manýrům. ODS tehdy o události natočila vlastní videoklip.
Více na: http://www.istrejcek.cz/texty/2009/1/0903_frakce.html

Poučení z města Světlá

(8.3.2009)

Nelehkou a nezáviděníhodnou realitou již několik měsíců prochází město Světlá nad Sázavou. Ekonomická recese, která dává zabrat již beztak
zpomalenému evropskému hospodářství, celou situaci jenom komplikuje.
V případě světelských sklářů však nejde o řešení důsledků ekonomického zpomalení, v tamních sklárnách jde o řešení podnikatelského selhání.
Je to docela prosté, majitelé hospodařili a vedli svůj podnik tak mizerně, že
zkrachoval. Neměl odbyt na své výrobky, zadlužil se a v konkurenci neobstál.
To se sice jednoduše napíše či řekne, podstatně složitěji se důsledky tohoto
stavu řeší ve městě Světlá.
Všichni ti, kteří obviňují současnou vládu za málem zavinění tohoto stavu, by
měli mít na mysli především tu skutečnost, že stát ve světelských sklárnách
žádný podíl nevlastnil. Neměl tedy žádnou rozhodovací pravomoc. Žádný ze
státních zmocněnců nemohl být součástí rozhodování vedení skláren. Sklárny
byly a jsou vlastněny soukromými subjekty a ty nesou přímou zodpovědnost
za bídný stav ﬁrmy.
Obviňovat vládu a stát ze zanedbání povinnosti či lehkovážného přístupu je
nemístné! Přesto z tamní situace plyne několik obecných poučení, která bychom měli mít na paměti i v dobách bohatších a úspěšnějších.
Více na: http://www.istrejcek.cz/texty/2009/1/0903_svetla.html

„Jsem hrdý na Českou republiku“
(odpovědi na otázky Jihlavských listů)

regionálními volbami, kde se kampaně liší místo od místa, region od regionu.
To neznamená, že se v průběhu kampaně nebudu pohybovat i v regionu Vysočina
a že se nebudu s voliči potkávat. Nakonec, činil jsem tak po celých pět let: besedoval
se studenty, navštěvoval ﬁrmy a mluvil s jejich zaměstnanci, diskutoval se seniory.
Budu znovu hledat všechny možnosti, jak voličům předložit výsledky mé práce v Evropském parlamentu a jak jim vysvětlit směr, kterým se ubírá současná
Evropa, jak to ovlivňuje naše životy, jaké je místo ČR, jaké jsou české zájmy
a jak je chci obhajovat.
Pokud vím, patříte spíše ke konzervativnějším a euroskeptičtějším politikům.
Není ten euroskepticismus v rozporu s tím, že jste europoslanec?
Kritizuji vysokou míru evropské byrokracie, nesouhlasím s tím, aby o našich životech rozhodovali úředníci, přeji si svobodné cestování, obchodování, usazování a všestrannou spolupráci výhodnou pro všechny strany
Jsem hrdý na Českou republiku, její prapor a hymnu, na úspěchy a šikovnost jejích lidí. Cítím odpovědnost k naší složité a komplikované historii.
Přeji si Evropu svobodně spolupracujících států bez centrálního plánovacího úřadu v Bruselu. A současný stav má k tomuto ideálu moc daleko.
Mám vyhraněný a jasný pohled, kam jít, a proto si myslím, že do Evropského
parlamentu patřím. Nebo mít jiný názor má být nějak penalizováno?
Více na: http://www.istrejcek.cz/texty/2009/1/0902_rozhovor2.html

Unie se stane imperiální říší

Češi na základě historické zkušenosti intuitivně pochopili, že Lisabonská smlouva není banální text okrajového významu, ale že jde o přelomový dokument,
který může výrazně ovlivnit kvalitu jejich života na desetiletí dopředu. Mají
pravdu.
Lisabonská smlouva dokončuje přerod Evropy národních států v imperiální říši
a to navzdory tomu, že to v podstatě nikdo otevřeně nechce. Tento proces vymaže národní demokracie po staletí budované a vybojovávané. Na jejich místě
vytvoří evropský superstát.
Ten bude nominálně demokracií, ale nad hlavami regionálních vlád a poslanců
bude vládnout, ze své podstaty nekontrolovatelná, legislativní moc vycházející
z nevolených byrokratických institucí.
Nezamýšleným produktem tohoto typu „nadvlády vrchnosti“ bude vznik výbušných lokálních nacionalistických hnutí, která budou čerpat mízu z touhy
lidí vrátit se zpět k tradicím a bezpečí vlastního národního státu. Toho jsme
nakonec svědky už nyní a příjemně nám z toho není.
Euroústava je proto dokumentem srovnatelným s těmi několika, které v evropské historii utvářely mocenskou strukturu kontinentu na několik desetiletí
dopředu. Je ohrožením míru v Evropě, ne jeho pojistkou.
Je v našem zájmu věnovat obsahu Lisabonské smlouvy nejvyšší pozornost, protože je průhledem do (prozatím) imaginárního světa, ve kterém bude - díky
chvilce naší politické nepozornosti - nahrazen tradiční řád občanských svobod
byrokratickou despocií.
Více na:
http://www.istrejcek.cz/texty/2008/3/0812_unie.html

(11.2.2009)

Jste na nadějném pátém místě eurokandidátky ODS. Myslíte, že máte reálnou šanci na úspěch?
Vůbec si netroufám posoudit, které místo na kandidátní listině je volitelné a které ne. Vzpomeňte na krajské volby minulý podzim. Troufnul by si tehdy někdo
typnout, že ODS a její kandidáti tak prohrají? K volbám a jejich výsledkům vždy
přistupuji velmi pokorně a věřím, že volič spravedlivě posoudí výsledky odvedené práce a nabídnutý politický program.
Jaká témata budete využívat v předvolební kampani a jak se budete na kampani podílet vzhledem k tomu, že půjde o kampaň centrální?
Vzhledem k tomu, že každá politická strana sestavuje jednu kandidátní listinu
platnou pro celou Českou republiku, bude i kampaň vedena centrálně a po
celém území země. V tom bude odlišná od kampaní před komunálními nebo

www.istrejcek.cz

(16.12.2008)

Ivo Strejček
poslanec ODS v Evropském parlamentu

vzniklo za podpory EPP-ED

Pravidelné odpovědi voličům:
Lidé v regionu se děsí hromadného propouštění v souvislosti s omezováním výroby v podnicích. Jak jim může stát
pomoci, dojde-li k tomu?
16.12.2008

Jaký máte názor na myšlenku ﬁnančního postihování
poslanců, kteří budou mít ve sněmovně neomluvenou
absenci?
16.2.2009

Ne stát ale vláda: vláda ODS snížila zadlužení způsobené vládami ČSSD. Tím uvolnila
ﬁnanční prostředky, které by musela splatit bankám za peníze, které vláda ČSSD
rozkradla k vlastnímu utrácení. Vláda ODS připravila rozsáhlý program rekvaliﬁkací
pro ty, kteří nešťastně o práci přijdou, ale pracovat chtějí.Vláda ODS připravila pružný
zákoník práce, který umožní navazovat rychleji pracovní poměr. Vláda ODS připravila
zákon, který zjednoduší zakládání podnikání. Vláda ODS prosadila jednodušší získávání úvěrů, které podnikatelé potřebují k ﬁnancování projektů.

Nárok na výplatu ﬁnančních náhrad poslance Evropského parlamentu je přísně vázán
na přítomnost a práci v parlamentu. Přítomnost musí být vždy potvrzena podpisem
na prezenční listině ve sněmovně nebo ve výboru. Pokud se poslanec neúčastní alespoň poloviny hlasování v daný den, jeho nároky pro ten den jsou kráceny na polovinu. Pokud je jeho účast v daném měsíci menší než polovina všech povinných účastí
a hlasování, všechny měsíční nároky jsou kráceny na polovinu. A vše bez ohledu na
omluvu! S tímto přísným ale objektivním systémem souhlasím.

Jak vnímáte připravovanou možnost rodičů ohradit se vůči
snížené známce z chování u svého potomka? Myslíte si, že
to bude v praxi fungovat?
11.2.2009

Jak vnímáte informace o možném krácení státních dotací krajům, které pacientům vracejí regulační poplatky? 8.3.2009

Řekl bych to silněji - soustavně se zajímat o prospěch a chování svých dětí je povinností rodičů. To, že se mohou ohradit proti navrhovaným známkám není nic nového.
Vztah mezi rodiči a školou někdy komplikuje to, že rodiče mají přirozenou tendenci
vidět své děti v jiném - obvykle lepším - světle, než jak se děti jeví ve škole. Vše
normálně funguje, pokud si rodiče a škola navzájem důvěřují, rodiče jsou přiměřeně
kritičtí ke svým dětem, rozvážní v hodnocení učitelů a ti přísní a nároční k výsledkům
své pedagogické práce.

Nic podrobnějšího o tomto nápadu nevím. Snad vzniknul jako zkratkovitá úvaha typu
„když máte dost peněz na obcházení zákona tím, že za pacienty platíte v krajských
lékárnách a nemocnicích regulační poplatky, tak žádné další dotace nepotřebujete“.
Vláda bude své závazky plnit a jistě nechce zvyšovat míru chaosu na krajské úrovni.
Potrestat rozhazovačné hejtmany a krajské radní musí daňoví poplatníci – voliči –
sami. Těm musí vadit, že za jejich peníze nerostou třeba nové silnice, ale že je ČSSD
bezohledně vyhazuje do luftu.

Činnost v Evropském parlamentu
Zpráva o deseti letech HMU: prvních deset let
hospodářské a měnové unie a budoucí problémy
Zpravodajové Pervenche Beres, Werner Langen
Pane předsedo, dovolte mi vysvětlit, proč jsem hlasoval proti zprávě
paní Beres a pana Langena. Existují nejméně tři důvody, které bych
chtěl zdůraznit. Nejdůležitějším spatřuji to, že zpráva volá po vyšší a
hlubší koordinaci národních ekonomických a ﬁnančních politik. Zadruhé ukládávysoce koordinovanou ﬁskální politiku, která vyžaduje
jednotnou politiku a důsledku této uniﬁkace politiky jsem hlasoval
proti. Nesdílím názor, že se politická koordinace, která eliminuje přirozené rozdíly mezi členskými státy stane nápravou a odpovědí, která by měla léčit současné evropské problémy. Současnými problémy
Evropské unie jsou volný pohyb pracovní síly a volný pohyb kapitálu
a služeb.

ZPRÁVA o nediskriminaci na základě pohlaví
a mezigenerační solidaritě
Evropský parlament, Štrasburk 3.2.2009
Pane předsedo, děkuji za Vaši trpělivost. Dovolte mi využít tuto
příležitost k vysvětlení, proč jsem hlasoval proti Zeleným a jejich
pozměňovacímu návrhu. Nechci hlasovat proti Českému předsednictví.
České předsednictví nevolá po zvláštní změně v tzv. Barcelonských cílů,
ale po otevření debaty o možnou revizi těchto cílů. Dále je evidentní,
že jsou v rámci EU různé sociální, kulturní a ekonomické podmínky,
které ztěžují úspěch Barcelonských cílů. Zpráva dále nebere v potaz
další faktory, jako jsou svobodné rozhodování v rámci rodiny, stejně
jako zájmy dětí. Poslední, neméně důležitá je náročnost dosažení cílů
díky tomu, že péče o děti je téměř výhradně v rukou národních vlád.

2050: Budoucnost začíná dnes – Doporučení
pro budoucí integrovanou politiku EU na
ochranu klimatu
4.2.2009, vysvětlení hlasování
Paní předsedkyně, dovolte mi vysvětlit, proč jsem hlasoval proti
Lorenzově zprávě o změně klimatu.
Politiky vztahující se ke klimatické změně jsou založeny na široce
rozšířených ideologiích alarmistů. Doklady pro klimatickou změnu
jsou při nejmenším kontroverzní. Hypotézy obviňující člověka
z klimatické změny jsou při nejmenším diskutabilní. Člověk je
zde viděn jako monstrum, které škodí životnímu prostředí bez
blahodárného příspěvku. Nesdílím tento pohled.
Obsah zprávy je důsledkem probíhající módní „zelené“ ideologie,
jež zdůrazňuje nutnost klást v popředí přírodu a planetu, nelze brát
v úvahu lidstvo, jeho potřeby a zájmy.
Několik pozměňovacích návrhů, volajících po dalším pokroku v rámci
jaderné energetiky, může jen velmi obtížně zmírnit negativní dopad
na celou evropskou ekonomiku a zemědělství.
Hlasoval jsem proti zprávě, protože je náčrtkem značných politických
problémů. Namísto upřednostňování idejí, které nikoho nezajímají,
bychom měli brát v úvahu lidi a jejich zájmy.

Dopady ﬁnanční krize na automobilový průmysl
4.2.2009, rozprava
Pane předsedo, poslouchal jsem debatu docela pozorně a nepřinesu
nic převratně nového. Pouze bych rád zdůraznil několik poznámek
které již proběhly, a které by z mého pohledu měly překlenout celou
debatou.
Mám na mysli slova pana Vondry, že bychom měli brát v úvahu tržní
konkurenci a měli bychom se vyhnout tržním distorzím a vyjádření
komisaře, že bychom měli být spravedliví a nevzhlížet falešným
očekáváním. Nade vše, pane Komisaři, děkuji že jste řekl, že bychom
měli umožnit výrobcům větší ﬂexibilitu přes snížení regulace, zákonů
a enormní byrokracie.
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Poslanecké dny

Poslanecký den v Polné - ﬁrma Varex

Poslanecký den v Havlíčkově Brodě

Setkání s občany v Hodoníně

Poslanecký den v Hodoníně

Beseda v Polné

Beseda s občany v Havlíčkově Brodě

Návštěva ﬁrmy ROSS v Havlíčkově Brodě

Návštěva občanské společnosti Kyjovské Slovácko, Kyjov
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Ozvěny 12. ročníku Mezinárodního festivalu
dokumentárních ﬁlmů Jihlava v Bruselu

Cesta podnikatelů z Vysočiny do Bruselu
17. - 18.3. 2009

21.1. 2009

Během dvoudenního programu se podnikatelé seznámili s různými
aktivitami pro podporu podnikání, investic a mezinárodního
obchodu například České podnikatelské reprezentace při EU,
Evropské hospodářské komory, agentury CzechTrade pro Belgii,
Velvyslanectví České republiky v Belgii nebo hospodářské komory
v Limburgu a Liege. „Pracovní cesta do Bruselu a Liege, byla
jedním z konkrétních kroků jak pomoci podnikatelům z Vysočiny
zprostředkovat nové kontakty a seznámit se s příklady dobré praxe
v odlišném podnikatelském prostředí.

Převzal jsem záštitu a významně ﬁnančně podpořil akci konanou
v Bruselu ve dnech 21.-26. ledna 2009 pod názvem „Ozvěny
Mezinárodního festivalu dokumentárních ﬁlmů Jihlava v Bruselu“.
Po čtyři večery měli bruselští návštěvníci možnost shlédnout to
nejlepší, co jihlavský festival nabízí. Ten je každoročně významnou
podzimní kulturní událostí v kraji Vysočina.

Na programu bruselské cesty bylo i setkání s jediným zástupcem Vysočiny v EP europoslancem Ivo Strejčkem. Ten ke skupině vystoupil
s tématy, které především podnikatele zajímají. Po společném
obědě pokračoval program návštěvou Rady
EU, prohlídkou díla Davida Černého ENTROPA a vernisáží výstavy
uměleckých děl z jednotlivých krajů České republiky v rámci soutěže
Twenties: Generation
New Europe v budově
Evropské komise.

V rámci Ozvěn měli hosté možnost shlédnout i nejlepší evropský
dokument roku 2008 režisérky Heleny Třeštílkové „René“. Tento
dokumentární ﬁlm mapuje po 20 let osud nenapravitelného
inteligentního kriminálníka René Plášila na pozadí politických
událostí ve střední Evropě. Více než 150 spokojených diváků mělo
příležitost shlédnout nejen nejlepší evropský dokument roku 2008
ale i řadu dalších. Následně po promítnutí jednotlivých snímků mohli
diváci diskutovat s ﬁlmovými tvůrci.

Užitečné internetové odkazy
Portál personálních zdrojů instituce EU

Iformační portál Evropské unie

www.epso.eu

www.europa.eu

Fondy Evropské unie:
Ministerstvo pro místní rozvoj h ttp : //www. mm r.cz/ inde x .php?show =0 0 1 0 2 2 0 0 6
Ministerstvo průmyslu a obchodu h ttp : //www.m po.cz/ cz/ podpor a -podnik a ni
Ministerstvo zemědělství h ttp : //www. mze. c z/ inde x .a spx ?ch=7 4
Ministerstvo práce a sociálních věcí h ttp : //www.m psw.cz/ cs/ 1 1 1 2
NUTS II – Jihovýchod http://www.jihovychod.cz
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