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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze dne 24. 4. 2019

SP ČR VYZÝVÁ EUROPOSLANCE K UŽŠÍ SPOLUPRÁCI S BYZNYSEM
České firmy potřebují, aby budoucí europoslanci při práci v Evropském parlamentu více mysleli na zájmy
České republiky, jejích obyvatel a českých firem. Svaz průmyslu proto vyzývá kandidáty, kteří po
květnových volbách zasednou v lavicích Evropského parlamentu, aby udržovali se zástupci českého
byznysu úzký kontakt. V příštím funkčním období budou schvalovat řadu směrnic a nařízení, které budou
mít významný vliv na podnikání v Česku.
Svaz průmyslu a dopravy ČR nabízí nově zvoleným europoslancům, že se s nimi budou zástupci českého
byznysu pravidelně setkávat a konzultovat připravované směrnice a nařízení, ale také parlamentní zprávy
nebo stanoviska. „Od nových europoslanců očekáváme, že se budou aktivně zajímat o postoje Svazu
průmyslu a jeho členů a o reálné dopady připravovaných návrhů na české podniky a jejich
konkurenceschopnost,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Uvítáme také průběžné informace od členů Evropské parlamentu o jejich činnosti a činnosti jednotlivých
parlamentních frakcí, a to jak na akcích Evropského parlamentu, tak na akcích pořádaných Svazem průmyslu.
I když čeští europoslanci musí hájit zájmy Evropské unie jako celku, měli by ve svých stanoviscích
a hlasováních zohlednit také specifické zájmy svých voličů z České republiky. „Při hlasováních v Evropském
parlamentu by se proto neměli držet pouze doporučení svých stranických frakcí, pokud nebudou tato
doporučení v souladu se zájmy českých občanů a firem,“ dodává Jaroslav Hanák.
Vrcholným zástupcem zájmů evropského průmyslu je evropská konfederace BusinessEurope, jejímž členem
je Svazu průmyslu od roku 1993. Svaz průmyslu proto očekává, že noví europoslanci budou naslouchat také
názorům BusinessEurope a zajímat se o postoje evropské byznysové komunity a o dopady přijímaných
právních norem na konkurenceschopnost celého evropského průmyslu.

