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Vážené dámy, vážení pánové,
závěr léta bohužel poznamenalo několik teroristických útoků. Připomínají
nám, jak důležité je uchovat si plnou kontrolu nad tím, komu udělíme právo
k pobytu. Je to základní znak suverenity státu, který ani z bezpečnostních důvodů nemůžeme přenechat někomu v Evropské komisi. A pokud by náš odmítavý postoj k povinnému přerozdělování měl znamenat konflikt s EU, jděme
do něj. Máme v první řadě odpovědnost za občany ČR, za jejich bezpečnost
a životní úroveň.
Francouzský prezident Macron si na sklonku léta přijel pro podporu svého plánu na omezení přístupu našich podniků na evropské trhy, kde by, světe div se,
mohly někomu konkurovat. A zdá se, že se mu dosluhující česká vláda chystá
vyhovět To je ale zcela mylný přístup. Naopak bychom měli spolu s ostatními
středoevropskými státy spustit v Bruselu poplach a s argumenty založenými
na primárním právu EU prokázat, že se někteří silní hráči snaží narušit pravidla
jednotného trhu.
Dámy a pánové, přeji vám dobrý začátek školního roku a příjemné čtení.
Jan Zahradil
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NOVÁ SZP?

Komise 7. 7. 2017 zveřejnila předběžné výsledky veřejné konzultace na téma
modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky (SZP). Konzultace se
zúčastnilo více než 322 tis.
respondentů. Dle výsledků
by mělo být hlavním cílem
SZP pomoci zemědělcům
zajistit dobrou životní
úroveň a ochrana životního
prostředí. Naprostá většina
respondentů se vyjádřila
také pro to, aby zemědělská
politika zůstala spravována
na úrovni EU, byla jednodušší a obsahovala méně
byrokracie. Většina také
podpořila existenci přímých
plateb jako nejspolehlivějšího nástroje zajištění dobré
životní úrovně zemědělců.
| goo.gl/ULJgBm

NEBEZPEČNÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Členské státy 4. 7. 2017 podpořily návrh Komise týkající
se vědeckých kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů v přípravcích na ochranu
rostlin. Komise v červnu
2016 předložila návrhy dvou
právních aktů obsahujících
kritéria s cílem chránit zdraví
a životní prostředí. Endokrinní disruptory jsou přírodní a
chemické látky, které mohou měnit funkci hormonálního systému a mohou mít nepříznivé účinky jak na lidi, tak na zvířata.
| goo.gl/STgU71

PŘÍPRAVA ROZPOČTU 2018

158,9 mld. € v závazcích
144,4 mld. € v platbách
Coreper se 12. 7 2017 dohodl na postoji Rady k návrhu rozpočtu EU
pro rok 2018. Dohoda předchází jednáním s EP, která budou zahájena
v říjnu 2017. Rada pro rok 2018 počítá s 158,9 mld. € v prostředcích
na závazky a 144,4 mld. € v prostředcích na platby, což v porovnání s rozpočtem EU pro rok
2017 představuje zvýšení závazků o 0,6 % a plateb o 7,4 %. Rada
navyšuje objem plateb proto, že
předpokládá „intenzivnější provádění“ programů na období 20142020. Rada se výrazně zaměřuje
na opatření ke stimulaci zaměstnanosti a růstu, posilování bezpečnosti a řešení migrace. Jednou
z nejdůležitějších priorit Rady zůstává „udržitelný růst“ a vytváření
pracovních míst. | goo.gl/vKEFHr

OCHRANA PRACOVNÍKŮ

Coreper 11. 7. 2017 schválil prozatímní dohodu s EP týkající se návrhu směrnice o ochraně pracovníků před expozicí
karcinogenům nebo mutagenům na pracovišti. Návrh stanovuje limitní hodnoty pro dalších 11 karcinogenů, kterým
mohou být pracovníci vystaveni. Revize směrnice byla motivována cílem v následujících 50 letech zachránit životy více
než 100 tis. pracovníků (sic!). | goo.gl/5hjusH
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OCHRANA KULTURNÍCH DĚL

EU BOJUJE PROTI HFC

Komise 13. 7. 2017 zveřejnila návrh
nařízení stanovujícího nová pravidla při dovozu kulturních statků do
EU. Cílem je předejít nelegálnímu
dovozu, ze kterého mohou získávat prostředky teroristické skupiny.
Návrh počítá s tím, že dovoz kulturních statků do EU bude povolen
pouze v případě, že byla udělena
dovozní licence nebo bylo předloženo prohlášení dovozce (v závislosti na druhu kulturního statku). Návrh
představuje jeden z posledních kroků stanovených v akčním plánu Komise na posílení boje proti financování terorismu. | goo.gl/SFaYYz

Rada 17. 7. 2017 přijala jménem EU rozhodnutí
o přijetí kigalské změny
Montrealského protokolu,
která má zajistit ochranu
klimatu před plyny se silným skleníkovým efektem
– částečně fluorovanými
uhlovodíky (HFC). Ty se
nacházejí ve výrobcích,
jako jsou ledničky, klimatizace, pěny a aerosolové
spreje. Byly zavedeny jako
alternativa k látkám, které
poškozují ozonovou vrstvu,
zejména k chlorfluoruhlovodíkům. Kigalská změna
stanovuje řadu opatření,
která mají smluvní strany
Montrealského protokolu
přijmout s cílem používání
HFC postupně omezit. Členské státy EU jsou podobně
jako další rozvinuté země
povinny zahájit první omezení v roce 2019.
| goo.gl/p2a7kL

STEJNÝ PŘÍSTUP PRO VŠECHNY

Coreper 19. 7. 2017 potvrdil mandát pro jednání o nařízení týkajícím
se tzv. podmínek způsobilosti a statusu pro uprchlíky. Návrh nařízení
by měl rovněž stanovit prvky, které mají být zohledněny při posuzování jejich žádostí. Hlavním cílem je zajistit, aby členské státy uplatňovaly společná kritéria pro určování osob, které mezinárodní ochranu
skutečně potřebují. Pokud bude návrh nařízení schválen, mělo by se
všem žadatelům (ve všech členských státech EU) dostat stejného zacházení, což by mělo omezit jejich druhotný pohyb. | goo.gl/7NB7de

PŘÍSNĚJŠÍ LIMITY

-59 % SO2

Rada 17. 7. 2017 přijala jménem EU rozhodnutí o přijetí změny
Göteborského protokolu z roku 1999 s cílem celosvětově snížit
emise látek znečišťujících ovzduší. Změna zavádí přísnější národní
závazky ke snížení emisí čtyř hlavních látek znečišťujících ovzduší: síry (zejména oxidu siřičitého), oxidů dusíku, nemethanických
těkavých organických sloučenin a amoniaku. Limity jsou stanoveny pro každou zemi a znečišťující látku zvlášť a použijí se od roku
2020. EU má podle revidovaného protokolu snížit své emise pro
rok 2020 takto: oxid siřičitý -59 %, oxidy dusíku -42 %, amoniak -6 %,
těkavé organické sloučeniny -28 %. | goo.gl/8Zoegx
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ZA ZDRAVĚJŠÍ POTRAVINY

Členské státy 19. 7. 2017 souhlasily s návrhem Komise, jehož cílem je snížení přítomnosti karcinogenního akrylamidu
v potravinách. Návrh nařízení
stanovuje povinnost provozovatelů potravinářských podniků provádět určitá opatření.
Jedná se např. o využívání jiné
odrůdy brambor nebo jejich
namáčení před smažením.
Návrh upravuje také zacházení s dalšími potravinářskými
produkty – chléb a jiné pečivo,
snídaňové cereálie, káva a její
náhražky a dětská výživa.
| goo.gl/RmtJZZ
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NAKUPUJEME ONLINE

55 %
Ze tzv. srovnávacího přehledu podmínek pro spotřebitele uveřejněného 25. 7. 2017 vyplynulo, že stále více spotřebitelů v EU nakupuje online, a že tedy vzrostla jejich důvěra v elektronické obchodování. V posledních 10 letech se podíl občanů EU, kteří nakupují online, téměř
zdvojnásobil (z 29,7 % v roce 2007 na 55 % v roce 2017). Spotřebitelé
se nicméně stále potýkají s překážkami při nákupu od internetových
prodejců se sídlem v jiné zemi EU. Komise nyní vypracovává návrh revize pravidel na ochranu
spotřebitelů. Co se týká
maloobchodníků, pouze
4 z 10, kteří v současnosti prodávají své výrobky
online, uvedli, že v příštím
roce zvažují prodej i přes
hranice.
| goo.gl/NwWTiq

ČR NEPLNÍ SVÉ POVINNOSTI

Komise 26. 7. 2017 zaslala ČR, Maďarsku a Polsku tzv. odůvodněná stanoviska kvůli nedodržení právních povinností v souvislosti s relokací migrantů. Komise všechny země opakovaně
vyzývala, aby jednaly, a následně dostaly měsíc na to, aby situaci vysvětily. Předložené odpovědi ovšem nebyly shledány jako
dostatečné (např. probíhající soudní řízení proti Radě, projevy
solidarity jinými prostředky nebo obtíže s prováděním bezpečnostních kontrol). Komise se proto rozhodla přistoupit k další fázi
řízení. Pokud neobdrží žádnou odpověď nebo pokud poskytnutá
vyjádření v odpovědi nebudou uspokojivá, může celý problém
skončit až u Soudního dvora EU. | goo.gl/CTo8ic

POČET BANK KLESL

ECB 16. 8. informovala o poklesu počtu bank v EU. Celkový
počet se mírně snížil z 3167 v
prosinci 2016 na 3154 v březnu 2017. Objem jimi spravovaných aktiv ale za první letošní
kvartál vzrostl o 1,7 % z 33,41
bil. € na 33,98 bil. €.
| goo.gl/8YdLMc

INFLACE ROSTE

1,5 p. b.
Eurostat 31. 8. 2017 informoval o růstu inflace v eurozóně,
meziročně došlo ke zvýšení
o 1,3 procentního bodu v červenci a 1,5 procentního bodu
v srpnu 2017. | goo.gl/Uvv1u3
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DOPAD DIESELGATE

Komise 31. 8. 2017 informovala o tom, že od 1. 9. 2017 musí všechny nové modely automobilů
projít novými zkouškami emisí v reálném provozu (Real Driving Emissions, RDE) a absolvovat laboratorní test v rámci celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Až poté budou moci být uvedeny do provozu na
evropských silnicích. Jde o jeden z prvních skutečně hmatatelných důsledků tzv. Dieselgate.
| goo.gl/DvH86g

MODRÉ KARTY

Coreper 26. 7. 2017 dosáhl dohody o návrhu směrnice týkající se podmínek pro vstup a pobyt vysoce kvalifikovaných pracovníků přicházejících ze třetích zemí
(tzv. směrnice o modré kartě). Předsednictví nyní
může zahájit jednání s EP. Úprava je součástí akčního
plánu z června 2016, jehož cílem je podpora integrace
státních příslušníků třetích zemí. | goo.gl/Gwn3VB
MLÉKO, OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

250 mil. €

Komise 31. 7. 2017 informovala, že děti budou ve školách i nadále dostávat mléko, ovoce a zeleninu. Rozpočet byl schválen ve výši 250 mil. €,
z toho přibližně 150 mil. € na ovoce a zeleninu, zbylých 100 mil. € na mléko. Při výběru výrobků by se měly brát v úvahu zdravotní a environmentální aspekty, jejich sezónnost, pestrost a také dostupnost, přičemž přednost by měly mít výrobky z EU. | goo.gl/JNdkmf
ČEŠI PRACUJÍ

2,9 %

Eurostat 31. 8. 2017 hodnotil míru nezaměstnanosti v EU a v eurozóně. Míra
nezaměstnanosti v Česku dosáhla v červenci 2017 dalšího minima (2,9 %),
zatímco průměr EU činil 7,7 % a eurozóny 9,1 %. Lepší výsledek než ČR má
pouze Island (2,0 %), který ovšem není členským státem EU. ČR byla následována Německem (3,7 %) a Maltou (4,1 %). Nejvyšší míra nezaměstnanosti
byla zaznamenána v Řecku (21,7 %) a Španělsku (17,1 %). | goo.gl/sbCvEe

