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Vážené dámy, vážení pánové,
jak se dočtete v tomto vydání Včasných varování, první kolo bitvy
o postavení dopravců ze střední a východní Evropy na evropském
trhu dopadlo relativně dobře. Neuškodí ale připomenout,
že především v Německu a ve Francii platí už několik let za lhostejného přihlížení Evropské komise - poměrně tvrdá
diskriminační opatření, která české dopravce poškozují. Zpráva je
jasná: Vyrábět zboží pro západoevropské firmy za „místní“ mzdy
můžeme, jakmile ale začínáme konkurovat poskytováním levnějších
služeb na evropském trhu, máme problém. Je to škoda, protože
jedna z hlavních výhod členství v EU je právě půlmiliardový vnitřní
trh bez hranic, bariér a diskriminačních opatření.
Dámy a pánové, přeji Vám inspirativní čtení.

Jan Zahradil
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PODPORA INVESTIC

Komise a Evropský investiční
fond 10. 4. 2018 spustily
celoevropský program fondů
rizikového kapitálu VentureEU,
který má podporovat investice
do inovativních začínajících
a rychle se rozvíjejících podniků.
Očekává se, že přístup
k tomuto financování bude mít
přibližně 1,5 tis. podniků. EU má
poskytnout základní investice
až do výše 410 mil. eur. Zbytek
financování mají získat vybraní
správci fondů v prvé řadě od
nezávislých investorů.
| goo.gl/mFoTMz

BOURÁME MÉNĚ

23 500

Komise 10. 4. 2018 zveřejnila statistiku dopravních nehod za rok 2017. Minulý
rok zemřelo na evropských silnicích 23 500 osob, o 2 % méně než v předchozím
roce. Dosavadní pokrok ovšem nedosahuje tempa, aby mohlo být v roce 2020
dosaženo snížení smrtelných úrazů na polovinu oproti roku 2001. ČR zaznamenala meziročně o něco větší pokles (o 6 %), nicméně v počtu úmrtí na milion
obyvatel stále zaostává za evropským průměrem (54 úmrtí ročně oproti unijnímu průměru 49 úmrtí). Současně s hodnocením byla zveřejněna i data
o emisích nově prodávaných automobilů. Průměrné emise CO2 meziročně
vzrostly o 0,4 g na 118,5 g/km. Výraznou změnou oproti předchozím letům je
to, že poprvé měly mezi nově prodávanými auty převahu benzínové motory
(53 %). Zároveň se stále snižuje rozdíl v emisích mezi benzínovými
(121,6 g CO2/km) a dieselovými motory (117,9 g CO2/km). Prodeje elektromobilů vzrostly meziročně o 51 % a tvořily 1,5 % prodejů. | goo.gl/4ucK8U

CO BUDE S GLYFOSÁTEM?

VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ

V říjnu 2016 byla Komisi
doručena evropská občanská
iniciativa „Zakažte glyfosát
a chraňte lidi a životní prostředí
před toxickými pesticidy“.
Komise prohlásila, že glyfosát
zakázat nemůže, nicméně
se zavázala přijmout předpis
posilující věrohodnost
vědeckých studií, dle kterých se
řídí povolení používání pesticidů
v EU. Záměr Komise posvětily
i výsledky veřejné konzultace.
Cílem návrhu, který Komise
předložila 11. 4. 2018, je zvýšit
transparentnost prostřednictvím
automatického a okamžitého
přístupu ke všem informacím
týkajícím se bezpečnosti.
| goo.gl/QGLEj8

Čeští dopravci se nemusí bát. Na mezinárodní silniční dopravu se budou při vysílání pracovníků vztahovat specifická pravidla. Velvyslanci
při EU to 11. 4. 2018 schválili přijetím kompromisního znění revize příslušné směrnice. V jiných případech by měl být pracovník považován
za dlouhodobě vyslaného, pokud doba vyslání dosáhne 12 měsíců.
Po uplynutí této lhůty by se na vyslaného pracovníka měly vztahovat
téměř všechny aspekty pracovního práva hostitelské země. Nově by
se kolektivní smlouvy mohly na vyslané pracovníky vztahovat nejen
v odvětví stavebnictví, ale ve všech odvětvích a oblastech podnikání.
Z revize také vyplývá, že pracovní agentury mají vyslaným pracovníkům zaručit stejné podmínky, jaké platí pro agenturní zaměstnance,
kteří uzavřeli pracovní poměr v tom členském státě, kde je práce
vykonávána. Na specifických pravidlech v odvětví mezinárodní silniční
dopravy se musí nyní dohodnout ministři dopravy. | goo.gl/PLAFEF
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POTRAVINOVÝ ŘETĚZEC

BUDOU SE MÍT SPOTŘEBITELÉ LÉPE?

Malé a střední podniky mají
prý špatné postavení v rámci
potravinového řetězce. Komise
se to rozhodla změnit tím, že
12. 4. 2018 předložila návrh na
boj proti nekalým obchodním
praktikám, který je zaměřen
na podporu zemědělců a
malých a středních podniků.
Tyto podniky musí totiž často
zvládat nepředvídatelná rizika
a také neférové jednání ze
strany větších firem. Návrh se
vztahuje jen na zemědělské
produkty a produkty z nich
vyrobené. Nekalé obchodní
praktiky jsou definovány jako
opoždění platby za potraviny
podléhající rychlé zkáze, rušení
objednávek na poslední chvíli,
jednostranné nebo retroaktivní
změny smluvních podmínek
nebo nucení dodavatelů,
aby platili za znehodnocené
produkty. | goo.gl/z6kh2T

Komise 11. 4. 2018 představila tzv. novou politiku pro spotřebitele, jejímž cílem je posílit a lépe vymáhat spotřebitelská práva.
Konkrétně se jedná o posílení práv spotřebitelů na internetu,
nástroje, které mají pomoci spotřebitelům domoci se svých práv
a získat odškodnění, zavedení sankcí za porušování právních
předpisů EU na ochranu spotřebitelů a boj proti dvojí kvalitě
spotřebních výrobků. | goo.gl/opxwfM

LEVNĚJŠÍ BALÍKY?

Přeshraniční online nakupování v EU částečně brzdí i cena
za dodání zboží. Rada by mu mohla napomoci tím, že 12. 4.
2018 přijala pravidla pro přeshraniční doručování balíků. Nařízení by mělo usnadnit spotřebitelům i podnikům porovnávání cen po celé EU, což by mělo posílit právě online obchod.
Podle reformy mají být tarify za doručování zveřejňovány na
internetu. | goo.gl/vtgyx4
NOVÝ EUROPASS

Pokud máte zájem
o standardizovaný
„euroživotopis“, budete brzy
moci využít nový Europass,
který Rada schválila
12. 4. 2018. Cílem je snáze
informovat o dovednostech,
kvalifikacích a zkušenostech
prostřednictvím
standardizovaných vzorů
ve všech jazycích EU. Měla
by být vytvořena nová
internetová platforma, která
by měla zahrnovat širší
spektrum unijních online
nástrojů. | goo.gl/CDEhvw
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BUDEME SE ROZŠIŘOVAT?

Komise 17. 4. 2018 přijala
svůj každoroční balík týkající
se rozšíření EU, včetně
sedmi individuálních zpráv,
v nichž je posuzováno
provádění politiky EU na
základě předem stanovených
kritérií a podmínek. Komise
doporučila, aby Rada přijala
rozhodnutí ohledně zahájení
přístupových jednání
s Bývalou jugoslávskou
republikou Makedonií
a Albánií. | goo.gl/h8HsdN

RUR

20

mld. eur
Umělá inteligence v EU má sloužit
ku prospěchu jejích občanů. Komise proto 25. 4. 2018 představila
soubor opatření, která mají zajistit
konkurenceschopnost a vývoj v oblasti robotiky a umělé inteligence.
EU by do konce roku 2020 měla
v oblasti umělé inteligence zvýšit
investice do výzkumu a inovací o
minimálně 20 mld. eur. Komise také
navýšila investice do umělé inteligence v rámci programu Horizont
2020 v období 2018–2020,
a to na 1,5 mld. eur. Tato investice
by měla přinést další 2,5 mld. eur
ze stávajících partnerství veřejného
a soukromého sektoru, a to např.
na technologie dat velkého objemu
(big data) a robotiku. Těmito prostředky se má podpořit rozvoj způsobů uplatnění umělé inteligence
v zásadních odvětvích, od dopravy
po zdravotnictví. | goo.gl/DW2ud4

ENERGETICKY NENÁROČNÉ BUDOVY BUDOU

Povinnost stavět energeticky nenáročné budovy se blíží. Zelenou jim
dal 17. 4. 2018 Evropský parlament,
který schválil návrh revize směrnice o energetické náročnosti budov
(EPBD). Hlavními body návrhu jsou
vytvoření národních plánů pro dekarbonizaci budov s indikativními cíli
do roku 2050, podpora informačních
technologií pro řízení a kontrolu
budov, rozšiřování infrastruktury pro
elektromobilitu, vytvoření indikátoru
„chytrosti“ budov pro měření schopnosti budov využívat nové technologie a spolupracovat s elektrickou sítí
a mobilizace veřejných i soukromých
investic do odvětví. | goo.gl/JkppgM
OMEZOVÁNÍ VÝKONU POVOLÁNÍ SE MÁ TESTOVAT

Některé profese v členských státech jsou regulovány a Komise
chce zlepšit transparentnost způsobu, jakým tato omezení
probíhají. Z toho důvodu Coreper 20. 4. 2018 schválil dohodu
o návrhu směrnice týkající se testu přiměřenosti před přijetím
nové právní úpravy, jež může regulovat výkon povolání. Norma
by měla vyžadovat provedení tzv. testu proporcionality před
zavedením nových požadavků na výkon povolání. Vnitrostátní
opatření mají být přiměřená, aby neoprávněně neomezovala
přístup k odborným činnostem ani nevytvářela neoprávněnou
zátěž na vnitřním trhu. Při regulování profesí budou muset
členské státy posoudit, zda jsou nová nebo revidovaná pravidla
odůvodněna veřejným zájmem. | goo.gl/r1onbV
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POMOC WHISTLEBLOWERŮM

EU chce podpořit oznamování a zejména pak samotné oznamovatele porušování práva v EU. S tímto cílem Komise 23. 4. 2018
představila návrhy právních aktů, které mají vést k posílení ochrany
oznamovatelů (tzv. whistleblowerů). Konkrétně má být zaručena
vysoká úroveň ochrany oznamovatelů, kteří by měli být chráněni
před propuštěním, zařazením na nižší pozici a jinými formami „odvetných“ opatření. Návrhy nejspíše nepotěší některé firmy
a obce, protože všechny společnosti s více než 50 zaměstnanci
nebo s ročním obratem nad 10 mil. € by měly mít povinnost zřídit
interní postup pro zpracovávání zpráv oznamovatelů. Totéž by se
mělo vztahovat také na celostátní a regionální správní orgány
a obce s více než 10 tis. obyvateli. | goo.gl/Q53ftY

FAKE NEWS

Nejen členské státy, ale i EU chce bojovat proti dezinformacím
a falešným zprávám (tzv. fake news). Komise 26. 4. 2018 předložila návrh opatření v boji proti šíření dezinformací na internetu
včetně celounijního kodexu zásad tohoto boje. Do července 2018
by měl být vytvořen společný kodex zásad, jehož účelem by mělo
být zajištění transparentnosti sponzorovaného obsahu, zejména
politické reklamy, omezení jejího dosahu a snížení příjmů šiřitelům
dezinformací. Dále jde o to vyjasnit fungování algoritmů a umožnit jejich ověřování třetími stranami, usnadnit uživatelům vyhledávání různých zdrojů zpráv, které reprezentují alternativní stanoviska, a umožnit jim přístup k nim, a zavést opatření k identifikaci
a odstranění falešných účtů. Subjekty ověřující faktickou správnost údajů mají vypracovat společné pracovní metody, aby si
mohly vyměňovat osvědčené postupy a pracovat na dosažení co
nejširšího pokrytí věcných oprav v celé EU. Komise chce podpořit
členské státy při zajišťování „odolnosti“ voleb proti stále složitějším kybernetickým hrozbám, včetně dezinformací na internetu
a kybernetických útoků. | goo.gl/2AmA34
SPRAVEDLIVÉ DŮCHODY?

17,3

mil. důchodců ohrožených chudobou
Komise 30. 4. 2018 vydala zprávu o přiměřenosti důchodů. Dle výsledků je chudobou nebo sociálním vyloučením ohroženo o 1,9 mil.
starších Evropanů méně než před deseti lety (počet starších pracovníků v zaměstnání se zvýšil za poslední tři roky o 4,1 mil. osob). Přes
lepší výsledky je ale v EU 17,3 mil. (18,2 %) starších lidí (ve věku 65
a více let) ohroženo chudobou či sociálním vyloučením. Důchody žen
jsou v důsledku nižších platů a menšího počtu odpracovaných let
stále o 37 % nižší než důchody mužů. | goo.gl/1YeYQ5
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