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Vážené dámy, vážení pánové,
V uplynulých týdnech se v Evropě odehrály hned dvoje volby, jejichž výsledek
se tak či onak podepíše na budoucí podobě Evropy. Ačkoli britským konzervativcům úplně nevyšla kampaň, nejspíš se jim podaří dát dohromady parlamentní většinu a jednání o Brexitu začnou podle plánu. Dobrou zprávou je, že
tato jednání pravděpodobně nebude kalit otázka nezávislosti Skotska, tamní
nacionalisté utrpěli citelný propad a stali se hlavním „loserem“ voleb.
Ve Francii vše nasvědčuje tomu, že dosavadní outsider Macron získá i parlamentní většinu. Tím se současně i posílí tvrdé integrační jádro Evropské unie,
které zatím dává – mimo jiné i řadou debat v europarlamentu – poměrně jasně najevo, že středoevropské státy budou donuceny poslouchat. Je to podle
mého názoru o důvod více k tomu, aby si Česká republika vyjednala nějakou
volnější podobu členství. Stále více se ukazuje, jak naivní je představa některých českých politiků o tom, že musíme „sedět u stolu“, abychom měli vliv.
Spíše to vypadá, že pokud si nedáme pozor, můžeme být u onoho stolu jedním
z chodů.
Dámy a pánové, přeji krásný začátek léta a dobré čtení.

Jan Zahradil

Facebook: acreurope

Youtube: theallianceecr

Twitter: @acreurope

Flickr: aecr

Alliance of Conservatives and Reformists in Europe, Rue du Trône 4, 1000 Brussels, www.acreurope.eu
ACRE je uznána a částečně financována Evropským parlamentem. Názory vyjádřené v této publikaci nemusí být v souladu s názory Evropského
parlamentu a Evropský parlament za ně nenese žádnou odpovědnost.
Foto na titulní straně: © European Union PE-EP Paul-Henri SPAAK building : © Association des Architectes du CIC:
Vanden Bossche sprl, CRV s.A., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck

Včasná varování europoslace Jana Zahradila | květen 2017

NE VÍZŮM PRO USA

Komise 2. 5. 2017 reagovala
na žádost EP z března 2017
dočasně zavést víza pro
občany třetích zemí požívajících bezvízový styk s EU
a zároveň zachovávajících
vízovou povinnost pro některé členské státy. Oznámila, že znovuzavedení víz
pro USA a další země není
namístě a mohlo by ohrozit dosažení cíle, kterým je
bezvízový styk pro všechny
občany EU. | goo.gl/uOvq6o
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PŘÍSTUPNĚJŠÍ JEDNOTNÝ TRH

Komise 2. 5. 2017 představila balík tří dokumentů mající usnadnit práci a podnikání na jednotném trhu. Cílem je plně využít
výhod, které nabízí nové digitální nástroje. Komise např. navrhuje
vytvořit „jednotnou digitální bránu“ k informacím o jednotném
trhu nebo zavést Nástroj pro zjišťování informací o jednotném
trhu (SMIT), který má Komisi pomoci prostřednictvím úzce vymezených žádostí získat komplexní a spolehlivé kvantitativní a kvalitativní informace od vybraných subjektů na trhu. | goo.gl/jrqvy5

JAK NA DUMPING

OPĚT KONEC HRANIČNÍCH KONTROL?

Komise 2. 5. 2017 předložila doporučení, aby Rakousko, Německo,
Dánsko, Švédsko a Norsko během následujících 6 měsíců postupně zrušily dočasné kontroly na svých vnitřních schengenských
hranicích. Komise je přesvědčena, že celková situace se stabilizuje, a proto členským státům doporučila, aby zavedly alternativní
opatření. Do té doby by kontroly měly být prováděny pouze cíleně,
v omezené míře a jen jako krajní řešení | goo.gl/pbcRrq

Rada se 3. 5. 2017 dohodla na
vyjednávacím postoji k nové
metodice posuzování případů
narušení trhu ve třetích zemích.
Cílem je odhalit a napravit případy narušení trhu způsobené
státními zásahy. Nová metodika je založena na pravidlech
stanovených antidumpingovou
dohodou WTO. Nově byl měl
být stanoven seznam příkladů
používaných k určení významných případů narušení trhu,
jako jsou: státní politiky a vliv
státu, vysoký počet státem
vlastněných podniků, diskriminace ve prospěch domácích
společností, malá nezávislost finančního sektoru nebo
nedostatečné vymáhání práva
v oblasti úpadku obchodních
společností. | goo.gl/XO6bzb
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EVROPSKÝ VYŠETŘOVACÍ PŘÍKAZ JE TU

JEDNÁNÍ O BREXITU

Komise 3. 5. 2017 zaslala
Radě oficiální doporučení
k zahájení jednání s Velkou
Británií podle článku 50,
včetně návrhu směrnic pro
jednání. Rada své rozhodnutí přijala 22. 5. 2017.
Schválila zahájení jednání
o brexitu a Komisi oficiálně
jmenovala vyjednavačem
za EU. Hlavní prioritou je
zaručit práva občanů – jak
občanů zemí EU-27 ve Velké
Británii, tak britských občanů v zemích EU-27 a jejich
rodinných příslušníků. Kromě toho Komise ve svém
doporučení uvádí, že než
bude možné postoupit do
druhé fáze jednání, musí být
uzavřena dohoda o principech finančního vyrovnání.
| goo.gl/tnvR11

22. 5. 2017 vstoupil v platnost evropský vyšetřovací příkaz. Měl
by zjednodušit práci justičních orgánů v situacích, kdy žádají
o důkazy, jež se nacházejí v jiném členském státě EU. Evropský
vyšetřovací příkaz by měl konkrétně umožnit dočasné předání
osob ve vazbě s cílem shromáždit důkazy, prověření bankovních
účtů a finančních operací podezřelých nebo obviněných osob či
skryté vyšetřování a odposlech telekomunikačních prostředků.
| goo.gl/LSrPq7

JEDNOTNÝ DIGITÁLNÍ TRH

415 miliard €
ročně
Komise 10. 5. 2017 zveřejnila přezkum strategie pro jednotný digitální trh. Plně funkční jednotný digitální trh by měl podle Komise generovat 415 mld. € ročně a vytvořit statisíce nových pracovních míst.
| goo.gl/Bdtpcu

EUROPOSLANCI PROTI GMO

EP 17. 5. 2017 nezávazným usnesením odmítl autorizovat dovoz
produktů vyrobených z geneticky modifikované kukuřice a bavlny.
Znovu se odvolal na výzkumy, které dosud neprokázaly nezávadnost těchto produktů. Naopak podle něj existují obavy, že kukuřice
(DAS-40278-9) obsahuje vysoké zbytkové množství herbicidu, které
je nebezpečné pro vývoj embryí a narušuje endokrinní systém. Dovoz výrobků z bavlny (GHB119) nechtějí europoslanci povolit kvůli
tomu, že se pro její pěstování používají herbicidy na bázi glufosinátu amonného, který je klasifikován jako látka toxická pro reprodukci. | goo.gl/jn0zqw
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SPOTŘEBITELÉ POSÍLÍ
EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY

341,5 milionů €
Komise 30. 5. 2017 navrhla
tříletý rozpočet pro Evropský
sbor solidarity a předložila
legislativní návrh týkající se
jeho fungování. Evropský sbor
solidarity má za cíl poskytovat mladým lidem příležitost
účastnit se dobrovolnických
aktivit v délce 2–12 měsíců.
| goo.gl/q104td

Komise 29. 5. 2017 předložila analýzu pravidel v oblasti
ochrany spotřebitele a marketingu. V dohledné době
zamýšlí dát obětem nekalých
obchodních praktik právo na
nápravu (např. právo ukončit
smlouvu a právo na vrácení
peněz ve výši uhrazené ceny),
rozšířit ochranu spotřebitele na
online služby, za něž spotřebitelé platí svými osobními údaji,
nebo harmonizovat sankce za
porušení právních předpisů.
| goo.gl/LdmtqX
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DOPORUČENÍ KOMISE

Komise 22. 5. 2017 vydala
doporučení v rámci jarní fáze
každoročního „evropského semestru“. Česku opět zdůraznila
nutnost zajistit dlouhodobou
udržitelnost veřejných financí
s ohledem na stárnutí obyvatelstva. Dále je pak v ČR podle
Komise třeba zvýšit účelnost
veřejných výdajů, zejména bojem proti korupci a neefektivním
postupům při zadávání veřejných zakázek. | goo.gl/9QMEkG

PŘÍRODNÍ KATASTROFY
DIGITALIZACE A AUDIOVIZUÁLNÍ SLUŽBY

Rada se 23. 5. 2017 shodla na základních parametrech revidované
směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Cílem návrhu je
reagovat na technologické změny a změny na trhu, k nimž dochází v souvislosti s digitalizací. Návrh sjednocuje pravidla týkající se
televizního vysílání a služeb na vyžádání (např. Netflix nebo MUBI)
a rozšiřuje oblast působnosti směrnice na platformy pro sdílení
videonahrávek (např. YouTube nebo Dailymotion). Tyto platformy by
měly splňovat pravidla pro ochranu nezletilých a zajišťovat ochranu
před nenávistnými projevy a násilím. Nově byly do oblasti působnosti
směrnice zahrnuty také služby „sociálních médií“, jejichž významnou součástí je poskytování audiovizuálního obsahu. Poskytovatelé
služeb na vyžádání by měli mít ve svých katalozích alespoň 30% podíl
evropských děl (což je o 10 procentních bodů více, než požadovala
Komise). | goo.gl/cLhfQX

95 %

Rada a EP 24. 5. 2017 dosáhly
předběžné dohody, která má
za cíl navýšit podporu pro
regiony zasažené přírodními
katastrofami (zemětřeseními či záplavami) až do výše
95 %. To znamená, že se výše
finančního příspěvku EU, který
v současnosti dosahuje 50 %,
by se měla takřka zdvojnásobit. Celkový objem prostředků,
které budou pro regiony zasažené přírodními katastrofami
v období 2014–2020 k dispozici, by měl dosáhnout až
9,8 mld. €. | goo.gl/vw7E1H
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INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
„SKUTEČNÁ“ EUROZÓNA

Komise 31. 5. 2017 představila
možné cesty k prohloubení
hospodářské a měnové unie.
Dokument zahrnuje opatření
v oblasti finanční a fiskální
unie a posílení institucí eurozóny. Navrhovaná opatření
mají dát debatě o prohloubení
hospodářské a měnové unie
nový impulz. | goo.gl/TSyjwx

Komise 30. 5. 2017 předložila návrhy, které by měly podpořit
inkluzivní vzdělávání a zajistit rozvoj škol. Školy by měly sjednat
nápravu ve 3 klíčových oblastech: zvýšení kvality a inkluzivity;
podpora vynikajících učitelů a vedoucích pracovníků; zlepšení
řízení systémů školního vzdělávání. Vysoké školy by měly přizpůsobit osnovy stávajícím a očekávaným potřebám ekonomiky a společnosti. Komise tomu chce pomoci také prostřednictvím doporučení o sledování absolventů. | goo.gl/E51YF8

VELKÉ ZMĚNY V DOPRAVĚ
ROZPOČET EU 2018

161 miliard €
Komise 30. 5. 2017 předložila
návrh rozpočtu EU na rok 2018.
Závazky ve výši 161 mld. €
mají podpořit tvorbu pracovních míst (zejména pro mladé
lidi) a oživit hospodářský růst
a strategické investice.
| goo.gl/Qd0Bf8

Komise 31. 5. 2017 představila balík 8 legislativních návrhů,
jejichž cílem je modernizovat pravidla týkající se dopravy. Návrhy se zabývají podmínkami pro podnikání na vnitřním trhu EU,
zlepšováním pracovních podmínek řidičů, systémem zpoplatnění
evropských komunikací a také vlivem dopravy na kvalitu životního prostředí. Komise např. nově navrhuje neaplikovat směrnici
o vysílání pracovníků při provozování mezinárodní přepravy,
pokud je vyslání kratší než 3 dny v měsíci. | goo.gl/1Ag1eO

