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Vážené dámy, vážení pánové,
hra o kvóty vstoupila v prosinci do další fáze, když - jak se dočtete v tomto
vydání Včasných varování - Evropská komise zažalovala Česko, Polsko
a Maďarsko za nedodržení povinností v souvislosti s relokací migrantů.
Skutečnost, že rozdíl v přijatých migrantech mezi Českem a Slovenskem
se pohybuje okolo čtyř osob, dává celé věci notně politický nádech. Ten
ještě zvýrazňuje tažení proti Polsku završené dosud nikdy nevyzkoušenou
aktivací článku 7, který může, čistě teoreticky, „neposlušný“ stát zbavit hlasovacích práv. Považuji za velkou chybu, že se komise pod Junckerovým
vedením rozhodla pro silová řešení. Nikomu to žádný prospěch nepřinese.
Stejně tak považuji za omyl, že se odcházející Sobotkova vláda připojila
k budování jakési evropské obrany, aniž by ovšem plnila naše závazky
v Severoatlantické alianci. Musím jen zopakovat, že zárukou naší bezpečnosti není a ani nemůže být EU, ale jen a pouze NATO. Budování duplicitních obranných struktur toto spojenectví podkopává a stává se samo
bezpečnostním rizikem.
Dámy a pánové, přeji vám úspěšný rok 2018 a dobré čtení.
Jan Zahradil
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SPOR KVŮLI KVÓTÁM

JAPONSKO A EU

Komise 7. 12. 2017 rozhodla,
že předá Soudnímu dvoru EU
věc Česka, Maďarska a Polska
týkající nedodržení povinností
v souvislosti s relokacemi
migrantů. Soudní dvůr
v září 2017 potvrdil platnost
relokačního mechanismu.
ČR, Maďarsko a Polsko
přesto své právní povinnosti
nadále porušovaly. Doručené
odpovědi dotčených států byly
shledány jako neuspokojivé
a uvedené země nenaznačily,
že se na provedení rozhodnutí
o relokaci budou podílet.
Komise proto rozhodla, že
přistoupí k další fázi řízení
o nesplnění povinnosti
a předloží věc Soudnímu dvoru
EU. | goo.gl/Jzyeqf

Vrchní představitelé EU a Japonska 8. 12. 2017 dokončily závěrečná
jednání o dohodě o hospodářském partnerství. Dohoda by měla odstranit většinu cel, jež platí společnosti v EU vyvážející do Japonska,
a řadu dlouhodobých regulačních překážek. Rovněž otevře japonský
trh zemědělskému vývozu z EU a rozšíří exportní příležitosti EU v řadě
dalších odvětví. | goo.gl/h9PtX8

VÝZKUM POTŘEBUJE FINANCE

POMOC ZNEVÝHODNĚNÝM

Rada 7. 12. 2017 zaujala tzv. obecný přístup
k návrhu Komise na zpřístupnění každodenních
výrobků a služeb osobám se zdravotním postižením
(tzv. Evropský akt přístupnosti). Cílem je vymezit
společné požadavky na přístupnost některých
klíčových produktů a služeb, což by osobám se
zdravotním postižením mělo pomoci plně se zapojit
do společnosti. | goo.gl/cU3QGY

300 mld.
eur

Eurostat 1. 12. 2017 zveřejnil data týkající se
investicí do výzkumu. V roce 2016 všechny členské
státy EU společně vynaložily více než 300 mld. eur.
Výdaje na výzkum a vývoj v procentech HDP zůstaly
v roce 2016 stabilní na 2,03 %. Před deseti lety činily
výdaje na výzkum a vývoj 1,76 % HDP. Ve srovnání
s významnými světovými ekonomikami byly výdaje
na výzkum a vývoj v EU mnohem nižší než např.
v Jižní Koreji (4,23 % v roce 2015), v Japonsku
(3,29 % v roce 2015) nebo v USA (2,79 % v roce 2015).
| goo.gl/d6g9Vr
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PESCO JE TU

Rada 11. 12. 2017 přijala rozhodnutí o zřízení stálé strukturované
spolupráce (PESCO). Přijala jej necelý měsíc poté, co obdržela od
členských států společné oznámení, v němž vyjádřily svůj úmysl se
této spolupráce účastnit. Zúčastněné členské státy se dohodly na
seznamu prvních 17 projektů. Jedná se o projekty např. v oblastech
odborné přípravy; rozvoje schopností a operační připravenosti
v oblasti obrany. | goo.gl/4mt8mh

NOVÉ DROGY

7

Komise 18. 12. 2017 navrhla
zakázat v celé EU 7 nových
psychoaktivních látek, které
by měly doplnit 9, jež Komise
zakázala v roce 2016. Sedm
nových psychoaktivních látek
patří do dvou kategorií: 4 z nich
jsou syntetické kanabinoidy
s účinkem podobným kanabisu
a 3 látky jsou syntetické opioidy
úzce spojené s fentanylem.
| goo.gl/U78qKc

UDRŽITELNÁ MIGRACE?

Komise 7. 12. 2017 předložila politický
plán s cílem dosáhnout do června
2018 komplexní dohody o tom, jak
provádět „udržitelnou migrační
politiku“. EU by měla v první řadě plně
zprovoznit Evropskou agenturu pro
pohraniční a pobřežní stráž. Tím by mělo
být budování účinného systému správy
vnějších hranic dokončeno. Členské státy
by měly také do března 2018 zajistit
připravenost všech prostředků a lidských
zdrojů, které agentura potřebuje pro
rychlé nasazení svých rezerv.
| goo.gl/NCo1x7

CESTA K BEZPEČNOSTNÍ UNII

Komise 12. 12. 2017 navrhla
aktualizovat informační
systémy EU zabývající se
bezpečností, správou hranic
a řízením migrace a vzájemně
je propojit, aby odstranila
stávající mezery a umožnila
jejich „inteligentnější
a účinnější“ fungování.
| goo.gl/6jYexV

CO DÁL S GLYFOSÁTEM?

Komise se 12. 12. 2017 vyjádřila k evropské občanské
iniciativě „Zakažte glyfosát
a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy“. Na základě toho slíbila, že do jara 2018 předloží
návrh legislativy posilující
transparentnost, nezávislost
a kvalitu studií, které se využívají k vědeckému hodnocení látek. Tentýž den ovšem
schválila možnost glyfosát
dále využívat, a to po dobu
dalších 5 let.
| goo.gl/9nqUe3
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NOVÝ EUROPASS

Občané EU by měli mít
možnost lépe informovat
o svých dovednostech,
kvalifikacích a zkušenostech
prostřednictvím
standardizovaných vzorů
ve všech jazycích EU. Rada
15. 12. 2017 dospěla k
dohodě o novém Europassu.
Nový rámec by měl usnadnit
pracovní mobilitu v Evropě.
| goo.gl/XuwSqZ

DIGITÁLNÍ PŘENOSY

Rada chce usnadnit digitální přenosy televizních a rozhlasových pořadů. Výbor stálých zástupců se 17. 12. 2017 dohodl
na postoji k návrhu, jehož cílem je usnadnit šíření televizních
a rozhlasových pořadů z jiných členských států EU. V praxi by
mělo být usnadněno udělování licencí k materiálům chráněným
autorským právem. | goo.gl/xqS87m

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

EU podporuje nová pravidla,
která mají za cíl snížit
produkci odpadů, zajistit
lepší kontrolu nakládání s
odpady, podporovat opětovné
použití výrobků a zlepšit
recyklaci. Předsednictví Rady
18. 12. 2017 dosáhlo dohody
se zástupci Evropského
parlamentu týkající se čtyř
legislativních návrhů
o odpadech, které stanovují
závazné cíle v oblasti
omezování odpadů pro roky
2025, 2030 a 2035.
| goo.gl/XTXtBz

DATA V EU

EU chce posílit datovou ekonomiku v EU odstraněním neodůvodněných
omezení zeměpisné polohy pro ukládání nebo zpracování dat. Z tohoto
důvodu se členové výboru stálých zástupců 20. 12. 2017 dohodli na
mandátu, který umožní zahájit jednání s Evropským parlamentem. Nové
předpisy by měly vytvořit jednotný trh pro služby zajišťující ukládání a
zpracování dat (např. cloud computing), poskytnout právní jistotu a zvýšit
důvěru ve využívání těchto služeb. Odstranění opatření pro lokalizaci
dat by mělo snížit náklady na datové služby a poskytnout společnostem
větší flexibilitu při organizaci správy dat. Společnosti působící v několika
členských státech se budou moci vyhnout nákladům na duplikování IT
infrastruktury. | goo.gl/XXv1zX
LEPŠÍ PŘÍSTUP K AKTŮM EU

Komise 12. 12. 2017 spustila online rejstřík aktů
v přenesené pravomoci, díky kterému by mělo
být snazší vyhledávat a sledovat rozhodnutí
přijatá ze strany EU. Rejstřík by měl uživatelům
umožnit vyhledávat akty v přenesené pravomoci
a sledovat jejich vývoj od fáze plánování, kterou
provádí Komise, až po zveřejnění v Úředním
věstníku EU. Rejstřík má rovněž ukazovat různé
kroky Evropského parlamentu a Rady a také
práci skupin odborníků, které se na přípravě aktů
v přenesené pravomoci podílejí. | goo.gl/pjryfD
(NE)NÁROČNÉ BUDOVY

19. 12. 2017bylo dosaženo neformální dohody týkající se revidované
směrnice o energetické náročnosti budov. Návrh je součástí balíku
předpisů týkajících se „čisté energie“, který Komise předložila v listopadu 2016. Energetická spotřeba budov v EU v současnosti tvoří 40 %
celkové spotřeby. Dlouhodobým cílem je „dekarbonizace“ budov
a zvýšení míry renovace budov. Členské státy by měly do roku 2050 zajistit vysoce energeticky účinné a dekarbonizované budovy a stanovit
požadavky týkající se instalace minimálního počtu dobíjecích stanic
do všech nebytových budov s více než dvaceti parkovacími místy
(do roku 2025). | goo.gl/3rcZAN
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POLSKO A PRÁVNÍ STÁT

Podle EU existuje riziko porušení právního státu v Polsku.
Důvodem je zejména justiční reforma. Komise proto navrhla
využití článku 7 Smlouvy o EU (Polsko by mohlo přijít o hlasovací práva v Radě). Doporučení Komise z 20. 12. 2017 uvádí konkrétní soubor opatření, který by mělo Polsko přijmout.
Maďarsko nicméně deklarovalo, že je připraveno řízení proti
Polsku vetovat. | goo.gl/fxDWxF

BALÍKY PŘES HRANICE

Rada chce zvýšit transparentnost sazeb za doručování balíků a také rozšířit pravomoci
regulačních orgánů v oblasti
monitoringu trhu. Nová pravidla
byla schválena 20. 12. 2018. Nařízení nemá stanovovat ceny za
doručování balíků, mělo by pouze umožnit uživatelům snadno
srovnávat vnitrostátní a přeshraniční sazby. | goo.gl/iVsfqQ

BREXIT BUDE!

Komise 20. 12. 2017 zaslala
doporučení Radě, aby zahájila
jednání o další fázi vystoupení
Velké Británie z EU. Komise je
přesvědčena, že brexit může
postoupit do druhé fáze. To
znamená, že nastal dostatečný
pokrok ve všech třech prioritních
oblastech, tedy v oblasti práv
občanů, v dialogu o Irsku
a Severním Irsku i v otázce
finančního vypořádání. Práva
občanů EU žijících ve Velké
Británii ani práva občanů Velké
Británie žijících v EU-27 se po
odchodu z Unie údajně nezmění.
Komise rovněž ujistila, že
případné administrativní postupy
budou pro občany EU ve Velké
Británii levné a jednoduché.
Pokud jde o finanční vyrovnání,
Velká Británie souhlasila s tím,
že závazky, které byly přijaty
v rámci EU-28, bude hradit celá
EU-28 včetně Velké Británie. Ta
také uznává specifickou situaci
irského ostrova a přijala závazky
s cílem zabránit vytvoření „tvrdé
hranice“. | goo.gl/CaqZsV

USA A VÍZOVÁ POVINNOST

Komise 20. 12. 2017 informovala o pokroku, jehož bylo za posledních
sedm měsíců dosaženo v otázce úplné „vízové vzájemnosti“
s Kanadou a USA. Cílem jednání je zařazení pěti členských států EU
(Bulharska, Chorvatska, Kypru, Polska a Rumunska) do programu
USA pro bezvízový styk. Zároveň byla předložena zpráva o průběžném
provádění kritérií pro uvolnění vízového režimu se zeměmi západního
Balkánu (Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Bývalou jugoslávskou
republikou Makedonií, Černou Horou a Srbskem) a zeměmi
Východního partnerství (Moldavskem, Gruzií a Ukrajinou).
| goo.gl/VMeAmT

PRACOVNÍ STANDARDY

Komise se rozhodla zavést
minimální standardy pro výkon
práce. Z tohoto důvodu 21. 12.
2017 zveřejnila návrh směrnice,
která by měla doplňovat
a aktualizovat stávající
povinnost informovat každého
pracovníka o jeho pracovních
podmínkách. Komise odhaduje,
že návrh nově poskytne
ochranu 2–3 mil. pracovníků
s atypickými pracovními
smlouvami. Návrh také počítá
s tím, že zaměstnanci budou
moci předkládat požadované
informace elektronicky.
| goo.gl/AnociY

