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Vážené dámy, vážení pánové,
ani silné mrazy, které se v únoru prohnaly Belgií, nedokázaly zastřít skutečnost, že se blíží jaro a s ním i zvýšená aktivita v bruselském mraveništi.
Reforma systému obchodování s povolenkami, směrnice o vysílání pracovníků, zeměpisné blokování na internetu, rozpočet EU po roce 2020 nebo
budoucí uspořádání vztahů s Velkou Británií - všechna tato důležitá jednání
se, jak se dočtete v tomto vydání Včasných varování, posunula o krok dále.
Časné jaro přineslo do Bruselu i jeden nebývalý skandál. Jde o jmenování německého šéfa Junckerova kabinetu Martina Selmayra generálním tajemníkem Komise, tedy v podstatě nejmocnějším úředníkem EU.
Selmayr se zřejmě stal držitelem světového rekordu ve skoku do funkce,
protože jeho do poslední chvíle utajovaná korunovace se odehrála během
několika málo minut, samozřejmě bez jakéhokoli výběrového řízení nebo
diskusí. Selmayr byl skutečně jediným kandidátem a Komise dosud ani
nerozptýlila podezření, že dodatečně upravila zápis z jeho jmenování. To
je opravdu výsměch všem pravidlům, navíc ze strany instituce, která má
na dodržování pravidel dohlížet a neváhá kdykoli peskovat členské státy.
Novináři i europoslanci napříč spektrem jsou tentokrát vzácně zajedno,
že by něco takového Komisi nemělo projít.
Dámy a pánové, přeji Vám pěkný začátek jara a dobré čtení.
Jan Zahradil
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PRÁVO NA VODU

SPRAVEDLIVÁ DOPRAVA

Podle návrhu, který Komise
předložila 1. 2. 2018, by
členské státy měly zajistit lepší
přístup k pitné vodě, zejména
ohroženým a marginalizovaným
skupinám obyvatel. Návrh by
měl v praxi znamenat instalaci
zařízení pro přístup k pitné
vodě na veřejných místech, vést
informační kampaně
o kvalitě vody a zasazovat se
o přístup návštěvníků k pitné
vodě ve veřejných budovách
a na úřadech. | goo.gl/pyMnhH

„Evropa v pohybu“ představuje soubor iniciativ Komise k modernizaci
evropské mobility a dopravy. První série osmi legislativních aktů se
zaměřuje na silniční dopravu. Zabývá se např. pracovněprávními
aspekty silniční dopravy a upozorňuje na rozdílné podmínky
pracovníků v různých členských státech. Výbor regionů 1. 2. 2018
přijal dvě stanoviska k tomuto legislativnímu balíku, ve kterých je
uvedeno, že silniční doprava musí projít „dekarbonizací“ a „sociálně
spravedlivou transformací“. Podle stanovisek je nutné usilovat
o snížení rozdílů, které jsou markantní především v příhraničních
regionech. | goo.gl/wCbY1n

EU SE DAŘÍ

PRO KAMIONY NE

2,4%

Tempo růstu eurozóny i celé EU
v roce 2017 předčilo očekávání.
Data přinesla zimní hospodářská
prognóza Komise pro rok 2018
ze 7. 2. 2018. Ekonomika EU
za rok 2017 vzrostla o 2,4 %,
nejrychleji za poslední dekádu.
Stejný trend se má udržet
i v příštích letech. V roce 2018
se očekává růst 2,3 %, v roce
2019 pak 2,0 %. Celkovou inflaci
by měly ovlivňovat ceny energií
a měla by lehce stoupat.
V eurozóně dosáhla inflace
v roce 2017 1,5 %. V roce 2018
by se měla udržet na stejné
úrovni a v roce 2019 pak vzrůst
na 1,6 %. | goo.gl/69V9sR

Zástupci institucí se 28. 2. 2018 dohodli na nové
podobě směrnice o vysílání pracovníků. Vyjednavači
v rámci kompromisu ustoupili a dohoda se nakonec
nevztahuje na sektor dopravy. Po jednání trialogu
vyjednavači prohlásili, že se shodli na hlavních rysech
případné dohody, která má stanovit zásadu stejné
odměny za stejnou práci na stejném místě a zároveň by
měla podle EU poskytnout větší právní jistotu jak pro
pracovníky, tak pro zaměstnavatele. | goo.gl/HpNH4E
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KONEC GEOBLOCKINGU

Geoblocking představuje
diskriminační praxi, která
zákazníkům nakupujícím
na internetu brání v přístupu ke zboží nebo službám
z jiného členského státu.
Rada tuto praxi odmítá
a 27. 2. 2018 přijala nařízení týkající se zákazu
neoprávněného zeměpisného blokování v rámci
vnitřního trhu. Překážky
bránící elektronickému
obchodování mají být
odstraněny tím, že zamezí
diskriminaci na základě
státní příslušnosti, místa
bydliště nebo místa usazení zákazníků. Europoslanci zákaz geoblockingu
schválili již 6. 2. 2018.
| goo.gl/Dgosv1

EVROPA PRACUJE

1,7 %
Z čtvrtletního přezkumu zaměstnanosti a sociálního rozvoje v Evropě,
který Komise vydala 12. 2. 2018, vyplývá, že ve třetím čtvrtletí 2017
zaměstnanost opět rostla. Ve srovnání s rokem 2016 se zvýšila
o 1,7 %. To znamená, že práci mají oproti minulému roku další 4 mil.
lidí. Počet zaměstnanců se smlouvou na dobu neurčitou vzrostl ve
třetím čtvrtletí 2017 meziročně o 2,8 mil., přičemž toto zvýšení je
třikrát vyšší než růst počtu smluv na dobu určitou (900 tis.). Počet
pracovníků s plným úvazkem se zvýšil o zhruba 3 mil. na 181 mil.,
zatímco počet pracovníků s částečným úvazkem vzrostl o přibližně
300 tis. na 42,7 mil. | goo.gl/rqAUFf

INSTITUCE V NOVÉM
ROZPOČET PO 2020

Komise 14. 2. 2018 vydala
sdělení, ve kterém poskytla
informace o víceletém rozpočtu
EU po roce 2020 a vypracovala
scénáře znázorňující finanční
dopady možných politických
rozhodnutí. Rychlá politická
dohoda o novém rozpočtu by
měla mít vliv na naplňování
politického programu
nastíněného v Bratislavě
a v Římě. Např. ochrana
vnějších hranic EU, může
během sedmi let stát
20–25 mld. eur a kompletní
systém správy hranic EU
až 150 mld. eur.
| goo.gl/P3LNwY

Komise 14. 2. 2018 představila řadu kroků, které by mohly/měly
zefektivnit činnost Unie a zlepšit vztahy mezi čelnými představiteli institucí a občany. Komise je přesvědčena, že volby v roce
2014 posílily vztah mezi orgány EU. Proto vyzvala politické
strany, aby vybraly tzv. vedoucí kandidáty dříve, a to do konce
roku 2018, a aby i kampaň začala dříve. Komise také doporučila zviditelnit propojení mezi národními a evropskými politickými
stranami. Politické strany na národní úrovni by měly informovat
o propojení s evropskou politickou stranou např. použitím jejího
loga v kampani a ve volebních materiálech. | goo.gl/cXsS2G
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BIOPRODUKCE V EU

RECYKLOVAT!

Poptávka po bioproduktech
v EU převyšuje nabídku
a existují obavy, že to může
„motivovat“ k podvodům při
prodeji bioproduktů (díky jejich
vyšší ceně). Evropský účetní
dvůr 22. 2. 2018 oznámil, že
prověří kontrolní systém produkce, zpracování a distribuce
a dovozu ekologických produktů a následně vyhodnotí,
jak se od roku 2012, kdy bylo
toto posouzení provedeno,
změnila důvěra spotřebitelů
v bioprodukci. Cílem přezkumu
je zvýšení povědomí o kvalitě
bioproduktů. | goo.gl/ijBDZH

EU chce zvýšit podíl recyklace komunálního a obalového
odpadu konkrétními cíli pro recyklaci materiálů používaných pro obaly. Velvyslanci při EU 23. 2. 2018 potvrdili
předběžnou dohodu s Evropským parlamentem týkající se
čtyř legislativních návrhů, které mají vést ke zvýšení recyklace a přispět k naplnění principů tzv. oběhového hospodářství. Schválená pravidla stanovují cíle pro snížení množství
skládkování komunálního odpadu. Členské státy by měly
mít do 1. 1. 2025 zaveden tříděný sběr textilu a nebezpečného odpadu z domácností. Mimoto mají zajistit, že do
31. 12. 2023 bude biologický odpad buď tříděn odděleně,
nebo recyklován u zdroje. | goo.gl/mmM8oz

MÉNĚ PENĚZ PRO EUROSTRANY

Velvyslanci při EU 21. 2. 2018 schválili postoj Rady k revidovaným
pravidlům financování evropských politických stran a nadací.
Následně může být zahájeno jednání s Evropským parlamentem.
Hlavní změny se týkají potírání některých nekalých praktik, jako je
vytváření umělých subjektů za účelem získání finančních prostředků
z rozpočtu EU. Nová pravidla mají zajistit spravedlivější přidělování
zdrojů a umožnit vymahatelnost v případě podvodu. Změnit by se
měl i distribuční klíč pro přidělování finančních prostředků. Rada se
ve svém mandátu vyslovila pro to, aby se mezi všechny evropské
politické strany rovným dílem rozdělilo 10 % celkového rozpočtu,
a nikoli 15 %, jak je tomu v současnosti. | goo.gl/8CEVaq

OBCHODOVÁNÍ S EMISEMI

Rada 27. 2. 2018 schválila reformu systému EU pro obchodování
s emisemi (EU ETS) pro období po roce 2020. Reforma systému
obchodování s emisemi zavádí několika prvků: 1) Strop pro
celkový objem emisí se má každoročně snižovat o 2,2 %. 2) Počet
povolenek, které mají být umístěny do tzv. rezervy tržní stability,
se do konce roku 2023 má dočasně zdvojnásobit. 3) V roce 2023
by měl začít fungovat nový mechanismus, který by měl omezit
platnost povolenek v rezervě tržní stability, pokud jejich počet
přesáhne určitou úroveň. | goo.gl/cBx8uj
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POHOTOVOST JE PRACOVNÍ DOBA

Soudní dvůr EU 21. 2. 2018 rozhodl, že doba pohotovosti je pracovní doba. Rozsudek ve věci C-518/15
se týká belgického hasiče a z rozsudku vyplývá, že
doba pracovní pohotovosti, kterou pracovník musí
trávit doma s povinností reagovat na povolání svým
zaměstnavatelem do 8 minut, což velmi významně
omezuje možnosti věnovat se jiným činnostem, musí
být považována za pracovní dobu. | goo.gl/xyBi68

POZOR NA HRAČKY

18 %

Zástupci Evropské agentury
pro chemické látky provedli
v 27 evropských zemích 5
625 cílených kontrol a v 18
% případů nebyly splněny
předpisy. Inspektoři o tom
informovali 13. 2. 2018.
Zpráva referuje o velkém
výskytu výrobků obsahujících
chemikálie, které by měly
být podle nařízení REACH
omezeny. Nejčastějšími
porušeními byly ftaláty v
hračkách (20 % kontrolovaných
hraček) a výrobky obsahující
azbest (např. termosky,
brzdové destičky). Inspektoři
také zjistili vysoké
koncentrace chromu v
kožených předmětech (13 %
testovaných výrobků) a kadmia
v klenotnictví (12 %).
| goo.gl/sARLEj

LEPŠÍ PŘÍSTUP K LÉKŮM

Vývojáři léků by se měli nově lépe
orientovat v regulačním procesu
EU. Zajistit by to měla Evropská
agentura pro léčivé přípravky (EMA),
která 1. 2. 2018 aktualizovala
pokyny týkající se regulace léků
pro moderní terapii (ATMP).
Jedním z důvodů je, aby se dostaly
rychleji k pacientům. Dalším cílem
aktualizace bylo zefektivnit některé
procedurální postupy, posílit
spolupráci mezi vědeckými výbory
EMA a řešit specifické potřeby
vývojářů ATMP v procesu registrací.
| goo.gl/QDrwST

NÁVRH BREXITU

Komise 28. 2. 2018 zveřejnila první návrh dohody o vystoupení
mezi EU a Velkou Británií. Návrh dohody převádí do právních
ustanovení společnou zprávu vyjednavačů EU a Velké Británie
a navrhuje text týkající se také nedořešených otázek vystoupení.
Text dohody řeší také přechodné období, které by mělo končit
dne 31. 12. 2020, ve stejný den, kdy skončí platný víceletý finanční rámec. Velká Británie a EU se zavázaly k tomu, že budou hájit
svůj podíl na financování všech závazků definovaných v době,
kdy bylo Spojené království členem Unie. Nemělo by tedy být
potřeba provádět úpravu finančního vypořádání. | goo.gl/kgDpL1

