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Vážené dámy, vážení pánové,
jak se dočtete v tomto vydání Včasných varování, po bezmála padesáti letech skončil systém kvót na výrobu cukru. Vždy jsme proti němu na evropské úrovni vystupovali. Kvóty způsobovaly obrovské pokřivení trhu a i přes
veškeré pokusy o reformu jsme kvůli nim měli na evropských trzích každoroční deficit ve výši několika milionů tun, což samozřejmě hnalo ceny
nahoru. Konec kvót představuje také šanci pro to, co po vstupu do EU zbylo
z našeho cukrovarnictví. Toto tradiční odvětví bylo u nás politickým rozhodnutím zlikvidováno, ale stále máme dobré předpoklady pro jeho obnovu,
včetně výhodného klimatu.
Během září jsme také slyšeli dva projevy o budoucnosti Evropské unie.
Bohužel nepřekvapily vůbec ničím. Harmonizace mezd a daní, nové úřady,
více rozhodování daleko od voličů… Lidé jako Jean-Claude Juncker nebo
Emmanuel Macron Evropu správným směrem rozhodně neposunou. Kdo
ale může zásadním způsobem ovlivnit směřování EU i České republiky, jsou
voliči. Nezapomeňme prosím, že v pátek a v sobotu se konají volby a že
každý hlas má smysl.
Dámy a pánové, přeji Vám dobré čtení.
Jan Zahradil
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HODNOCENÍ MIGRACE

IRSKO PO BREXITU

Komise 6. 9. 2017 přijala čtyři zprávy hodnotící pokrok v oblasti ochrany hranic, migrační
politiky a poskytování pomoci
členským státům. V řadě
oblastí došlo k pozitivnímu
posunu, ale obecně by členské státy podle Komise „měly
zintenzivnit snahu o řešení
situace“. | goo.gl/wvJPn6

Komise 7. 9. 2017 představila zásady pro politický dialog o Irsku
a Severním Irsku v rámci jednání o brexitu. Cílem tohoto dialogu je dosáhnout politické dohody o ochraně tzv. Velkopáteční
dohody a podpořit spolupráci ve všech příslušných odvětvích,
aby bylo například plně zohledněno nezadatelné právo osob
narozených v Severním Irsku hlásit se buď k britské, nebo irské
národnosti (případně k obojí). | goo.gl/wpKpgi

CHUDÍ PRACUJÍCÍ

10%
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních
podmínek (Eurofound) 5. 9. 2017 hodnoticí zprávu
týkající se životních podmínek pracujících. 10 % z nich
patří do skupiny tzv. „chudých pracujících“. Tyto osoby
jsou bezprostředně ohroženy chudobou. Jejich počet
se v EU od roku 2007 zvýšil z 8 %. || goo.gl/cTz45H

BEZPEČNOST V EU

Komise 7. 9. 2017 představila 10. zprávu o krocích, které byly
přijaty v oblasti bezpečnosti. „Zpráva o pokroku na cestě k bezpečnostní unii“ rekapituluje posun, kterého bylo dosaženo,
a podává přehled o činnosti pro následujících 12 měsíců. Komise hodnotila následující oblasti: posílení bezpečnosti na vnějších hranicích, výměna informací, minimalizace manévrovacího
prostoru teroristů, předcházení radikalizaci, boj proti terorismu
a organizované trestné činnosti a posílení obrany vůči možným
hrozbám. | goo.gl/gpcDPy
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SITUACE V POLSKU

DEMOKRATICKÝ BALÍČEK

Komise 12. 9. 2017 zaslala Polsku odůvodněné stanovisko týkající
se polského zákona o organizaci obecných soudů. Komise analyzovala odpověď Polska na výzvu zaslanou v červenci 2017 a trvá
na tom, že polský zákon není slučitelný s právem EU, protože např.
zavádí jiný věk pro odchod do důchodu u soudkyň (60 let) a soudců
(65 let), čímž diskriminuje osoby na základě pohlaví, což je v rozporu s čl. 157 SFEU a se směrnicí č. 54/2006 o rovnosti žen a mužů
v zaměstnání. Pokud polské orgány nepřijmou do měsíce odpovídající opatření, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu
dvoru EU. | goo.gl/qsuhXo

Komise 13. 9. 2017 představila v rámci zprávy o stavu
Unie dva legislativní návrhy,
které mají tvořit tzv. demokratický balíček. Jedním z nich
je návrh o evropské občanské
iniciativě, mající ji zjednodušit
prostřednictvím užší spolupráce Komise s organizátory.
Organizátoři by např. měli mít
možnost bezplatného online
shromažďování údajů, možnost použít k podpoře iniciativy elektronickou totožnost
či možnost nechat si iniciativu přeložit do všech jazyků
EU. Návrh Komise rovněž
snižuje věk, od kterého lze
iniciativu podpořit, ze současných 18 na 16 let. Druhý návrh
se týká statusu a financování evropských politických
stran a nadací, který by měl
přinést změny v oblasti jejich
zakládání, prahové hodnoty
spolufinancování, poměrnosti
financování z EU, možnosti
zrušit registraci nebo získat
zpět neoprávněně vyplacené
prostředky. Návrh také stanovuje zvýšení podílu finančních
prostředků, které jsou přidělovány na základě volebního
výsledku, z 85 % na 95 %.
| goo.gl/hBENzF

NOVÁ PRAVIDLA PRO PLYN

Evropský parlament 12. 9. 2017 schválil návrh nařízení týkající
se opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.
Dohoda byla nicméně zřejmá již v dubnu, kdy proběhlo klíčové
jednání s členskými státy. Cílem návrhu nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu je podpořit konkurenceschopnost
trhů se zemním plynem a jejich odolnost v případě přerušení
dodávek. Členské státy by měly v rámci 13 regionálních skupin
vytvořit společné plány preventivních a krizových opatření.
| goo.gl/Q3asQz

ZAMĚSTNANOST ROSTE

0,4 %

Eurostat 13. 9. 2017 vydal zprávu hodnotící úroveň zaměstnanosti.
Ve 2. čtvrtletí roku 2017 se ve srovnání s 1. čtvrtletím zvýšila o 0,4 %.
Nejvyšší nárůst zaměstnanosti byl zaznamenán na Maltě (+ 1,0 %)
a ve Španělsku (+ 0,9 %).| goo.gl/7MmFYQ
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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

NOVÝ EFSI

Evropský parlament a členské státy
se 13. 9. 2017 dohodly na rozšíření
a posílení Evropského fondu pro
strategické investice (EFSI). Dohoda prodlužuje trvání EFSI a zvyšuje
jeho finanční kapacitu. EFSI byl
původně zřízen na období tří let a cílem byla „mobilizace“ přinejmenším
315 mld. € (v podobě investic). Cílem revize je posílit využívání EFSI
v méně rozvinutých a tzv. přechodových regionech. Dohoda Evropského parlamentu a členských států stanovuje prodloužení počáteční tříleté lhůty EFSI (2015–2018) do roku 2020 (konec současného víceletého
finančního rámce). Technickou pomoc projektů na místní úrovni by měl
poskytovat tzv. investiční poradní sbor. EFSI by měl také cílit na nová
odvětví – udržitelné zemědělství a rybolov – a napomoci při přechodu
k nízkouhlíkovému hospodářství. | goo.gl/AbtmJY
STEJNÉ POTRAVINY

Komise 26. 9. 2017 představila pokyny pro posuzování dvojí kvality potravin. Pokyny mají pomoci
členským státům posoudit, jestli dovozce porušuje
právo EU, pokud prodává potraviny s rozdílnou kvalitou v různých členských státech. Předseda Komise Jean-Claude Juncker téma dvojí kvality zmínil
i ve zprávě o stavu Unie – a odmítl ji. Vyjádřil také
nutnost dát členským státům větší pravomoci, aby
proti těmto praktikám mohly bojovat. Plán Komise
je ambiciózní: produkty dvojí kvality by se na trhu
EU měly přestat objevovat během jednoho roku.
| goo.gl/sAF9wR
KONEC VÝJIMEK NA ŽELEZNICI

Komise 27. 9. 2017 zveřejnila návrh nařízení, který měl aktualizovat
práva cestujících v železniční přepravě. Hlavním cílem je ukončení
platnosti různých národních výjimek, které v současnosti v nějaké formě uplatňuje 23 z 28 členských států. Výjimky by měly být zrušeny na
všech úrovních, tedy pro dálkové, vnitrostátní a mezinárodní městské,
příměstské a regionální spoje (ČR využívá výjimky pro domácí dopravu – z ustanovení, mezi které patří např. povinné odškodnění v případě
zpoždění). Cestující by měli být lépe informováni, nejlépe prostřednictvím informací vytištěných na samotných jízdenkách. Zakázaná by
měla být diskriminace na základě státní příslušnosti nebo místa pobytu, státy by měly více klást důraz na kontrolu dodržování práv cestujících při nákupu jízdenek elektronickou formou. | goo.gl/zRqt9E

SOTEU 2017

Předseda Komise Jean-Claude
Juncker 13. 9. 2017 přednesl před europoslanci ve Štrasburku každoroční projev o stavu
Unie. Juncker v projevu představil své priority pro nadcházející rok a vizi, jakým směrem
by se EU měla ubírat do roku
2025. Tzv. prohlášení o záměru, které Jucker zaslal předsedovi Evropského parlamentu
a předsedajícímu premiérovi
Estonska, počítá s deseti prioritami. Jedná se, např. o boj proti
změně klimatu, lepší ochranu
Evropanů v digitálním věku,
migraci a ochranu vnějších
hranic. | goo.gl/xmKbJ9
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PŘESUN AGENTUR Z VELKÉ BRITÁNIE

POMOC REGIONŮM

Komise 30. 9. 2017 zveřejnila posouzení 27 nabídek členských
států na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), které mají v současné
době sídlo ve Velké Británii. Posouzení vychází z informací zaslaných členskými státy a samotných agentur. Na základě posouzení
Komise se v říjnu uskuteční politická debata v Radě. Konečné
rozhodnutí bude přijato na zasedání Rady pro obecné záležitosti
v listopadu 2017. | goo.gl/BVjHJe

Komise 20. 9. 2017 informovala o zřízení tzv.
kontaktního místa, které
by od ledna 2018 mělo
poskytovat přeshraničním
regionům cílenou podporu
při odstraňování překážek
bránících zaměstnanosti
a investicím. Kontaktní
místo má shromažďovat
informace o osvědčených
postupech např. v oblasti
přeshraničních služeb zaměstnanosti.
| goo.gl/vwA9We

VOLNÝ TRH S CUKREM

Dne 30. 9. 2017 definitivně skončil systém cukerných
kvót zavedený v roce 1968. Dohoda o konci kvótního
režimu byla dojednána během roku 2013 jako součást
reformy společné zemědělské politiky. V letech 2006–
2010 byl sektor produkce cukru za účelem přípravy
na konec kvótního systému restrukturalizován; EU
na tento proces uvolnila 5,4 mld. €. Konec cukerných
kvót má dle komisaře pro zemědělství a rybolov Phila
Hogana posílit „tržní orientaci“ SZP. Některé dílčí podpory ale zůstanou zachovány. Připraveny jsou nástroje, které mají producentům cukru pomoci v případě
závažných krizí na trhu (např. podpora soukromého
skladování) a prozatím zůstane ponechána i dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS). | goo.gl/2vKkjD

ŠPATNÝ VÝBĚR DPH

152 mld. €
Komise 28. 9. 2017 informovala, že za rok 2015 se v členských státech EU na DPH
nevybralo přibližně 152 mld. €.
Zároveň deklarovala, že je nutné systém reformovat, aby jim
plynuly do rozpočtu veškeré
příjmy z DPH. Proto Komise
hodlá v říjnu 2017 předložit návrhy, kterými chce systém DPH
zmodernizovat, zejm. pokud
jde o přeshraniční prodej.
| goo.gl/rYLnXh

ZÁKAZ GLYFOSÁTU

Evropský hospodářský a sociální výbor je pro zákaz glyfosátu. Informoval o tom 21. 9. 2017. Výbor dal rozsáhlý prostor proponentům
evropské občanské iniciativy, která za pět měsíců sesbírala 1,3 mil.
podpisů, aby tento herbicid byl zakázán. | goo.gl/7up2yy

