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V rámci šesti zemí, na které se chce výbor pro zahraniční věci AFET zaměřit podrobněji, byla uskutečněna pod
patronací europoslance A. Plenkoviće první konference na pomoc budování kapacit pro Vrchovnou radu Ukrajiny
(VR/ukrajinský jednokomorový parlament). Čtyřicetičlenná delegace VR, včetně svého předsedy Volodymyra
Hrojsmana a místopředsedkyně Oksany Syroyid, se připojila k poslancům Evropského parlamentu v Bruselu na 3denní konferenci o řádných parlamentních postupech, právních předpisech i prezentaci zprávy ohledně vnitřních
reforem a budování kapacit VR, zpracované pod vedením bývalého předsedy Evropského parlamentu Pata Coxe.
Ve zprávě uvádí Cox přehledně dosavadní výsledky budování kapacit a předávání zkušeností, dále uvádí 52
konkrétních opatření/doporučení pro řešení jednotlivých nalezených procesních i jiných problémů (zpráva na
vyžádání). Konferenci zahájil nynější předseda EP M. Schulz, který upozornil, že: “Ještě nikdy předtím se obdobná
akce neuskutečnila. Úvahy P.Coxe , které se promítly v této zprávě, volají po pokračování. Ukrajina bojuje o svou
budoucnost a potřebuje podporu. Musíme být věrohodní a věrohodnost znamená dodržovat závazky“. Hrojsman ke
konferenci uvedl, že je to “Den, který znamená začátek kvalitních a odvážných změn. Ruská agrese nesmí zpožďovat
naše reakce, evropské principy a hodnoty, ze kterých vychází Asociační dohoda“. Zmínil potřebu reforem a množství
legislativních návrhů, oslabené instituce. Komisař pro evropskou sousedskou politiku a rozhovory o rozšíření
Hahn zmínil potřebu reformy justice a potírání korupce. Zásadní téma bezvízového styku – záleží na ukrajinském
parlamentu, aby byla dodržována implementace – např. elektronická deklarace majetku členů parlamentu.
O.Thommessen, předseda norského parlamentu (Storting), uvedl jako dobrý příklad Baltské země, které se za 25
let vyvinuly, nyní budou Norové pomáhat obdobně Ukrajině (uvedl příklady důležitých výborů a institutů pro
zabezpečení demokratických postupů z jeho země).
Vystupující vesměs upozorňovali na korupci a
olicharchistický přístup hluboko zakořeněný také v politice, ne pouze v ekonomice. Zaznělo také varování před
aktuální posilující vojenskou přítomností Ruska na východě Ukrajiny (stovky ruských tanků, de facto má vznikat
vojenská linie, změna situace v kontextu migrační krize ustoupila v tisku do pozadí). V této souvislosti: dne 1.
března uspořádala frakce ALDE (Liberálové a Demokraté) v prostorách EP půldenní konferenci k připomenutí
vraždy Borise Němcova: Posílení Ruských Evropských Nadací. Konference měla mimořádné obsazení, a to
mimo dcery B. Němcova (jehož nadaci byla udělena cena Jeana Reye/ bývalý vicepremiér), v osobě M. Kasjanova
(bývalý premiér Ruska, předseda strany Parnas a vedoucí opoziční kandidát ve volbách do Dumy pro rok 2016),
video příspěvek zaslal M. Chodorkovskij, skypem se na konferenci připojili N. Rybakov (místopředseda strany
Jabloko) a A. Navalnyj (mj. předseda Strany pokroku a nadace boje proti korupci). Na konferenci byla nejčastěji
skloňovaným slovem korupce, uvedeny příklady nových zákonů/vyhlášek (např. proti veřejným protestům,
výhrůžka zavražděním (např. Kasjanovovi) není trestná, dále např. ruský Ústavní soud může zvrátit rozhodnutí
Evropského soudu pro lidská práva), neobjektivního informování médii. Vysvětleno bylo pozastavení práva Ruska
hlasovat v Parlamentním shromáždění Rady Evropy PACE (Rusové odmítli jmenovat delegaci do tohoto
parlamentního shromáždění). Zaznělo, že stát a státní firmy kontrolují 85% ruské ekonomiky, z 300 mld. euro
zakázek v loňském roce v Rusku získalo nejvíce zakázek pět subjektů (nejbližší přátelé prezidenta Putina včetně
firmy jeho zetě). Dále, že Evropa a EU musí bojovat s ruskou korupcí, jinak hrozí export korupce z Ruska do EU, na
dotaz k účinnosti sankcí bylo upozorněno, že by seznam nežádoucích osob musel obsahovat asi 1000 osob, reálně
vlastní Rusové v EU řadu nemovitostí (často v Londýně). Padla stížnost na Kypr a kyperské bankéře, kteří jsou prý
útočištěm pro ruské korupčníky a úzce spolupracují. Byl vysvětlen proces zadávání veřejných zakázek a specifické
oblasti korupce. Europoslanec Telička (místopředseda frakce ALDE) uzavřel jednání slovy: „V Evropě jsou jednotlivé
případy korupce, v Kremlu je tomu naopak.“ Podrobnější zpráva na vyžádání.

EVROPSKÝ SEMESTR 2016: KOMISE ZVEŘEJNILA ZPRÁVY O JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH
Po roční analýze růstu, zprávě mechanismu varování 2016 a doporučení týkající se eurozóny zveřejněných v
listopadu (celoevropské priority) Evropská komise dne 26. února zveřejnila v rámci zjednodušeného evropského
semestru každoroční zprávy o jednotlivých zemích (vnitrostátní zaměření - pro koordinaci hospodářských politik
k monitorování politických reforem). Komise upozorňuje letos podruhé předem (před vypracováním doporučení,
kterém uveřejní Komise koncem jara) v materiálu na problémy, které by členské státy měly řešit před dubnovým
předložením národních programů jednotlivých států. EK: ČR podle analýzy EK v posledních dvou letech

zaznamenává silné hospodářské oživení, růst životní úrovně, zlepšení na trhu práce i konkurenceschopnosti.
Komise nicméně konstatuje, že překážky v systému výzkumu a inovací brání přechodu k diverzifikovanější
ekonomice založené na inovacích. Celkově lze konstatovat, že ČR vykázala v plnění doporučení z roku 2015 určitý
pokrok. Hlavní zjištění vyvozená z analýzy v této zprávě a související výzvy pro politiku:
 Míra daňových úniků je vysoká a náklady na plnění daňových povinností jsou značné;
 Fiskální rámec je slabý a dlouhodobá udržitelnost veřejných financí zůstává i nadále problémem;
 V souvislosti se stárnutím obyvatelstva a snížením počtu obyvatel v produktivním věku bude růst zaměstnanosti stále více
záviset na vyšší účasti nedostatečně zastoupených skupin;
 Zatímco výsledky v oblasti vzdělávání a dovedností jsou poměrně výrazné, nerovnosti v systému vzdělávání a nízká
atraktivnost učitelského povolání představují překážku pro zlepšení kvality lidského kapitálu;
 Nákladová konkurenceschopnost se v posledních letech zlepšila, avšak celkovou konkurenceschopnost českého
hospodářství negativně ovlivňují nenákladové faktory, jako jsou neefektivní prvky v podnikatelském prostředí a slabiny
veřejné správy;
 Postupy pro zadávání veřejných zakázek nejsou v souladu s osvědčenými postupy EU, což je částečně způsobeno
nedostatečnou odbornou přípravou zadavatelů zakázek;
 Omezování překážek pro investice by přispělo k rychlejšímu odstranění rozdílu v konvergenci;
 Investice do výzkumu a vývoje se v posledních letech významně zvýšily, ale výsledky jsou i nadále chabé a existují obavy
ohledně udržitelnosti infrastruktury výzkumu a vývoje;
 Nedostatky v dopravní infrastruktuře a energetické účinnosti, ve srovnání s EU, jsou stále značné.

OLAF: ČAPÍ HNÍZDO Evropský úřad proti podvodům dle informací serveru Neovlivni.cz zahájil oficiální
vyšetřování dotace 50 mil. Kč, kterou obdržel Agrofert vicepremiéra A. Babiše na výstavbu farmy Čapí hnízdo.
VÝBOR FEMM: při příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne žen (MDŽ - 8. 3.) uspořádal dne 3.3. Výbor pro
práva žen a rovnost pohlaví meziparlamentní jednání se zástupci národních parlamentů. Zástupci projednali
problematiku žen - uprchlic a násilí, se kterým se potýkají, i podmínky v uprchlických táborech.
EMISE/VÝBOR EMIS: dne 2. 3. se uskutečnila ustavující schůze nového výboru pro měření emisí
v automobilovém průmyslu EMIS (v reakci upravování emisních testů a výsledný emisní skandál automobilky
Volkswagen). Jednou ze čtyř místopředsedů/místopředsedkyň je česká europoslankyně K. Konečná (KSČM,
frakce GUE/NGL). Výbor se bude zabývat mj. údajným selháním Komise a orgánů členských států při přijetí
řádných a efektivních opatření k prosazení a dohlížení na dodržování výslovného zákazu "odpojovacích zařízení"
ve výfukových systémech aut. Viz O čem se mluví ze dne 30.10.2015.

