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SLOVENSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EU: po zhodnocení uplynulého nizozemského předsednictví nizozem. premiérem M.
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Ruttem představil plénu EP slovenský premiér R. Fico priority nastupujícího (historicky prvního) slovenského
předsednictví v Radě EU (viz O čem se mluví 3. 6. 2016). Slovensko se zaměří v následujících šesti měsících na dosažení
výsledků v oblastech hospodářského růstu, jednotného digitálního trhu, vzniku energetické unie a migrace a rozšíření
EU. "Dostali jsme se do fáze, kdy musíme překonat strach. Strach našich občanů z migrace, terorismu a ekonomických
problémů, ale také strach politických lídrů, že se nám nepodaří současné krize zvládnout,“ a tento strach přispívá k
úpadku důvěry občanů v Evropskou unii a k růstu popularity extremistů a nacionalistů napříč Evropou. Dle premiéra
EU nemá alternativu. Zároveň zdůraznil potřebu diskuze a reflexe (ve světle Brexitu) o tom, co EU chce a musí
nabídnout evropské veřejnosti. Z reakcí českých europoslanců: Pavel Telička (ANO/ALDE): "EU již není na křižovatce,
dostali jsme se do politické slepé uličky a měli bychom si to přiznat. Musíme se rozhodnout, jaká bude EU v budoucnosti,
buď to bude EU se všemi nedostatky a neschopná nabízet řešení, nebo taková Unie, která bude schopna zvládat velké
krize, které jsou zdrojem obav občanů". Kateřina Konečná (KSČM/ GUE-NGL) prohlásila, že slovenské předsednictví
"nemohlo přijít v horším čase". Brexit a migrační krize jsou však pouze dvě z mnoha výzev, kterým musí Unie čelit a na
které "už nestačí dech". V souvislosti s migrací uvedla: "země Visegrádské čtyřky nejsou nepřáteli Evropy, mají však svá
politická specifika a žádáme, aby byla respektována…pokud mluvíte o pozitivní a prospěšné agendě, a chcete, aby v srdci
agendy byli občané EU, vykašlete se na TTIP". Petr Mach (Svobodní/EFDD) "Evropská unie by měla brát ohled na obavy
lidí z migrace a její dopady na bezpečnost občanů "a v souvislosti s dočasným mechanismem přerozdělování žadatelů o
azyl vyzdvihl "odvahu (vlády SR) zpochybnit rozhodnutí EU před Evropským soudním dvorem". Předsednictví také
požádal, aby využilo svou zkušenost z rozdělení Československa v roce 1993 při usměrňování diskuse o Brexitu. Pavel
Poc (ČSSD/S&D) přivítal premiéra Fica, jako skutečného přítele a demokrata; Smer, jako sesterskou stranu Sociální
demokracie a Slovensko jako bratrskou zemi. „Na rozdíl od kolegy Macha mně je líto, že jsme se kdysi rozešli ze
společného státu. Já si vážím moudrosti slovenského předsednictví, která je v tom, že se chystáte řešit i ty věci, zejména
v oblasti zdraví a životního prostředí, které by mohly způsobit velmi brzy mnohem horší krize, než které dneska vidíme –
mikrobiální resistenci, endokrinní disruptory. Jestli potřebujeme nějakou změnu – potřebujeme změnu v komunikaci,
potřebujeme otevřenost, pravdu, méně arogance. Vy to umíte, pane premiére, naučte to i všechny ostatní v Radě.“

PLÉNUM EP schválilo mj. jednotnou přehlednou stupnici energetických štítků pro domácí spotřebiče
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energetická účinnost bude označována písmeny A až G (místo nynějších A++ apod.) - spolu s digitální databází
nových energeticky účinných výrobků (viz O čem se mluví 17. 7. 2015). Poslanci schválili také vytvoření Evropské
pohraniční a pobřežní stráže (1500 osob z členských států) pro pomoc členským státům v ochraně vnějších hranic EU
(viz O čem se mluví 10. 6. 2016). Návrh možnosti zásahu stráže i proti vůli dotčeného státu byl stažen, ale členské státy
budou moci v případě, že určitý stát odmítne s novou agenturou spolupracovat, rozhodnout o dočasném zavedení
kontrol na jeho hranicích. Dále plénum schválilo přísnější limity emisí zplodin nesilničních spalovacích motorů
(motorové čluny, lokomotivy, sekačky, aj. – představující cca 15% všech emisí oxidů dusíku a 5% emisí pevných částic).
EP odhlasoval rovněž první pravidla kybernetické bezpečnosti síťových a informačních systémů (firmy zajišťující
např. energetickou infrastrukturu, banky, střediska pro řízení letového provozu i poskytovatelé digitálních služeb (např.
Google) budou muset své počítače zabezpečit proti kybernetickým útokům a reportovat o nich). Plénum také přijalo
usnesení k pracovnímu programu Evropské komise na příští rok. Poslanci uvedli svá doporučení v 10 prioritních
oblastech, Komise by se měla věnovat hlavně tvorbě pracovních míst, posílení sociálních práv a řešení migrační krize.
DOHODA O VOLNÉM OBCHODU S KANADOU/CETA: Evropská komise dne 5. 7. formálně navrhla Radě EU, aby
podepsala a uzavřela dohodu o volném obchodu mezi EU a Kanadou: Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu CETA. Dohoda CETA oproti předchozím vyjádřením (předseda Komise Juncker tvrdil, že dohoda zahrnuje pouze
oblasti, kde má EU výlučnou pravomoc-tedy nebude třeba ratifikace členskými státy) byla nakonec oznámena jako
„smíšená“ – ratifikaci členskými státy EU tedy vyžaduje. Jakmile Rada a Europarlament dohodu schválí, bude ji možné
prozatímně uplatňovat. Dohoda CETA má výrazně omezit či snížit cla, přísné normy EU ale nebudou zmírněny a
dovoz z Kanady je bude muset splňovat. Celkově má jít dle dubnové zprávy z jednání komisařky Malmström a
kanadské ministryně obchodu Ch. Freeland o navýšení oboustranného vývozu zboží a služeb o 23 %, resp. 26 miliard
eur ročně. Dle Komise od prvního dne uplatňování dohody zruší Kanada cla na zboží pocházející z Evropy ve výši 400
mil. eur. Na konci přechodného období pro odstranění cel má částka dosahovat až 590 mil. eur ročně. CETA má také
poprvé umožnit přístup k veřejným zakázkám v Kanadě na všech úrovních státní správy – federální, provincionální i
místní, navíc oznámení o všech kanadských veřejných zakázkách budou na jedné webové adrese. Více než 140
evropských zeměpisných označení potravin a nápojů (např. sýr Roquefort z Francie) bude nyní chráněno (před
uzavřením dohody tato označení nebyla chráněna) - pod těmito názvy bude možné v Kanadě prodávat pouze pravé
výrobky. Dohoda má usnadnit dále uznávání profesních kvalifikací v regulovaných odvětvích (architekti, účetní,…).
Díky vzájemnému uznávání tzv. „osvědčení o posouzení shody“ nebude již třeba nechat testovat výrobky z EU
v Kanadě, bude stačit původní test z EU. Dohoda zavádí také nový systém soudů pro řešení investičních sporů, vlády
zemí EU mají mít zaručeny právo provádět regulaci v zájmu svých občanů a současně pobízet zahraniční investory
prostřednictvím ochrany jejich investic. Dohoda vstoupí plně v platnost poté, co ji prostřednictvím rozhodnutí Rady
(se souhlasem Europarlamentu) přijme EU a také všechny členské státy prostřednictvím příslušných vnitrostátních
ratifikačních postupů (u obdobné dohody EU-Jižní Korea trvala ratifikace národními parlamenty pět let). Problém se
schválením může teoreticky nastat např. v případě některých států EU, pokud by pro jejich občany Kanada nadále
uplatňovala jednostranně víza. Posouzení smlouvy jako smíšené může mít vliv na posuzování další vyjednávané
dohody - a to TTIP s USA a část TTIPu o mezinárodním arbitrážním řešení investičních sporů (tzv. ISDS). Dohoda také
může ovlivnit pravidla pro možnou budoucí dohodu EU s Velkou Británií (pokud z EU vystoupí).
EUROBAROMETR: DLE OBČANŮ STÁTŮ EU JE TŘEBA VÍCE ZASAHOVAT NA ÚROVNI EU: z průzkumu
Eurobarometru provedeného EP během dubna 2016 a nyní zveřejněného očekávají občané od EU zasahovat více
(než se tomu nyní děje) ve 13 z 15 dotazovaných oblastí -Evropané pociťují kroky EU jako velmi nedostatečné. V EU
vede jako priorita boj proti terorismu, opatření proti nezaměstnanosti a boj proti daňovým podvodům, dále migrace,
ochrana vnějších hranic a životní prostředí. V boji proti terorismu srovnání celkových výsledků za EU s výsledky
průzkumu v ČR vypadá následovně: Češi si v 86% myslí, že má EU zasahovat více než v současné době (průměr EU
82%); v ochraně vnějších hranic 81% (průměr EU 71%); otázce migrace 79% (EU 74%) a bezpečnostní a obranné
politice 73% (EU 66%). Na úrovni EU téměř tři ze čtyř respondentů míní, že to, co Evropany spojuje, je důležitější než
to, co je rozděluje (74%, +2 body ve srovnání s rokem 2014). Pouze 19 % dotázaných s tím nesouhlasí. Na vnitrostátní
úrovni se počet respondentů, kteří s tvrzením souhlasí, ve 22 členských státech zvýšil a ve 12 členských státech přesahuje
80 %. Nejvyšší poměr kladných odpovědí byl na Maltě 93 % (+9), ve Švédsku 89 % (+2) a v Irsku 85 % (+2), Litvě (+1) a
ve Finsku (+1). Naproti tomu nejvyšší počet respondentů s tvrzením nesouhlasí v Řecku (30 %, +2), ve Francii (29 %, -2) a
v Rakousku (28 %, -2) – což se může odrazit ve Francii při nadcházejících volbách, a i při opakované volbě prezidenta
Rakouska. Průzkum uskutečněn v 28 členských státech EU na vzorku 27.969 občanů osobním dotazováním.

