O ČEM SE MLUVÍ
pátek, 15. července 2016
VÝBOR IMCO (pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů) přijal usnesení k NÁVRHU SMĚRNICE O KONTROLE,
NABÝVÁNÍ A DRŽENÍ ZBRANÍ. Komise v návrhu směrnice přidala do kategorie A (střelné zbraně zakázané pro
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civilní použití) mnoho střelných zbraní používaných nyní legálně lovci a sportovními střelci. Dle stanoviska IMCO
střelné zbraně běžně používané pro hubení škodné zvěře (např. dvacetidvouranné pušky) budou spadat do kategorie
B (zbraně podléhajících povolení). Do kategorie A budou patřit: střelné zbraně s určitými konkrétními vlastnostmi, jako
jsou některé skládací nebo teleskopické střelné zbraně a poloautomatické střelné zbraně schopné střelby s více než 21
náboji bez znovunabití a jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více
než 20 nábojů. IMCO chce umožnit členským státům určité výjimky pro sportovní střelce (pokud jsou členy uznaného
střeleckého spolku, který se účastní soutěží), ale také pro vojenské záložníky, muzea a sběratele (za splnění urč.
podmínek). Zbraně, přeměněné na užití slepých nábojů, ale i další např. akustické zbraně pro slepé náboje, budou
muset podléhat stejné registraci jako ostatní zbraně, a to bez časového horizontu. Má být zaveden lepší registr zbraní
a výměna informací mezi státy i kontrola obchodu se zbraněmi přes internet. Poslanci také upřesňují pravidla pro
deaktivaci zbraně. Podle stanoviska výboru se pětiletý časový limit platnosti povolení pro držitele střelných zbraní
nedotkne zemí, které zavedly "kontinuální" monitorovací systém. Po prázdninách bude o stanovisku výboru hlasovat
plénum EP a následně pak zpravodajka textu začne vyjednávat s Radou (pod slovenským předsednictvím). Rada se
shodla na vyjednávacím mandátu dne 10. června.
VÝBOR JURI (pro právní záležitosti): VÝMĚNA NÁZORŮ S KOMISAŘKOU M. THYSSEN O POSTUPU „ŽLUTÉ
KARTY“ VE VZTAHU K NÁVRHU O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ: komisařka Thyssen je přesvědčena, že návrh je
z hlediska subsidiarity v pořádku. Dne 20. 7. se očekává zveřejnění dalšího postupu Komise ohledně návrhu
směrnice. Zápis z jednání na vyžádání.
POSLANCI VÝBORŮ BUDG (rozpočet) a ECON (hospodářství a měna) debatovali s ministry financí Nizozemí,
Francie, Lucemburska, Itálie, Slovenska, Malty a Řecka ohledně vytvoření fiskální kapacity, rozpočtu pro eurozónu.
EP pracuje na zprávě k fiskální kapacitě pro eurozónu, která bude příspěvkem EP k Bílé knize o dokončení
hospodářské a měnové unie. Komise by ji měla předložit v roce 2017. Návrh zprávy bude debatován výbory 26. 9., a
plénem EP koncem října.

DEBATA O ZÁVĚRECH SUMMITU SE SLOVENSKÝM STÁLÝM PŘEDSTAVITELEM PŘI NATO T. VALÁŠKEM se
uskutečnila v rámci slovenské skupiny v Bruselu v návaznosti na uskutečněný summit NATO ve Varšavě.
Deklarace o spolupráci EU a NATO (členem 22 států EU) bude do prosince blíže specifikována. Více informací
na vyžádání.
18. SUMMIT EU–ČÍNA se uskutečnil v Pekingu ve dnech 12. –13. 7. 2016. Summitu se účastnil za EU předseda
EC Juncker, předseda Rady Tusk, vysoká představitelka EU Mogherini, místopředseda EC Katainen a
komisařka Malmström. EU vydala neobvykle ostré varování, že Peking bude muset urychlit uzavření
oceláren s cílem zlepšit své šance na dosažení statusu tržního hospodářství. Juncker na tiskové
konferenci uvedl: „Existují dva hlavní problémy: nadměrné kapacity v ocelářském sektoru a status tržní ekonomiky pro

Čínu. Pokud jde o nadbytečnou kapacitu výroby oceli, vysvětloval jsem našim čínským protějškům, že se jedná o velmi
závažný problém pro Evropu a pro Evropany. Nadměrná produkce Číny je přesně dvojnásobkem celé výroby oceli
v Evropě, což demonstruje, s jakým druhem problému se potýkáme. Vysvětloval jsem našim čínským kolegům, že my jako
Evropané jsme zvyklí na tento bolestný proces přizpůsobování - především průmyslových odvětví a zejména oceli. Ve
druhé polovině 70. let a v první polovině 80. let jsme museli tímto procesem v Evropě projít, protože nadměrná kapacita
výroby oceli byla obrovská během tohoto období a my jsme museli přijmout plán (tzv. Davignon plan), kterým byly
uloženy produkční kvóty na evropský ocelářský průmysl a kterým byla uložena minimální cena oceli. Ztratili jsme
desetitisíce našich pracovních míst v mé zemi, v Lucembursku - 80% pracovních míst v ocelářském průmyslu. Vím, jak
bolestivý tento proces přizpůsobení může být, a mám určité pochopení pro problémy, se kterými se naši čínští přátelé
potýkají, pokud jde o snížení výroby oceli v Číně, pokud jde o uzavření ocelárny. A když říkáme, že pravidla trhu by měla
platit, Číňané přesně vědí, že to konkrétně znamená zavírání oceláren.“ Juncker oznámil dohodu k vytvoření

společné pracovní skupiny pro ocel mezi Čínou a EU k pokračování diskuse o ocelové nadprodukci a další
ověřování i monitorování. Dále prohlásil: „Čínský vývoz oceli do Evropy se zvýšil o 28 % v prvním čtvrtletí letošního
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roku a její cena poklesla o 31 % ve stejném období. Čísla, která zmiňuji, jsou oficiální čínské statistické údaje…budeme se
držet našich mezinárodních závazků, to je nade všechnu pochybnost… nechci dramatizovat tento problém, i když by mohl
být snadno dramatizován. Ale pro nás existuje jasná souvislost mezi nadměrnou ocelovou kapacitou Číny a statusem
tržního hospodářství pro Čínu.“ Také komisařka Malmström v Pekingu uvedla: „Lidé se dívají na úroveň
otevřenosti Evropy vůči dovozu a přímým zahraničním investicím. Tohle je něco, na co jsme hrdí a co je zdrojem růstu a
bohatství. A pak se dívají na úroveň otevřenosti jiných zemí - včetně Číny - a vidí, že není stejná. Ptají se, proč čínské firmy
uskutečňují vysokoobjemové nákupy v Evropě, včetně letišť v Německu, přístavu Pireus v Řecku a italských pneumatik
Pirelli, nezmiňujíce Volvo v mém rodném městě Göteborgu, kdy Evropští investoři čelí velkým překážkám, včetně
majetkových stropů, nuceného transferu technologií či licencí. Omezení v odvětvích, jako je automobilový průmysl,
železnice, stavebnictví a služeb v oblasti životního prostředí? Nebo proč evropští výrobci oceli musí propouštět
zaměstnance, když soutěží s čínskými firmami, které těží z obrovských dotací? Nebo proč čínské společnosti soutěžící v
Evropě obdrží nestranné zacházení ze strany nezávislých regulačních orgánů, pokud stejné zacházení není k dispozici v
Číně?“ Komise bude projednávat téma na kolegiu dne 20. července a nyní dokončuje studii posouzení dopadů

v souvislosti s možným uznáním statusu tržního hospodářství Číny ve Světové obchodní organizaci (Čína
přistoupila k WTO dne 11. prosince 2001, jako 143 člen).
V této souvislosti také: EUROSTAT zveřejnil statistiku: Čína byla pro EU partnerem č. 1 pro dovoz v roce 2015 (pětina
všeho dovozu do EU), recipročně je Čína druhým největším partnerem EU (po USA) pro vývoz rovnající se 9,5%.
Bilance obchodu se zbožím je schodek 180 mld. eur pro EU (nárůst dovozu, stroje a vozidla dominují vývozu i
dovozu), deficit neplatí pouze pro Německo a Francii. Ve službách je EU lehce v přebytkové bilanci 10,3 mld. eur. EU
investovala v Číně více, než Čína v EU. USA spustily také dne 13. 7. nová donucovací ochranná opatření ve WTO
proti Číně ohledně uplatňování čínských vývozních cel na 9 surovin (kobalt, měď, grafit, olovo, hořčík, mastek, tantal,
antimon a cín) potřebných výrobci v USA pro výrobu aut, letadel, elektroniky atd. - čínská vývozní cla poskytují
nespravedlivou konkurenční výhodu Číně. Je to již 13. případ za Obamovy administrativy, zatím všechny rozhodnuté
kauzy USA vyhrály. EHSV/ECOSOC (Evropský hospodářský a sociální výbor) přijal na svém plénu dne 14. 7.
stanovisko z vlastní iniciativy k možnému tržnímu statusu Číny, kde mj. uvádí: „Stěží by se dalo připustit, že Čína
funguje za podmínek tržního hospodářství, neboť nesplňuje čtyři z pěti kritérií stanovenými praxí Komise na základě
základního nařízení (nařízení Rady č. 1225/2009). EHSV uznává, že Čína není tržním hospodářstvím podle definice EU, a
v této otázce panuje všeobecná shoda i mimo tuto instituci. Světová banka konstatuje, že „stát ve velkém rozsahu a přímo
zasahuje do přidělování zdrojů prostřednictvím kontrol administrativy a cen, záruk, úvěrových pokynů, všudypřítomného
vlastnictví finančních institucí a regulačních politik.“ V materiálu je uvedeno mnoho dalších zajímavých dat.

