O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU
pátek, 17. února 2017
EVROPSKÝ PARLAMENT: PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ: na plénu vystoupil dne 14. 2. nově zvolený rakouský
prezident Alexander Van der Bellen: „Evropská myšlenka je jedinečná a rozhodně stojí za námahu. Mír v Evropě
jsme vytvořili spoluprací a na základě vzájemného respektu. To je civilizační úspěch, na který můžeme být hrdí. Díky
míru můžeme dosáhnout prosperitu a růst, který bychom každý sám nezajistili“ (projev zde).

EU ETS: plénum přijalo usnesení k návrhu směrnice Komise k revizi systému obchodování s emisemi
(EU ETS, zpoplatnění znečišťování ovzduší nastaveno v roce 2005 – víc než 11 tis. elektráren a továren bylo donuceno
zakoupit si pro každou vypuštěnou tunu CO2 v dražbě povolenku). Má vést ke zvýšení ceny uhlíku pomocí
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snižování množství emisních povolenek (o 2,2 % každý rok, od roku 2024 o 2, 4 % (převis nabídky)) a
zdvojnásobení kapacity tržní stabilizační rezervy (pro stažení přebytku povolenek na trhu). Dále obsahuje
návrh na snížení emisních povolenek pro sektor letectví o 10 % oproti průměru z let 2014 – 2016. EU je třetí na
světě ve vypouštění zplodin, a chce do roku 2030 snížit emise o 40 % oproti roku 1990. Odvětví, kde se aplikuje EU ETS,
má snížit emise o 43 % oproti referenčnímu roku 2005, odvětví mimo systém EU ETS o 30 %. Změna nastavení ETS by
měla podpořit přechod na čisté technologie. Návrh mj. obsahuje také tzv. „Modernizační fond“ na podporu a zvýšení
investic do modernizace energetických soustav, včetně dálkového vytápění, zlepšení energetické účinnosti (pro
státy EU, které měly v r. 2013 - 2015 HDP na obyvatele pod 60 % průměru EU), a „Fond pro spravedlivou
transformaci“ (od 1. ledna 2021, podpora regionům, v nichž je vysoký podíl pracovníků zaměstnán v odvětvích
závislých na uhlíku a HDP na obyvatele je výrazně pod průměrnou úrovní EU). Návrh změn EP zde.
Na doporučeních zemím, usilujícím o členství EU se usnesli poslanci nad zprávami Komise dne 15. 2.: Albánie by
měla zvýšit tempo reformy soudnictví, zatímco Bosna a Hercegovina potřebuje překonat své etnické a politické
rozpory a mohla by podle poslanců využít procesu posuzování své žádosti o přistoupení k EU, aby posílila funkčnost
a jednotu země. Plénum řešilo také zhoršení situace na východní Ukrajině, kde ruští povstalci porušili příměří
(viz OCM 10. 2.), a situaci na Západním břehu (kde Izraelská vláda nedávno rozhodla stavět 3000 nových domů a její
nařízení zpětně legalizuje několik tisíc osad „nelegálně postavených na palestinském soukromém pozemku“). Dne 15. 2.
poslanci přijali usnesení k návrhu směrnice o boji proti terorismu a návrhu nařízení o posílení kontrol vnějších
hranic na základě příslušných databází (opatření proti zahraničním bojovníkům a „osamělým vlkům“;
směrnice mj. rozšiřuje výčet činů, které budou považovány za trestné).

CETA: poslanci Evropského parlamentu schválili dne 15. 2. uzavření Všeobecné hospodářské a obchodní
dohody mezi EU a Kanadou (CETA) a Dohody o strategickém partnerství (viz OCM 8. 7., 21. 10., 28. 10., 2. 12.
2016, 3. 2. 2017). Schválením poslanci umožnili dočasné používání dohod v těch oblastech, které jsou ve
výlučné pravomoci EU, s největší pravděpodobností od 1. 4. 2017. Protože se jedná o tzv. "Smíšenou dohodu",
tj. pokrývající oblasti výlučné pravomoci EU, jakož i společnou odpovědnost mezi EU a členskými státy, musí
být ratifikována CETA členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy. Jednání o CETA byla zahájena v

květnu 2009 a dokončena v září 2014. Dohody dne 30. 10. 2016 v Bruselu na setkání na úrovni EU a Kanady podepsali
předsedové Evropské rady (ER) a Evropské komise (EC), Donald Tusk a Jean-Claude Juncker, předseda vlády Slovenska
Robert Fico, jménem Rady EU a kanadský ministerský předseda Justin Trudeau. CETA je nejkomplexnější a
nejmodernější obchodní dohoda a eliminuje více než 99% z cel, které v současné době ztěžují obchod mezi EU a
Kanadou. Očekává se zvýšení objemu vzájemného obchodu na 12 miliard ročně, stejně jako růst a vytváření
pracovních míst na obou stranách Atlantiku (původně navrhovaný mechanismus urovnávání sporů mezi soukromými
investory a státem (ISDS) byl nahrazen systémem investičních soudů (ICS), kdy budou vybírat arbitry státy. EU a
Kanada v dohodě výslovně potvrdili právo jednotlivých zemí regulovat vnitrostátní záležitosti ve veřejném zájmu CETA se netýká veřejných služeb, všechny výrobky dovážené z Kanady musí splňovat normy EU. Evropské standardy
týkající se ochrany zdraví, životního prostředí, sociálních práv nebo práv spotřebitelů nebudou dohodou CETA dotčeny.
EU bude i nadále regulovat bezpečnost potravin po svém, včetně geneticky modifikovaných produktů a hormonálně
upraveného hovězího masa, které je u nás zakázáno. Hlasování k CETA vypadalo následovně: pro 408, proti 254,
zdržel se 33. Hlasování českých europoslanců: PRO: z ALDE/ANO 2011: Charanzová, Dlabajová, Ježek, Telička; z
EPP/Top09: Niedermayer, Polčák, Pospíšil, Štětina; KDU-ČSL: Svoboda, Zdechovský, Šojdrová; ECR/ODS:
Tošenovský, Zahradil; EFDD/Svobodní: Mach. PROTI: z S&D/ČSSD: Keller, Poc, Poche, Sehnalová; z GUE-NGL
/KSČM: Kohlíček, Konečná, Maštálka. Schválení následující den osobně na plénu okomentoval kanadský premiér
Trudeau v projevu o vztazích mezi EU a Kanadou (první kanadský premiér, který oslovil EP).

Poslanci diskutovali o budoucnosti řeckých veřejných financí a stavu reforem v rámci současného třetího
programu finanční pomoci (v červenci by se měla uskutečnit splátka Řeků ve výši 7 mld. €). Místopředseda
Komise V. Dombrovskis informoval, že Řecko zavádí strukturální reformy a dohoda mezi věřiteli by měla být
brzy uzavřena. Dle dat Eurostatu řecký dluh meziročně mírně poklesl, nicméně od krize v roce 2008 narostl ze 103 %
na 177 % HDP, nezaměstnanost za stejné období vzrostla z 8% na 25% (nezaměstnanost mladých je dvojnásobná). Na
debatu nedorazil předseda skupiny ministrů financí eurozóny Jeroen Dijsselbloem (již dříve se vyjádřil proti snížení
dluhové zátěže Řecku, což požadoval MMF jako podmínku zapojení se do programu). Půjčky pro Řecko jsou citlivým
tématem vzhledem k nadcházejícím volbám v EU (Nizozemí, Francie, Německo). Analýzy situace a budoucího

vývoje od MMF a EU se rozcházejí, nicméně bylo dosaženo porozumění (zasedání dne 20. 2.) mezi
Euroskupinou, řeckými orgány a institucemi (Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou, Mezinárodním
měnovým fondem a Evropským mechanismem stability). Do Athén se tak může vrátit kontrolní mise a
pokračovat v práci nezbytné k uzavření dohody na úrovni pracovních útvarů o politických reformách v rámci
druhého přezkumu programu (dohoda na úrovni pracovních útvarů je nezbytnou podmínkou pro úspěšné
dokončení přezkumů, a tudíž i pro vyplacení finanční podpory).
Plénum schválilo dne 15. 2. usnesení žádající Komisi, aby do konce roku 2018 předložila legislativní návrh k
urychlení procesu hodnocení, schvalování a registrace nízkorizikových pesticidů biologického
původu (nyní je jich schváleno pouze 7 a část členských států odmítá tyto alternativy schválit kvůli nižší
účinnosti). Běžně používané chemické pesticidy „jsou určeny k zabíjení živých tvorů a způsobují také škody na
našem zdraví,“ vysvětlil jeden ze zpravodajů textu, poslanec P. Poc (ČSSD/ S&D). EP zdůrazňuje, že rezidua
pesticidů lze nalézt v půdě, vodě, i zemědělských produktech. Nízkorizikové přípravky na ochranu rostlin
mohou představovat vhodnou alternativu a přispět tak i k udržitelnému zemědělství.
KOMISE představila dne 13. 2. Zimní hospodářskou prognózu 2017: hospodářské oživení Evropy, které v
minulém roce projevilo svou odolnost vůči globálním výzvám, má podle očekávání pokračovat i letos a v roce
příštím: poprvé za téměř deset let by měly ekonomiky všech členských států EU růst během celého
prognózovaného období (2016, 2017 a 2018). Tato předpověď je však poznamenána větší nejistotou než obvykle.
EC očekává růst HDP v eurozóně ve výši 1,6 % v roce 2017 a 1,8 % v roce 2018. Oproti prognóze z podzimu to
představuje mírné navýšení (pro rok 2017 se předpovídalo 1,5 % a pro rok 2018 pak 1,7 %) v důsledku lepších
výsledků ve druhé polovině roku 2016.

