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SCHENGEN: po předchozí diskusi dne 30. 5. EP schválil první výroční zprávu z vlastní iniciativy
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(=nelegislativní usnesení) o stavu schengenské spolupráce (ukončení pasových a dalších kontrol na
společných hranicích). Schengenský prostor (SP) bez vnitřních hranic je vystaven ohromnému tlaku.
Usnesení reaguje na hlavní nedostatky aplikace schengenského acquis v praxi, a také pokrok při jejich
odstraňování a připomíná, že EU v posledních letech přijala řadu opatření na posílení schengenského
prostoru (EP oceňuje zřízení Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, zpřísnění
kontrol osob na vnějších hranicích či zavedení elektronického registračního systému při
překračování vnějších hranic). EP uvedl, že SP se nachází na rozcestí a vyžaduje rozhodné a společné
kroky k tomu, aby byly plně obnoveny výhody, které poskytuje občanům. Vzhledem k tomu, že to rovněž
vyžaduje vzájemnou důvěru, spolupráci a solidaritu mezi ČS, neměla by probíhat žádná politická
debata, která by obviňovala Schengen. EP znovu uvedl, že BG a RO jsou připraveny na začlenění do
SP a vyzval Radu (ministrů) EU, aby jejich vstup schválila. EP také klade důraz na společné úsilí
a spolupráci mezi agenturami a dalšími zúčastněnými stranami, zejména pokud jde o přístup založený
na hotspotech v oblasti odborné přípravy. EP dále odsuzuje pokračující znovuzavádění kontrol
na vnitřních hranicích, odsuzuje budování fyzických překážek, včetně plotů, mezi členskými státy
a připomíná své pochybnosti ohledně slučitelnosti těchto opatření se Schengenským hraničním
kodexem; vyzývá EK, aby důkladně posoudila stávající i případnou novou výstavbu tohoto druhu a
podala o tom EP zprávu. (V současnosti uplatňuje kontroly na určitých hranicích šest zemí: FR, AT, DE,
DK, SE, NO). „Národní vlády udělaly ze Schengenu obětního beránka, když selhala bezpečnostní
opatření a projevily se slabiny evropského azylového systému. Přitom ale Schengen není problém, je
naopak řešením,“ upozorňuje zpravodaj Carlos Coelho. Z EP hlasovalo pro zprávu 65% poslanců
(439)/ proti 23% (157)/ zdržel se 12% (80). Z ČR PROTI: Charanzová (ANO/ALDE), Dlabajová
(ANO/ALDE), Payne (Svobodní/EFDD). PRO: Keller (S&D), Niedermayer (Top09&STAN/EPP), Poc
(ČSSD,S&D), Poche(ČSSD/S&D), Polčák (STAN/EPP), Svoboda (KDU-ČSL/EPP), Zdechovský (KDUČSL/EPP), Šojdrová (KDU-ČSL/EPP), Štětina (Top09&STAN/EPP). Zdrželi se: Ježek (ALDE), Kohlíček
(KSČM/GUE-NGL), Konečná (KSČM/GUE-NGL), Telička (ALDE), Tošenovský (ODS/ECR), Zahradil
(ODS/ECR). Nevolili: Maštálka (KSČM/GUE-NGL), Pospíšil (Top09&STAN/EPP), Sehnalová (ČSSD,S&D).
REAKCE EU NA ZAVEDENÍ AMERICKÝCH SAZEB V ODVĚTVÍ OCELI A HLINÍKU

Dne 29. 5. poslanci EP diskutovali s komisařkou pro obchod C. Malmström o tom, jak by EU měla
reagovat na rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa o zavedení nových povinností týkajících se
dovozu oceli a hliníku. Předseda EP Tajani uvedl, že ho velmi zklamalo rozhodnutí prezidenta
Trumpa uvalit cla na dovoz oceli a hliníku do EU. „Stojíme při našich evropských dělnících a průmyslu
a budeme reagovat všemi dostupnými nástroji, které brání naše zájmy. Jednostranné obchodní tarify
jsou vždy hrou se záporným součtem.“ Malmström uvedla: „Náš budoucí postup bude záviset na
povaze a náročnosti opatření uložených našemu vývozu ze strany Spojených států a na újmě našeho
průmyslu. Pokud Spojené státy uvalí omezené kvóty, Komise připraví nové nařízení, které bude
zahrnovat okamžitou novou rovnováhu mezi dovozem z USA na základě seznamu, se kterým jste
obeznámeni, ale stále na úrovni výrazně nižší, než by tomu bylo v případě, pokud budou ukládat clo
spíše než kvóty. Jsme také připraveni zahájit řešení případu s WTO. Komise je připravena přijmout
vhodná bezpečnostní opatření k ochraně vlastního trhu s ocelí, pokud by se ukázalo, že jsou
ospravedlnitelná šetřením, které již probíhá.“ EU dne 1. 6. přeložila u Světové obchodní organizace
(WTO) žádost o konzultace se Spojenými státy, čímž učinila první krok k řešení sporu na půdě tohoto
nadnárodního orgánu. Text žádosti bude zveřejněn až poté, co bude rozeslán všem členským státům
WTO. Malmström rovněž uvedla, že EU bude na půdě WTO řešit spor s Čínou týkající se údajného
porušování práv duševního vlastnictví. „Jsme odhodláni chránit multilaterální systém. Očekáváme, že
všichni budou hrát podle pravidel,“ řekla agentuře AP Malmström. Kolegium komisařů následně dne
6. 6. schválilo rozhodnutí uložit dodatečná cla na úplný seznam amerických výrobků, které byly
oznámeny Světové obchodní organizaci (WTO), jako součást reakce EU na americké tarify na
výrobky z oceli a hliníku.

NOVÁ ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ NA OCHRANU PRACOVNÍCH MÍST A PRŮMYSLU EU

EP dne 30. 5. schválil nové nařízení, které umožní EU zavést vyšší cla na dumpingové nebo
subvencované dovozy z třetích zemí, dále bude znamenat výrazné zkrácení a transparentnější
vyšetřování antidumpingu za účasti odborů (odbory budou přizvány i při fázi hodnocení navrhovaných
cel); promítnutí nákladů, jež průmysl EU stojí dodržování mezinárodních dohod v oblasti práce a
životního prostředí, do výpočtu cel; zřízení asistenční služby pro malé a střední podniky (podpora při
podávání stížností a během antidumpingového šetření); přísný monitoring a registrace všech výrobků
přicházejících do EU s cílem zabránit tvorbě zásob; zahrnutí kontinentálních šelfů a výlučných
ekonomických zón (EEZ) do působnosti nařízení (vyplnění mezer existující legislativy) = mělo by
zefektivnit ochranu EU vůči subvencovaným dovozům a sociálnímu a ekologickému dumpingu
(nařízení vstoupí v platnost den po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU, tj. v první polovině června
2018). EP přijal mandát k vyjednávání již v únoru 2014, ale diskuse o návrhu EK z roku 2013 byly v
Radě pozastaveny na více než 3 roky. Na znění nařízení se poslanci dohodli s ministry ČS v prosinci
2017. Nařízení doplňuje v listopadu schválená antidumpingová pravidla EU vůči třetím zemím, které
výraznými hospodářskými zásahy zvyšují konkurenceschopnost svých firem.

