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Čtvrtému summitu Východního partnerství (od jeho založení v Praze v roce 2009), předsedal ve dnech 21.22. května za Evropskou radu D. Tusk, který v Rize reprezentoval EU spolu s předsedou Komise Junckerem.
Zástupci šesti postsovětských republik (Ukrajiny, Moldavska, Běloruska, Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie)
podepsali s představiteli EU a členských států deklaraci o dosažených pokrocích, která nastiňuje jejich
další spolupráci s EU - cíle a priority do dalšího summitu za dva roky. Za ČR vedl delegaci president M.
Zeman. Podrobněji zde. Summit v Rize byl doprovázen řadou dalších akcí: na Podnikatelském Fóru
Východního partnerství dne 21. května 2015 Evropská komise oznámila spuštění nástroje pro
prohloubení zóny volného obchodu (DCFTA) pro malé a střední podniky (SMEs) ve třech zemích
DCFTA: Gruzii, Moldavské republice a Ukrajině. Nástroj doplňuje dvoustranné programy EU, které
podporují strukturální reformy v každé zemi Východního partnerství, mají pomoci SMEs podnikům růst a
připravit se na tržní příležitosti DCFTA. Nástroj se skládá ze souboru společných programů - realizovaných
Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropskou investiční bankou (EIB) – podpory za účelem
snížení rizika při poskytování půjček SMEs podnikům (pro finanční instituce), snížení nákladů na investice
pro tyto podniky, poskytování poradenských služeb pro podnikání atp. Program bude disponovat částkou
200 milionů eur v podobě grantů z rozpočtu EU v průběhu příštích 10 let. Očekává se efekt v podobě
nových investic pro malé a střední podniky v hodnotě minimálně 2 mld. eur. Dne 22. května 2015
Evropská komise a Ukrajina podepsaly Memorandum o porozumění a smlouvu o půjčce pro třetí
program Makro-finanční pomoci EU Ukrajině (MFA). Tyto dohody stanoví podmínky pro Ukrajinu pro
čerpání až 1,8 mld. eur ve třech stejných splátkách ve výši 600 mil. eur za dodržení podmínek Memoranda
a programu Mezinárodního měnového fondu (restrukturalizace dluhu atd.). Komise navrhla třetí program
MFA pro Ukrajinu v lednu 2015, Europarlamentem a Radou ministrů EU byl schválen dne 15. dubna 2015.

DOPORUČENÍ VÝBORU INTA K TTIP- PODKLAD PRO STANOVISKO ZA EUROPARLAMENT

Výborem, který je pověřen vypracováním podkladu doporučení Europarlamentu Evropské komisi ohledně
dohody TTIP (Transatlantického obchodního a investičního partnerství), je Výbor pro mezinárodní obchod
INTA. Výbor INTA hlasoval dne 28. 5. o konečném znění svého doporučení, zpravodajem je německý
poslanec ze skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů (S+D) Bernd Lange. K hodnocení přispělo
svým stanoviskem dalších 13 výborů, výbor TRAN (doprava a cestovní ruch) se rozhodl nevyjadřovat. I
přes nesouhlasná podkladová stanoviska několika výborů EP, kompromis INTA nepožaduje vyloučení tzv.
ISDS (mechanismu urovnání sporů mezi investorem a státem) z TTIP ale jeho zreformování. Obchodní
dohoda by dále měla zlepšit přístup firem EU na trh v USA, dohoda nesmí narušovat normy EU, ani právo
na regulaci ve veřejném zájmu, nemá se vztahovat na veřejné služby. Stanoviska výborů a výsledný
kompromis naleznete zde. Navrhovatelkou stanoviska za Výbor IMCO je česká europoslankyně D. Charanzová
(ANO/ALDE), za výbor ENVI prohlasován návrh českého europoslance Poce (ČSSD/ S+D). Vyjednávání TTIPu
začala v červenci 2013 a doposud proběhlo 9 jednacích kol - poslední v New Yorku 20.-27. dubna.
Problematičnost vyjednávání TTIP lze mj. pozorovat ve ztíženém přístupu k dokumentům jednání.
Dokumenty TTIPu jsou k dispozici pouze v režimu LIMITÉ = Vyhrazené. Dle posledních zpráv z 9. kola
vyjednávání by měly být otevřeny tzv.: „Reading Rooms“= „čítárny“ textů na ambasádách USA v členských
státech EU, a to pro vybrané státní úředníky- V ČR zhruba 100 osob, nepočítá se ale se senátory
ani poslanci. Po ambasádách mají následovat čítárny na vybraných resortech – pravděpodobně MZV. ČR
obecně podporuje vyjednání TTIP, předpokládá, že česká ekonomika jako celek bude mít z vyjednání TTIP
prospěch. Více informací k TTIPu na oddělení OEU. Další postup: O návrhu postoje Evropského parlamentu na
základě zprávy INTA by poslanci měli jednat a hlasovat na plenárním zasedání EP dne 10. června. Obchodní
dohoda může vstoupit v platnost pouze tehdy, pokud ji schválí jak Rada EU, tak i Evropský parlament.
Řecká vládnoucí strana Syriza již v únoru znovu odmítla podpis TTIPu. Pokud bude dohoda TTIP prohlášena
za tzv. smíšenou smlouvu dle unijního práva, budou muset smlouvu schválit také členské státy EU (zatím
povaha smlouvy nebyla upřesněna).
MINIPLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 27. KVĚTNA, BRUSEL

K Europoslancům promluvil Generální tajemník OSN Pan Ki-mun: „Evropa má důležitou roli a kolektivní
odpovědnost jednat. Záchrana životů by měla být prioritou.“ Dále zmínil oblast trvale udržitelného rozvoje
a závazků EU v oblasti klimatu a energetiky a předcházení násilnému extremismu. Celý projev zde.
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Návrh Evropské komise na propojení dvou, v současné době oddělených, programů pro školy: projektu
„Ovoce do škol“ a režimu dodávek mléka a mléčných výrobků do škol byl prohlasován poslanci na
miniplenárním zasedání dne 27.5. v Bruselu. Režim dodávek mléka a mléčných výrobků do škol byl zřízen v
roce 1977 a zapojily se do něj všechny členské státy. Projekt „Ovoce do škol“ byl založen v roce 2009 a v
současné době se ho účastní 25 členských zemí (mimo Velké Británie, Švédska a Finska). Jednotný rámec
má snížit správní a organizační zátěž vnitrostátních orgánů, škol i dodavatelů a celý režim
zefektivnit. Účast v programu bude pro členské státy dobrovolná. Budou si rovněž moci vybrat, které
potraviny chtějí distribuovat. Poslanci upravili pravidla následovně: přidali další typy mléčných výrobků
(sýry, tvaroh, jogurty) na seznam potravin způsobilých pro financování z prostředků EU, přičemž přednost
mají místní a regionální výrobky. Tento posílený režim dodávek potravin ze zemědělských podniků do
škol bude klást větší důraz na vzdělávací opatření. EP požaduje, aby členské státy EU vyčlenily 10% - 20%
z těchto finančních prostředků EU na vzdělávací činnost, např. podporovat zdravé stravovací návyky a
bojovat proti plýtvání potravinami, včetně návštěv zemědělských podniků a příležitostné distribuce
místních specialit. Europoslanci navýšili rozpočet o 20 mil. eur ročně. Nový program bude po
schválení disponovat na každý školní rok rozpočtem v celkové výši 230 mil. eur (150 mil. eur na
ovoce a zeleninu a 80 mil. eur na mléko). Rozdělení mezi státy EU bude dle dvou základních kritérií:
podíl dětí v populaci ve věku 6-10 let, a stupeň rozvoje regionu v rámci členského státu. Další postup:
Europarlament schválil pozměňovací návrhy k návrhu nařízení a mandátu pro jednání s ministry EU. Poté, co
Rada ministrů schválí tuto vyjednávací pozici, Parlament, Rada a Evropská komise by měla zahájit jednání o
konečné podobě nových právních předpisů.

