O ČEM SE MLUVÍ
pátek, 28. října 2016
PLÉNUM EVROPSKÉHO PARLAMENU: mezi hlavní politické debaty na plénu patřilo projednávání rozpočtu EU
pro rok 2017 a s tím spojená revize víceletého finančního rámce na období 2014-2020. V rozpočtu pro rok 2017
Europarlament požaduje více peněz, než navrhuje Komise, a odmítl všechny škrty navrhované členskými státy.

Konkrétně EP požaduje rozpočet na rok 2017 160,7 mld. € v závazcích (+4,1 mld. € ve srovnání s návrhem) a 136,7 mld. € na
platbách (+2,5 mld. € oproti návrhu rozpočtu). Srovnání návrhů EP/Rada/Komise zde. Poslanci přijali svůj postoj k rozpočtu

Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU

EU 2017 před jednáním s Radou a trvají na tom, že rozpočet na příští rok a revize víceletého finančního rámce
(přijímán na období 7 let) musí být vyjednávány jako balíček. Současný rámec platí pro období 2014-2020 a EP
požádal o jeho přezkum v polovině období k posouzení, zda stále odpovídá aktuálním prioritám (v roce 2013, kdy se
řešil víceletý finanční rámec, nebyla otázka migrace takovým problémem). Rozpočet 2017: EP upozorňuje, že je
třeba více prostředků na podporu růstu, zaměstnanosti mladých nebo opatření na zvládání migrace – např. v této
oblasti poslanci odmítli (Radou=členskými státy) navržené škrty s vysvětlením, že financování dohody mezi EU a
Tureckem a další ad-hoc nástroje by neměly jít na úkor vnějších stávajících činností EU, včetně rozvojové politiky.
Poslanci "silně pochybují", zda finanční prostředky na projekty ve třetích zemích jsou dostačující, a to zejména s
ohledem na současnou migrační a uprchlickou krizi. Zemědělství je ovlivněno ruským embargem a postiženo závažnou krizí
v odvětví mléka a mléčných výrobků (požadováno 600 mil. € navíc k zemědělskému rozpočtu); hospodářský růst dle EP vyžaduje
investice (EP požaduje návrat počátečního rozpočtu pro CEF "Connecting Europe Facility" - financuje projekty v oblasti
infrastruktury a program "Horizon 2020" - podporuje výzkumné projekty (v souvislosti s Junckerovým balíčkem byly provedeny
rozpočtové škrty v těchto programech) = 1,24 mld. € nad variantu navrženého rozpočtu)); pracovní místa pro mladé lidi (EP
požaduje dalších 1,5 mld. € k financování iniciativy); oblast kultury + 24 mil. €. V této souvislosti: poslanci vyvíjejí tlak na
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Komisi v usnesení tím, že požadují zadržení 20% odměn bývalých komisařů, dokud EK nepřijme přísnější kodex
chování, aby se zabránilo střetu zájmů - mnoho bývalých komisařů v současné době drží pozice vyvolávající otázky
ohledně možného střetu zájmů (včetně bývalého prezidenta Barrosa a jeho angažmá v Goldman Sachs). Další postup:
Plenárním hlasováním začaly třítýdenní "smírčí" vyjednávání s Radou (do 17. listopadu letošního roku) s cílem dosáhnout
dohody mezi těmito dvěma institucemi tak, aby o rozpočtu EP hlasoval na plénu a následně ho mohl podepsat prezident EP v
prosinci. Pokud se EP a Rada nedohodnou, musí Komise předložit nový návrh.

BULHARSKÁ

KOMISAŘKA KRYSTALINA GEORGIEVA s portfoliem rozpočet a lidské zdroje, oznámila dne 28. 10.
rezignaci na post místopředsedkyně Komise. Po neúspěšné kandidatuře na post generálního tajemníka OSN v září
2016 (nominace proběhla týden před vybráním bývalého portugalského premiéra a vysokého komisaře OSN pro uprchlíky A.
Guterrese na tento post) se nyní vrací, po svém sedmiletém působení v Komisi, zpět do Světové banky (Mezinárodní
banky pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA), kolektivně známé jako Světová banka ) jako
výkonná ředitelka (CEO). Její portfolio převezme německý komisař G. Ottinger. Vyjednávání o rozpočtu EU na příští
rok se komisařka slíbila účastnit. Předseda EK Juncker bude dle článku 246 Smlouvy o fungování EZ (SFEU) diskutovat

s bulharským premiérem návrhy na nového komisaře bulharské národnosti, i alokaci možného portfolia.

Poprvé budou PRIORITY PRACOVNÍHO PROGRAMU KOMISE PRO ROK 2017 projednány i EP a Radou a oznámeny
společným prohlášením těchto tří institucí v prosinci 2016 (v kontextu nové interinstitucionální dohody o zdokonalení
tvorby právních předpisů a na základě prohlášení o záměru, které předseda Juncker a první místopředseda EK Timmermans
předložili dne 14. září poté, co Juncker vystoupil s projevem o stavu EU v září na plénu EP (usnesení EP z července viz OCM 8. 7.
2016). Debata europoslanců nad pracovním programem (seznam opatření, jež Komise přijme v nadcházejících dvanácti
měsících, přijímán každoročně) proběhla s komisařem Timmermansem. Program Komise obsahuje 21 hlavních
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iniciativ, 18 přepracovaných stávajících právních předpisů, zrušení 16 zákonů, které se staly zastaralými, stažení 19
návrhů v legislativním procesu a prioritizaci 34 projednávaných návrhů (jež Komise předložila v uplynulých dvou letech a
„jejichž urychlené přijetí v EP a Radě může přinést v praxi reálný posun“ - obsahuje mj. návrh směrnice k vysílání pracovníků).
Program se zaměřuje na sociální politiku, obchod, investice a obranu, doporučené dočasné prodloužení kontrol na
vnitřních hranicích a navrhuje komplexní reformu korporátních daní - ta bude vycházet ze tří návrhů: společný
konsolidovaný základ daně; lepší mechanismy pro řešení sporů týkajících se dvojího zdanění a opatření pro boj s
třetími zeměmi proti možným daňovým únikům.
PLÉNUM DÁLE SCHVÁLILO: doporučení pro novou strategii EU vůči Iránu po jaderné dohodě (Irán představuje druhou
největší ekonomiku Blízkého východu a největší mimo Světovou obchodní organizaci, má druhé největší zásoby zemního plynu na
světě a čtvrté největší zásoby ropy, hostí také čtvrtou největší populaci uprchlíků v absolutních počtech (po Turecku, Pákistánu a
Libanonu)). EP také vyzval Turecko k propuštění novinářů, zadržovaných bez přesvědčivých důkazů o trestné činnosti
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(zadrženo nejméně 99 novinářů a spisovatelů a zavřeno více jak 150 redakcí).
Proti zneužívání dělníků ve třetích zemích se postavili poslanci ve svém usnesení, aby evropské firmy při tamní
výrobě zajistily respekt základních práv. Obchodní a investiční smlouvy uzavírané EU mají obsahovat doložky o
etické odpovědnosti evropských podniků. EP mj. „připomíná podnikovým aktérům, že při svém působení po celém světě

nesou odpovědnost za dodržování lidských práv bez ohledu na to, kde se jejich uživatelé nacházejí, a nezávisle na tom, zda své
závazky týkající se lidských práv plní hostitelský stát.“ EP požaduje také závazné limity EU na obsah průmyslově
vyráběných trans mastných kyselin v potravinách (průmyslově vyráběné ztužováním; v potravinářském průmyslu od
padesátých let; užití např. v polotovarech, předpečeném pečivu, olejích/ margarínech na smažení/pečení, v krekrech, sušenkách,
kukuřici do mikrovlnky, smažených pokrmech, polévkách, omáčkách; mohou zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění,
neplodnosti, Alzheimerovy choroby, cukrovky či obezity, podle Světové zdravotnická organizace/WHO má jejich konzumace na
naše zdraví výrazně negativní vliv a proto WHO doporučuje omezit jejich příjem na max. 1% denního příjmu energie ). Limity
dané zákonem má DK, AT, HU, LV, BE, DE, NL, PL, UK a GR zavedly dobrovolná opatření. BG, FI, SK, SE a MT doporučení.

CETA: podpis byl po dosažení dohody s belgickými regionálními parlamenty uskutečněn v novém datu Summitu
EU-Kanada dne 30.10. Výsledek kompromisu schváleném zástupci členských zemí znamená připojení právních
prohlášení k původnímu textu (kompletní znění zde). Na Summitu byl podepsán mimo CETA (viz OCM 21. 10. a 8. 7.)
také Joint Interpretative Instrument - právně závazný dokument, objasňující na čem se přesně v řadě článků CETA
Kanada a EU dohodly. Po tomto podpisu předsedů Rady a Komise a Slovenského předsednictví musí dohodu za EU
pro prozatímní vstoupení v platnost odsouhlasit ještě EP (prozatímní uplatňování dohody umožní evropským
podnikům těžit z výhod v oblastech, které spadají do výlučné nebo sdílené pravomoci EU). Vzhledem k tomu, že ICS je
v obchodních dohodách nový instrumentem, a veřejná debata v mnoha zemích není dokončena, volba členských států
EU (s podporou EK) je, že ICS bude mimo rozsah prozatímního uplatňování CETA (bude platit po ratifikaci CETA
všemi členskými státy). EK bude mezitím spolupracovat s Kanadou, aby dále rozvíjela některé parametry nového
systému – např. výběr soudců, přístup menších podniků k novému systému ICS či mechanismus odvolání. Dále byla
podepsána také Dohoda o strategickém partnerství (SPA), Společná deklarace a spolupráce v oblasti výzkumu.
SACHAROVOVOU CENOU ZA SVOBODU MYŠLENÍ (viz OCM 23. 9. 2016) byly oceněny dvě jezídky Nadia Murad a Lamjá Bašár,
které se staly hlasem obětí násilí, sexuálního zotročování a genocidy svého národa na území Iráku ze strany
takzvaného Islámského státu. Cena bude předána 14. 12. na plénu ve Štrasburku. Nadia Murad byla před dvěma týdny

také oceněna Radou Evropy cenou Václava Havla za lidská práva. Po projevu na historicky prvním zasedání Rady bezpečnosti
OSN k obchodu s lidmi v prosinci 2015, se v září 2016 stala první vyslankyní dobré vůle pro důstojnost obětí obchodu s lidmi
Úřadu OSN proti drogám a kriminalitě.

