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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze dne 24. 4. 2019

PŘÍKLADY VLIVU EVROPSKÉHO PARLAMENTU PŘI SCHVALOVÁNÍ
LEGISLATIVY EU
Evropský parlament má silné slovo při tvorbě práva Evropské unie. Europoslanci dokázali v řadě případů
zpřísnit původně navrhovanou regulaci. Jejich tlaku se nakonec musely do určité míry přizpůsobit
v konečné fázi vyjednávání o směrnicích a nařízeních i členské státy.
„Europoslanci se významně podílejí na tvorbě regulace, která přichází z Evropy a významně ovlivňuje také
český byznys. I když čeští europoslanci musí hájit zájmy Evropské unie jako celku, měli by ve svých
stanoviscích a hlasováních zohlednit také specifické zájmy svých voličů z České republiky. Očekáváme od
nich, že se budou aktivně zajímat o postoje Svazu průmyslu a jeho členů a o reálné dopady připravovaných
návrhů na české podniky a jejich konkurenceschopnost,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu
a dopravy ČR.

ENERGETIKA
Poslanci Evropského parlamentu výrazně promluvili do výše cílů pro podíl obnovitelných zdrojů energie
a energetickou účinnost. Zatímco Evropská komise navrhovala cíl podílu OZE v roce 2030 ve výši 27 procent
z hrubé spotřeby energie, Evropský parlament požadoval podíl alespoň 35 procent. Výsledný kompromis
mezi EP a Radou EU, která reprezentuje členské státy, je 32 procent. U energetické účinnosti navrhovala
Evropská komise snížení spotřeby energie vůči referenčnímu scénáři v roce 2030 o 30 procent. Europoslanci
přišli s požadavkem na zvýšení cíle na 35 procent. Kompromisní cíl 32,5 procenta si vyžádá v ČR investice ve
výši stovek miliard korun v příštím desetiletí.

DOPRAVA
Evropský parlament se zasadil o navýšení cílů pro snižování emisí CO2 u nových osobních a lehkých užitkových
aut. Komise u obou kategorií chtěla do roku 2030 snížit emise o 30 procent proti roku 2021. Europoslanci
požadovali snížení o 40 procent. Výsledný kompromis mezi EP a Radou EU činí 37,5 procenta.

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
Evropský parlament se podílí na schvalování rozpočtu Evropské unie. Europoslanci se snaží zvýšit objem
peněz na podporu výzkumu a vývoje. Pro připravovaný program podpory výzkumu Horizon Europe požadují
na roky 2021 až 2027 částku 120 miliard eur. Evropská komise na něj v návrhu sedmiletého rozpočtového
rámce vyčlenila 94,1 miliardy eur.

OBCHODNÍ POLITIKA
Obchodní dohody, které dojedná se třetími zeměmi Evropská komise, musí ratifikovat Evropský parlament.
Některé kroky europoslanců ovšem mohou ratifikaci hotových dohod ohrozit. Příkladem může být dohoda
s Kanadou (CETA), proti níž část europoslanců protestovala. Kvůli aktivitám poslanců se mohou ocitnout
v ohrožení také samotná jednání o obchodních dohodách. Příkladem je jednání o mandátech Komise pro
rozhovory s USA. Parlament zveřejnil návrh rezoluce a kromě kritiky mandátů, žádal přímo členské státy, aby
mandáty odmítly. Tento návrh neprošel, ale fakt, že se na půdě EP veřejně projednávala fakticky výzva
odmítnout jednání s USA, vysílá silný negativní signál na druhou stranu Atlantiku. Obecně problémem je, že
EP akcentuje v dohodách neobchodní části, jako kapitoly řešící udržitelný rozvoj a možné sankce za jejich
neplnění.

VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ
Evropský parlament si vynutil, aby Evropská komise přišla v roce 2016 s revizí směrnice o vysílání pracovníků.
Hnacím motorem novelizace byl protekcionismus států západní Evropy pod praporem „sociálního
dumpingu“, který údajně představují pracovníci vysílaní na omezenou dobu svými zaměstnavateli z nových
členských zemí. Europoslanci prosazovali například aplikaci obecně závazných kolektivních smluv
v hostitelských zemích na vysílané pracovníky nebo omezení vysílání na dobu 12 měsíců, po kterou se na
vysílané pracovníky nebude vztahovat pracovní právo hostitelské země. Ve schválené směrnici zůstala
12měsíční doba pro vysílání, kterou lze prodloužit o 6 měsíců. Rovněž se rozšířil počet aplikovatelných
kolektivních smluv na vysílané pracovníky.

SOCIÁLNÍ POLITIKA
Existuje řada příkladů, kdy europoslanci a europoslankyně podporovali byznys při práci na pozměňovacích
návrzích ke směrnicím a nařízením. Například někteří čeští europoslanci bojovali za vyvážený přístup
k právům pracovníků a dalším administrativním a finančním požadavkům na podniky. Jednalo se zejména
o směrnici o vyvážení pracovního a soukromého života a pro zaměstnavatele kritický návrh směrnice
o předvídatelných a transparentních pracovních podmínkách. Vítězstvím bylo zachování definice
„pracovníka“ na národní úrovni.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 30 svazů a asociací a 133 individuálních členských
firem. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách
a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání.
Jako oficiální připomínkové místo komentuje průměrně 140 zákonů či vládních předpisů ročně. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových
organizacích, zejména jako člen Konfederace evropského podnikání BusinessEurope.

