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Vážené dámy, vážení pánové,
jaro přineslo hned dva zajímavé volební výsledky. Nejprve v Itálii,
kdy zvítězily dvě strany, které se, ač jinak nemají mnoho společného,
staví proti další politické integraci EU a požadují více svobody
a suverenity pro členské státy. S podobnými požadavky si
v Maďarsku pro třetí vítězství v řadě došel staronový premiér Viktor
Orbán. Na všechny tři vítězné strany můžeme mít různé názory,
faktem ale je, že eurokritický - nebo přesněji „EU kritický“ - proud
v Evropě sílí a do Bruselu míří další z řady signálů, že je třeba
zásadně změnit evropské paradigma směrem k decentralizované,
pružné, vícerychlostní EU. Nebo bude napětí jen narůstat.
Dámy a pánové, přeji Vám pěkný začátek jara a dobré čtení.
Jan Zahradil
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PROJEKTY PESCO

NEZÁKONNÝ ONLINE OBSAH

Rada 6. 3. 2018
přijala plán, který má
poskytovat strategické
směry a pokyny pro obrannou
spolupráci PESCO. Plán např.
poskytuje harmonogram
pro dohodu o možných
budoucích projektech a hlavní
zásady společného souboru
pravidel řízení pro projekty,
který má Rada přijmout do
konce června 2018. Rada
rovněž přijala rozhodnutí,
kterým se formálně
stanoví první seznam 17
kooperativních projektů, jež
byly dohodnuty na politické
úrovni v prosinci 2017.
| goo.gl/ki23wM

Odstraňování nezákonného online obsahu by mělo být snazší.
Komise 1. 3. 2018 doporučila společnostem a členským státům
několik operativních opatření. Společnosti by měly např. stanovit
jednoduchá a transparentní pravidla oznamování nezákonného
obsahu, včetně zkrácených postupů pro tzv. důvěryhodné oznamovatele. Společnosti by také měly dodržovat obecné pravidlo,
že nezákonný obsah odstraní do 1 hodiny od nahlášení.
| goo.gl/Naaf5R

STRUKTURÁLNÍ REFORMY

NEBEZPEČNÉ VÝROBKY

Komise 12. 3. 2018 zveřejnila
zprávu o nebezpečných
nepotravinářských výrobcích
v roce 2017. Nejvíce
oznámení se týkalo hraček
(29 %), dále motorových
vozidel (20 %) a oděvů, textilií
a módních výrobků (12 %).
Nejčastější zemí původu
nebezpečných výrobků byla
Čína (1 155 varování). Celkem
2 201 varování vedlo k téměř
4 tis. následných opatření.
| goo.gl/qgGy3v

V roce 2018 by mělo 24 členských států čerpat prostředky
v rámci programu na podporu strukturálních reforem. Celkově
by mělo být podpořeno 140 projektů, informovala 7. 3. 2018
Komise. Členské státy budou moci např. reformovat své rozpočtové systémy, modernizovat veřejnou správu, zvýšit kvalitu
a efektivitu vnitrostátních soudních systémů nebo bojovat proti
podvodům, korupci a praní peněz. | goo.gl/gwjrdf

NORD STREAM II BUDE

Německé úřady 27. 3. 2018 udělily souhlas s výstavbou plynovodu
Nord Stream II, který by měl v budoucnosti spojovat Německo
s Ruskem trasou vedoucím Baltským mořem. Kromě Německa
musí udělit souhlas s výstavbou úřady v Rusku, Finsku, Švédsku
a Dánsku. | goo.gl/yoezZX
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MODERNÍ FINANCE

Komise 8. 3. 2018
představila akční plán, jak
využít příležitosti, které
přinášejí inovace v oblasti
finančních služeb založené
na moderních technologiích
(tzv. fintech). Akční plán
obsahuje 19 dílčích opatření
a Komise by měla např.
poskytnout zázemí Evropské
laboratoři finančních
technologií. Návrh nařízení
o skupinovém financování by
měl platformám usnadnit
poskytování služeb v celé EU
a zlepšit přístup k inovativní
formě financování (malým
a středním) podnikům.
| goo.gl/eVBWRh
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„ZELENÉ“ FINANČNÍ PRODUKTY

Komise 8. 3. 3018 představila strategii pro finanční systém, který má podporovat
unijní opatření v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje. V rámci akčního
plánu je např. naplánováno vytvoření štítků EU pro „zelené“ finanční produkty
na základě unijního klasifikačního systému. Návrhy by měly umožnit investorům
i jednotlivcům činit svá rozhodnutí tak, aby byly jejich peníze využívány
odpovědněji a podporovaly udržitelný rozvoj. | goo.gl/yrhDYC

VELKÝ ZEMĚDĚLSKÝ OBCHOD

Komise 21. 3. 2018 povolila koupi společnosti Monsanto německou
chemickou společností Bayer za 66 mld. dolarů. Akvizici však podmínila
nápravnými opatřeními, která se týkají osiv, pesticidů a produkty precizního
zemědělství. Opatření by měla zajistit, aby nedošlo k narušení trhu a
konkurence na poli s uvedenými produkty. Komise různé prodeje podniků
posuzuje dle tzv. nařízení o fúzích (č. 139/2004). | goo.gl/aR1HbL

KVALITNĚJŠÍ UČNI?

DO EU SNADNĚJI

Rada 15. 3. 2018 přijala
doporučení týkající se „rámce“
pro kvalitní a efektivní
učňovskou přípravu. Cílem je
usnadnit vstup mladých na
trh práce. V doporučení jsou
uvedena různá kritéria pro
studijní a pracovní podmínky,
např. by měla vymezena práva
a povinnosti učňů, měla by jim
být poskytována mzda nebo jiná
náhrada; měli by mít právo na
sociální ochranu ap.
| goo.gl/m3gBSC

Komise 14. 3. 2018 předložila návrh na reformu společné vízové
politiky EU. Hlavním cílem navrhované aktualizace je modernizovat a optimalizovat společná vízová pravidla EU, usnadnit
postup vydávání víz jak pro legálně cestující osoby, tak pro
členské státy a současně posílit bezpečnostní normy v rámci
vízového řízení. Žádost by mělo být možné vyplnit a podepsat
elektronicky až 6 měsíců před plánovanou cestou namísto současných 3 měsíců a lhůta pro rozhodnutí by se měla zkrátit z 15
na 10 dnů. | goo.gl/drokMQ
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ALTERNATIVNÍ FINANCOVÁNÍ

WIFI4EU STARTUJE

Komise chce podpořit alternativní zdroje financování, a proto
12. 3. 2018 předložila právní
akty, které mají pokročit ve vytváření tzv. unie kapitálových
trhů. odstraněním překážek
přeshraničních investic. Návrhy
Komise spočívají ve společných
pravidlech (směrnici a nařízení)
pro kryté dluhopisy. Byly navrženy také právní předpisy upravující přeshraniční transakce s cennými papíry a pohledávkami.
| goo.gl/W2kMmk

Obce mohou získat podporu na bezplatné bezdrátové připojení
k internetu v okolí hlavních center veřejného života. Již nyní se
mohou zaregistrovat a v polovině května 2018 bude vyhlášena
první výzva pro předkládání projektů. Komise 20. 3. 2018 spustila nový internetový portál WiFi4EU. Cílem iniciativy je poskytnout do roku 2020 každé evropské obci bezplatné bezdrátové
připojení k internetu. Registrované obce mohou požádat o jednu
z 1 tis. poukázek na 15 tis. €. Poukázky budou rozdělovány podle zásady „kdo dřív přijde, ten dřív bere“. | goo.gl/LPNNB4

LEPŠÍ VOJENSKÁ MOBILITA?

Komise 28. 3. 2018 představila
akční plán ke zvýšení vojenské
mobility v rámci EU i mimo
ni. Jejím hlavním cílem je do
roku 2025 plně rozvinout tzv.
obrannou unii. Akční plán
navazuje na plán vojenské
mobility vypracovaný v rámci
Evropské obranné agentury.
Do roku 2019 má Komise např.
určit úseky transevropské
dopravní sítě, jež jsou vhodné
pro vojenskou přepravu,
včetně nezbytné modernizace
stávající infrastruktury (jde
např. o výšku a nosnost
mostů). | goo.gl/hLECki

EVROPSKÝ ORGÁN PRO PRACOVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Komise 13. 3. 2018 předložila návrh na
zřízení Evropského orgánu pro pracovní
záležitosti. Představena byla také iniciativa
zajišťující pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným sociální ochranu.
Evropský orgán pro pracovní záležitosti
má být zřízen jako nová decentralizovaná
agentura EU a měl by začít fungovat již
v roce 2019. Měl by poskytovat občanům
a podnikům informace o příležitostech,
pokud jde o práci, učňovskou přípravu, režimy pro mobilitu, nábory a stáže. Orgán by
měl nabízet mediaci a nalézat řešení v případě přeshraničních sporů, např. v případě
restrukturalizace společností zasahující
několik členských států. | goo.gl/MSoXW8
CO 2 U TĚŽKÝCH VOZIDEL

Bulharské předsednictví 26. 3. 2018 dosáhlo neformální dohody
s Evropským parlamentem týkající se nařízení o sledování
a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva z nových těžkých vozidel. Návrh se zaměřuje na nové nákladní automobily, autobusy
a autokary. Legislativa by měla umožnit vytvoření centrálního
registru EU, do něhož by měly orgány a výrobci vkládat údaje
o výkonnosti vozidel z hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva.
| goo.gl/KsrJ95
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SPRAVEDLIVÉ ZDANĚNÍ?

Komise 21. 3. 2018 navrhla nová pravidla, která by měla zajistit, že aktivity podniků v digitálním odvětví budou daněny „spravedlivým“ způsobem. EU by v tomto ohledu měly posloužit dva legislativní návrhy: (1) reforma pravidel zdanění
příjmu právnických osob tak, aby byly zisky registrovány a zdaňovány všude
tam, kde podniky vykazují interakci s uživateli, která je významného rozsahu
a odehrává se prostřednictvím digitálních kanálů a (2) tzv. prozatímní daň, jež
by se vztahovala na hlavní digitální aktivity, které v současné době zdanění v EU
zcela unikají. Nová pravidla by měla např. zajistit, aby online podniky přispívaly
do veřejných rozpočtů obdobně jako tradiční kamenné obchody a offline společnosti. Daň by se měla uplatnit na příjmy z aktivit, kdy významnou roli při vytváření hodnot hrají uživatelé. Jedná se o příjmy z prodeje reklamního prostoru na
internetu, z digitálních zprostředkovatelských aktivit, které uživatelům umožňují
komunikovat s jinými uživateli a které mezi nimi mohou usnadnit prodej zboží
a služeb, nebo z prodeje dat získaných z informací od uživatelů. | goo.gl/bjx9U1
KONEC MIGRAČNÍ KRIZE?

205

tisíc osob
Komise v rámci hodnocení
14. 3. 2018 vydala zprávu, ze
které vyplývá, že v roce 2017
a v prvních měsících roku
2018 se snížil počet případů
nelegálního překročení hranic
EU. V roce 2017 překročilo
ilegálně hranice EU 205 tis.
osob, což je o 28 % méně než
v předkrizovém roce 2014.
V roce 2017 bylo podáno
celkem 685 tis. žádostí
o azyl. Systém relokace
osob uvnitř EU by měl
být po dvou letech téměř
ukončen. Přemístěno bylo
dle zprávy téměř 34 tis. osob,
tedy více než 96 % všech
způsobilých registrovaných
žadatelů. Přemístění
zbývajících žadatelů (149
v Řecku a 933 v Itálii) se
připravuje. | goo.gl/2FdQS1

EUROVOLBY V KVĚTNU 2019

23.–26. 5. 2019
Příští volby do Evropského parlamentu by se měly konat ve
dnech 23.–26. 5. 2019. Rada se na tom shodla 20. 3. 2018. Na
základě aktu o volbách z roku 1976 by se příští volby měly konat
ve dnech 6.–9. června 2019. Podle názoru členských států ale
není tento termín možný, a proto se Rada v souladu s aktem o
volbách jednomyslně shodla na náhradním termínu. Po obdržení
stanoviska Evropského parlamentu by Rada měla své rozhodnutí
formálně přijmout do konce června 2018. | goo.gl/HE5ctC
PŘESHRANIČNÍ PLATBY

Komisi 28. 3. 2018 navrhla zavést levnější přeshraniční platby
v eurech v celé EU. Poplatky účtované za přeshraniční platby
v eurech by měly být stejné jako poplatky za obdobné domácí
platby v místní měně. Poplatky za běžný převod dnes v některých
členských státech mimo eurozónu mohou činit až 24 € za převod
10 €. Komise navrhuje, aby platila povinnost spotřebitele plně
informovat o ceně měnové konverze předtím, než platbu provede
(ať jde o výběr hotovosti z bankomatu nebo o platbu kartou v obchodě nebo online). Spotřebitel si tak bude moci porovnat cenu
různých způsobů přepočtu. | goo.gl/ZG2vFo
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