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Vážené dámy, vážení pánové,
jak se dočtete v tomto vydání Včasných varování, česká vláda bohužel připojila
svůj podpis pod vznik nového a zcela zbytečného evropského úřadu. Zajímavé
přitom je, že ustavení tzv. evropského prokurátora je krokem čistě politickým,
nesouhlasila s ním drtivá většina odborné veřejnosti. Především jde o naprosto
nesystémové opatření, o vnesení federálního prvku do systému mezinárodní
organizace, jakou Evropská unie v tuto chvíli je. Existují také obavy o odčerpání
prostředků a personálu v neprospěch organizace pro justiční spolupráci Eurojust, kterou si naopak státní zástupci v členských státech nemohou vynachválit. A v neposlední řadě panují pochybnosti o souladu s ústavním principem
místní příslušnosti vyšetřujících orgánů.
Začátek léta se vůbec české vládě příliš nepovedl. Tak dlouho se odtahovala
od „zlobivých“ států V4, až se s nimi i přes veškerou deklarovanou snahu zaparkovat v tvrdém integračním jádru ocitla v jednom pytli. A to hned dvakrát. Nejprve přišla europarlamentní debata o svobodě českých médií, aby o dva týdny
přistála vládě na stole žaloba za nenabírání migrantů z Itálie a Řecka. I o tom
s dozvíte v textu, který se Vám právě dostává do ruky.
Dámy a pánové, přeji krásný začátek léta a dobré čtení.

Jan Zahradil
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LEPŠÍ PENZE?

INTEGRACE PRACÍ

Komise 20. 6. 2017 spustila
aplikaci pro tvorbu “dovednostních profilů” občanů
třetích zemí. Ti by díky ní
měli moci jednoduchým
způsobem prezentovat své
dovednosti a potažmo v EU
snáze nalézt práci. Profily
by měly být dostupné pro
zaměstnavatele, vzdělávací
a školicí subjekty, ale i organizace zaměřující se na práci s migranty. |
goo.gl/MdwhMA

Komise 29. 6. 2017 předložila návrh, který má za cíl umožnit
poskytovatelům penzijních produktů nabízet osobní penzijní
produkty napříč EU. “Panevropské důchody” by měly doplňovat
ty stávající – státní, zaměstnanecké a vnitrostátní osobní penzijní produkty. | goo.gl/bxJ9vX

EVROPANI PRACUJÍ

0,4 %
O tolik vzrostla zaměstnanost v EU v prvním čtvrtletí roku 2017 v porovnání s čtvrtletím předchozím.
Eurostat o tom informoval 14. 6. 2017. Odhaduje, že v prvním čtvrtletí roku 2017 bylo v EU-28 zaměstnáno
skoro 235 mil. osob (z toho 155 mil. pracovalo v eurozóně). Meziročně nejvyšší nárůsty ve sledovaném období zaznamenaly Estonsko (+ 2,8 %), Malta (+ 1,7 %), Švédsko (+ 1,2 %) a Irsko (+ 1,1 %). Naopak ke snížení
zaměstnanosti došlo v Lotyšsku (-1,9 %), Rumunsku (-1,2 %), Chorvatsku (-0,6 %) a Litvě (-0,5 %). |
goo.gl/JLGtKL

OCHRANA PŘED KARCINOGENY A MUTAGENY

Maltské předsednictví a Evropský parlament dosáhly 28. 6. 2017 předběžné dohody o nové směrnici, která by měla napomoci chránit zaměstnance před karcinogeny a mutageny. Cílem je napomoci zachránit
během nadcházejících 50 let až 100 tis. pracujících (sic!). Nová norma
by se měla vztahovat např. na šestimocný chrom nebo prach z tvrdých
dřev. | goo.gl/JJ3eTK
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POMOC PO PŘÍRODNÍCH KATASTROFÁCH

95 %
Rada 26. 6. 2017 přijala nařízení, které by mělo umožnit poskytovat
výrazně větší finanční pomoc regionům zasaženým zemětřesením,
záplavami nebo jinými přírodními katastrofami. Výše finančního
příspěvku EU, který v současnosti dosahuje 50 %, by se měla takřka
zdvojnásobit. Do roku 2020 bude na podporu regionů zasažených
katastrofami k dispozici celková částka ve výši až 9,8 mld. €. |
goo.gl/mc5nHV

ČR PORUŠUJE PRÁVNÍ PŘEDPISY

Komise 14. 6. 2017 informovala o tom, které státy nově porušují
právní předpisy EU. ČR má problém kvůli uprchlickým kvótám
(viz také samostatný příspěvek), hluku a energetické náročnosti
budov. | goo.gl/MvKuni

KVÓTY: EU ŽALUJE ČR

Komise 14. 6. 2017 zahájila
řízení s ČR, Maďarskem a Polskem kvůli údajnému nedodržení povinností podle rozhodnutí
o relokaci, přijatých v roce 2015.
Tzv. výzva představuje první
oficiální žádost o informace.
Orgány ČR, Maďarska a Polska
dostaly jeden měsíc (namísto
obvyklé dvouměsíční lhůty)
na to, aby reagovaly. Pokud Komise neobdrží žádnou odpověď,
nebo pokud poskytnutá vyjádření nebude považovat za uspokojivá, může přistoupit k další fázi
řízení a zaslat členským státům
odůvodněné stanovisko. V případě potřeby se Komise může
obrátit i na Soudní dvůr EU. |
goo.gl/r2UpuD
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STAV INVESTIC V ČR

Evropská investiční banka
6. 6. 2017 hodnotila stav investic v ČR. Podle každoročního průzkumu investovalo v ČR
v uplynulém finančním roce
9 z 10 společností. A obdobně
by tomu mělo být i letos. České firmy investují do inovací
a obecně do zavádění nových
technologií. Dlouhodobou
překážkou pro další rozvoj je
nedostatek kvalifikovaného
personálu. | goo.gl/uRQSLs
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JEDNOTNÁ VÍZA

Rada 20. 6. 2017 přijala nařízení, kterým má být stanoven jednotný vzor víz, čímž
by se mělo zabránit jejich
padělání. Jednotné technické specifikace mají umožnit
členským státům vyrábět
vízové štítky ve stejné
podobě, na témže papíře a
se stejnými bezpečnostními
prvky. | goo.gl/CU8Piw

EVROPSKÝ PROKURÁTOR

Rada 8. 6. 2017 dosáhla politické dohody ohledně zřízení nového Úřadu evropského veřejného žalobce. ČR je součástí skupiny 20 států,
které se vznikem nového úřadu souhlasí. Europrokurátor by měl mít
pravomoc vyšetřovat a stíhat trestné činy, které mají dopad na rozpočet EU, jako je korupce, podvody s finančními prostředky EU nebo
přeshraniční podvody s DPH. | goo.gl/1wUqxb

KONTROLA VNĚJŠÍCH HRANIC EU

Rada 30. 6. 2017 potvrdila dohodu týkající se tzv. entry exit systému. Nová norma by měla zefektivnit
hraniční kontroly občanů třetích zemí přijíždějících do EU, resp. do schengenského prostoru. Návrh počítá
s tím, že systém bude evidovat jméno, druh cestovního dokladu, biometrické údaje (čtyři otisky prstů a snímek obličeje) a datum a místo vstupu a následně výstupu. | goo.gl/6925Td

5

Včasná varování europoslace Jana Zahradila | červen 2017

6

NOVÁ PRAVIDLA PRO DAŇOVÉ PORADCE

Komise 21. 6. 2017 navrhla ”nová pravidla pro transparentnost odborníků
v daňové oblasti”, kteří svým klientům
doporučují, jak optimalizovat daně.
Přeshraniční strategie daňového
plánování mající určité typické znaky
(např. uplatňování ztrát ke snížení daňové povinnosti, využívání příznivých
daňových režimů nebo obcházení
povinností přes země, které nesplňují
mezinárodní standardy řádné správy
daní), a mohly by tedy vést ke snížení
příjmů veřejných rozpočtů, by měly
být automaticky hlášeny daňové správě. | goo.gl/wTNP8Q

GOOGLE BUDE PLATIT

2,42 mld. €
Je pokuta, kterou Komise 27. 6. 2017 udělila společnosti Google za porušování antimonopolních pravidel
EU. Společnost podle Komise zneužívala dominantní postavení svého internetového vyhledávače tím,
že poskytovala nezákonnou výhodu jinému svému produktu (srovnávači prodejních nabídek). Google má
velmi vysoký podíl na všech trzích EHP – na většině z nich překračuje 90 %. | goo.gl/zcaacS

