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Vážené dámy, vážení pánové,
rok 2018 bude v Evropě definován čtyřmi velkými tématy. Jsou to vyjednávání o brexitu, reforma azylové politiky, budoucí rozpočet EU a energetika.
Zatímco o prvních dvou tématech máme z médií informací dostatek, unijní
rozpočet a reforma energetické politiky, jak se zdá, nejsou dost „sexy“.
Něco málo napovědělo mé lednové setkání s rozpočtovým komisařem
Oettingerem. Pan komisař se nechal slyšet, že Unie musí v budoucnu více
utrácet, že potřebuje vybrat více peněz a že, řečeno s klasikem, zdroje
tu jsou. Respektive budou, až se mu podaří zavést nové eurodaně. Měli
bychom zpozornět, protože jednání o tom, jaký bude mít EU po roce 2020
rozpočet, začnou co nevidět. Abychom podobným nápadům zabránili, budeme potřebovat spojence. Unie totiž nepotřebuje více peněz, potřebuje
změnit strukturu rozpočtu a lépe hospodařit s tím, co má.
Jak se dočtete dále, do finále míří i změny v energetice. Podle Bruselu má
být vše mnohem zelenější, úspornější a dotovanější. Odvrácenou stranou
jsou mnohamiliardové náklady, které zaplatí průmysl a domácnosti. Míč je
právě nyní na straně vlád členských států. Kdo bude v rozehrané partii hájit
české zájmy, je vzhledem k chaosu na domácí scéně bohužel ve hvězdách.
Dámy a pánové, přeji vám dobré čtení.
Jan Zahradil
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EU BEZ PLASTŮ?

LEVNĚJŠÍ PLENY?

Komise chce minimalizovat
množství používaných plastů
a podpořit tzv. oběhové
hospodářství. Proto 16. 1. 2018
představila nový rámec, který
má napomoci snížit používání
plastů na minimum. Všechny
plastové obaly by měly být
recyklovatelné a měly by být
omezeny plasty na jedno
použití. Unie chce tímto krokem
mimo jiné pomoci dosáhnout
cílů udržitelného rozvoje do
roku 2030 a Pařížské dohody
o změně klimatu.
| goo.gl/j2VPnq

ČR by konečně mohla snížit DPH na dětské pleny. Umožnit by
to měla nová pravidla pro stanovování jejích sazeb. Komise je
představila 18. 1. 2018 s cílem poskytnout státům více flexibility. Členské státy mohou nyní využívat sníženou sazbu 5 %
na dvě odlišné kategorie produktů. Řada členských států také
uplatňuje odchylky (výjimky), a tedy další snížené sazby. Dle návrhu by kromě základní sazby DPH ve výši minimálně 15 % měly
moci členské státy zavést dvě různé snížené sazby v rozmezí od
5 % do výše základní sazby, a to dle svého uvážení; jednu nulovou sazbu (osvobození od DPH) a jednu další sníženou sazbu
v rozmezí od 0 % do výše uvedených snížených sazeb. Na zbraně, alkoholické nápoje, hazardní hry a tabákové výrobky se má
uplatňovat paušální sazba ve výši 15 % nebo vyšší, a to vždy.
| goo.gl/Kv57GB

EU PŘEDSEDÁ BULHARSKO

1. 1. 2018 se předsednictví
Rady EU ujalo Bulharsko.
Stávající 18měsíční
předsednictví tvoří Estonsko,
Bulharsko a Rakousko.
V průběhu nadcházejících
6 měsíců by se předsednictví
mělo zaměřit na 4 klíčové
oblasti: budoucnost Evropy
a mladých lidí, západní Balkán,
bezpečnost a stabilita
a digitální ekonomika.
| goo.gl/PTBbdL

NEZAMĚSTNANOST: ČR OPĚT PRVNÍ

2,3%

Nejnižší nezaměstnanost v EU byla podle dat Eurostatu zaznamenána
v ČR – 2,5 % v listopadu 2017 a 2,3 % v prosinci 2017. Na opačné
straně stojí Řecko s mírou nezaměstnanosti přes 20 %. Sezónně
očištěná míra nezaměstnanosti v eurozóně (EU-19) činila v prosinci
2017 8,7% (oproti 9,7 % v prosinci 2016) a zůstala na nejnižší úrovni
od ledna 2009. Nezaměstnanost v EU-28 byla v prosinci 2017 o něco
nižší než v eurozóně, a to 7,3 % (v prosinci 2016 z 8,2%). To je nejnižší
zaznamenaná hodnota v EU-28 od října 2008. | goo.gl/iPwD1X

4

Včasná varování europoslace Jana Zahradila | leden 2018

LEVNĚJŠÍ PLATBY KARTOU

O snižování nákladů na platbu kartou a nižší
mezibankovní poplatky se EU snaží dlouhodobě.
Pozitivně lze proto vnímat zprávu Komise
z 18. 1. 2018, která informovala o tom že
od 7. 2. 2018 se budou uplatňovat nová pravidla
o mezibankovních poplatcích za platby kartou.
Tzv. schémata platebních karet by měla
na základě nových technických standardů
umožňovat, aby transakce zpracovávali odlišní
zpracovatelé. Obecně to znamená, že by mělo
dojít ke snížení nákladů na zpracování.
| goo.gl/MQG37B

1 BILION EUR BĚHEM 60 LET

EMISE CO 2 Z AUT A DODÁVEK

Evropská investiční banka od svého založení v roce 1958
investovala více než 1 bil. eur. Nejen o tom referovala její zpráva
z 18. 1. 2018. Během roku 2017 bylo schváleno rekordních 901
projektů, což je o 15 % více než v roce 2016. EIB se pochlubila také
tím, že prostřednictvím projektů plynulo více než 78 mld. eur na
infrastrukturu, inovace, životní prostředí a malé a střední podniky
(investice dosáhly celkového objemu přibližně 250 mld. eur).
| goo.gl/rzMXf4

Evropská agentura pro
životní prostředí (EEA)
18. 1. 2018 zveřejnila zprávu
o emisích CO2 z osobních
automobilů a lehkých
užitkových vozidel (dodávek)
v roce 2016. Požadovaných
emisních limitů dosáhli
všichni výrobci v EU
(průměrné emise nového
osobního vozidla činily
118,1 g CO2 na kilometr,
o 1,5 gramu méně než
v roce 2015). Ke splnění cíle
pro rok 2021 je ovšem ještě
nutné snížit průměrné emise
o dalších 21 g/km/vozidlo.
| goo.gl/F5TCeP

HATE SPEECH POD KONTROLOU

V reakci na nárůst rasistických a xenofobních nenávistných
projevů v online prostředí se v květnu 2016 Facebook, Twitter,
YouTube a Microsoft prostřednictvím kodexu chování zavázaly
potírat šíření takového obsahu. Komise na základě toho 19. 1. 2018
zveřejnila třetí hodnocení uplatňování kodexu. Ze zprávy vyplývá,
že uvedené weby v zásadě plní svůj závazek odstraňovat většinu
nezákonných nenávistných projevů do 24 hodin. IT společnosti
jich průměrně odstranily 70 %. | goo.gl/FBBUqY
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INFLACE ZPOMALUJE

2,2 %
Inflace v Česku v prosinci
2017 mírně zpomalila
na 2,2 %, ale pořád byla vyšší
než průměr EU (1,7 %)
i eurozóny (1,4 %). Informoval
o tom Eurostat ve své zprávě
ze 17. 1. 2018.
| goo.gl/1tHD1i
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EVROPSKÉ PENÍZE PRO ČR

ČR získala od Evropské investiční banky v roce 2017 dvakrát více
aktiv než v roce předchozím. Informovala o tom EIB ve zprávě z
19. 1. 2018. Celkově během posledních 25 let podepsala EIB v ČR
smlouvy o poskytnutí úvěru v celkové výši 20 mld. eur. V roce
2017 poskytla skupina EIB v ČR nové úvěry, záruky a vlastní
kapitál v objemu 1,16 mld. eur. EIB vyplatila úvěry ve výši 977 mil.
eur a Evropský investiční fond uskutečnil kapitálové, záruční a
mikrofinanční operace v objemu 184 mil. eur. V budoucnu by měla
podpora plynout více do veřejného sektoru a na přímou podporu
podniků. | goo.gl/1YmH2u

STRACH Z GDPR

Protože se napříč EU objevuje strach
z nové právní úpravy na ochranu
osobních údajů, která je známá pod
zkratkou GDPR, vydala Komise
24. 1. 2018 pokyny, jež mají podle
ní umožnit bezproblémové uplatňování
nových pravidel. Komise pro lepší
pochopení nových pravidel zřídila také
internetovou stránku dostupnou
ve všech jazycích EU, jež obsahuje
často kladené dotazy, praktické
příklady a internetové odkazy.
| goo.gl/y2Muh6
LEPŠÍ INTEGRACE MIGRANTŮ

Komise se rozhodla, že EU potřebuje více a hlavně lépe integrovat
migranty. Z toho důvodu 24. 1. 2018 představila příručku obsahující
soubor nástrojů, který by měl vnitrostátním a regionálním orgánům
pomoci vypracovávat strategie a projekty na integraci migrantů.
Dokument popisuje možnosti, jak na tuto činnost čerpat prostředky
ze zdrojů EU. Příručka definuje 5 priorit pro dlouhodobé integrační
strategie: přijímání, vzdělávání, zaměstnání, bydlení a přístup
k veřejným službám. Například v oblasti vzdělávání lze pro dosažení
vyšší míry inkluze a řešení segregace na školách kombinovat různé
fondy EU. | goo.gl/H6C8EK
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EKOBUDOVY POVINNĚ

Komise chce dlouhodobě zvýšit energetickou účinnost
budov a podpořit renovace budov. Proto pozitivně zhodnotila, že velvyslanci při EU 31. 1. 2018 potvrdili politickou dohodu týkající se revidované směrnice
o energetické náročnosti budov. Jedním z cílů je „dekarbonizace“ stávajícího bytového fondu. Dále má podporovat nákladově efektivní renovační práce, zavádět
smart metering, zjednodušovat inspekce otopných soustav a podporovat elektromobilitu vytvářením parkovacích míst pro elektromobily. Projednávaný kontroverzní
návrh měl by nahradit platnou směrnici
č. 2010/31. | goo.gl/FAk46b

EU BEZ VELKÉ BRITÁNIE

OZE? EU TO STIHNE!

31. 12. 2020
Dle směrnic, které přijala
29. 1. 2018 Rada, by mělo
přechodné období po brexitu
trvat do 31. 12. 2020. Během
něj by se na Velkou Británii
mělo vztahovat v plném
rozsahu acquis EU. Velká
Británie by se neměla během
přechodného období účastnit
zasedání odborných skupin
Komise a výborů. Výjimečně
by mohla být přizvána,
avšak bez hlasovacího práva.
| goo.gl/Q6heDv

17 %
Data Eurostatu ukazují, že EU by mohla dosáhnout celounijního
cíle podílu využívání obnovitelných zdrojů energie (20 % v roce
2020). Tuto informaci přinesla zpráva z 25. 1. 2018, která
hodnotila podíl OZE na celkové spotřebě v roce 2016. Stoupl na
17 % (o 0,3 procentního bodu oproti roku 2015). Největší podíl OZE
vykazovalo za sledované období Finsko (53,9 %), následované
Lotyšskem či Rakouskem. | goo.gl/KwhpGD

ČR MÁ PROBLÉMY S ČISTOTOU OVZDUŠÍ

ČR, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Rumunsko,
Slovensko a Velká Británie mají problémy s čistotou ovzduší
a hrozí jim žaloba před Soudním dvorem EU. Státy čelí řízení
o nesplnění povinnosti kvůli překračování dohodnutých limitů.
Dne 30. 1. 2018 proběhl ministerský summit na téma kvality
ovzduší a Komise představila nová opatření, jež by mohla
dotčeným státům pomoci dodržovat environmentální předpisy.
| goo.gl/gq3ezi
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