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Vážené dámy, vážení pánové,
Jak se dočtete v tomto vydání Včasných varování, na Česko z Bruselu míří
další žaloba. Tentokrát ale Komise postupuje naprosto korektně a logicky.
Česká republika měla přijmout některá pravidla související s volným pohybem pracovníků, nicméně ani během tří let od přijetí směrnice to nedokázala.
Přes veškeré řeči o evropské orientaci a směřování do tvrdého jádra se opět
ukazuje, že dosluhující vláda nebyla ani schopna provést jednoduchou
a v podstatě technickou proceduru, aby se vyhnula popotahování ze strany
Evropské komise. Buď panoval na ministerstvech absolutní chaos, nebo
si pan Sobotka jen myslel, že když se bude tvářit dostatečně evropsky,
porušování pravidel mu projde, stejně jako prochází některým silným hráčům. Jediným výsledkem je každopádně hrozba pokuty skoro milion korun
denně, dokud nedojde k nápravě.
Dámy a pánové, přeji vám příjemné a inspirativní čtení.
Jan Zahradil
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LEPŠÍ DATA O LÉCÍCH
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CELISTVOST ŠPANĚLSKA

Komise 2. 10. vydala prohlášení k referendu v Katalánsku
a podpořila celistvost Španělska. Pokud by se referendum konalo v souladu se španělskou ústavou, znamenalo by to, že by se
Katalánsko ocitlo mimo Evropskou unii. | goo.gl/8u6kUG

Evropská agentura pro léčivé
přípravky 4. 10. oznámila,
že 22. 11. 2017 spustí nový
systém EudraVigilance, jehož
prostřednictvím hodlá sbírat
a analyzovat informace
o podezřeních na nežádoucí
účinky autorizovaných
i testovaných léků.
| goo.gl/pJfS5K

NEZAMĚSTNANOST V ČESKU

2,9%
Podle dat Eurostatu (z 2. 10.) činila v srpnu
2017 míra nezaměstnanosti v ČR 2,9 %, tedy
stejně jako v červenci. A platí to i v absolutních
číslech (o prázdninách (ne)hledalo práci
154 tis. lidí) a o nezaměstnanosti mladých
(červenec i srpen 8 % a 27 tis. lidí).
| goo.gl/umwWdV

EFEKTIVNĚJŠÍ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Komise 7. 9. 2017 představila 10. zprávu o krocích, které byly
přijaty v oblasti bezpečnosti. „Zpráva o pokroku na cestě k bezpečnostní unii“ rekapituluje posun, kterého bylo dosaženo,
a podává přehled o činnosti pro následujících 12 měsíců. Komise hodnotila následující oblasti: posílení bezpečnosti na vnějších hranicích, výměna informací, minimalizace manévrovacího
prostoru teroristů, předcházení radikalizaci, boj proti terorismu
a organizované trestné činnosti a posílení obrany vůči možným
hrozbám. | goo.gl/gpcDPy
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DALŠÍ ŽALOBA NA ČR

Česká republika a Lucembursko neoznámily úplné provedení směrnice č. 2014/54 o opatřeních usnadňujících výkon práv
udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem ve svém vnitrostátním právu, a to více než rok po uplynutí
lhůty. To byl důvod k tomu, aby na ně Komise 4. 10. podala k Soudnímu dvoru EU žalobu. Komise také požádá Soudní
dvůr EU, aby státům uložil penále ve výši 33 510,4 eur denně,
dokud směrnici plně neimplementují. | goo.gl/fyKjJk

REFORMA DPH

EU chce, aby bylo zboží při
prodeji z jednoho členského
státu do druhého daněno
stejně, jako když je prodáváno
vnitrostátně. Proto Komise
4. 10. navrhla reformu
stávajícího systému DPH.
Při jednáních o „dokončení
jednotného prostoru DPH v EU“
má Komise v plánu usilovat
o dosažení dohody ohledně
čtyř základních zásad: (1) boj
proti podvodům; (2) jednotné
kontaktní místo; (3) přechod na
zásadu „země určení“; (4) méně
byrokracie. Legislativní návrh
bude zaslán k odsouhlasení
Radě a Evropskému parlamentu
ke konzultaci. V roce 2018
Komise hodlá předložit
podrobný právní návrh na
změnu směrnice o DPH, který
by měl obsahovat technické
podrobnosti, aby mohl být
navržený režim implementován.
| goo.gl/AJjPs9

MLADÍ VÍCE PRACUJÍ

Podle nového čtvrtletního průzkumu zaměstnanost roste téměř
ve všech členských státech EU. V porovnání se stejným obdobím
v roce 2016 zaměstnanost ve druhém čtvrtletí roku 2017 vzrostla
o 1,5 % v EU a o 1,6 % v eurozóně. Oproti loňskému roku přibylo
3,5 mil. pracovních míst (2,4 mil. v eurozóně). Celkově je v EU
zaměstnáno 235 mil. lidí, což je nejvyšší dosud zaznamenaná úroveň.
Komise o stavu zaměstnanosti v EU informovala 5. 10.
| goo.gl/1KTd8q

NEROVNOSTI MEZI REGIONY

Mezi členskými státy i uvnitř
existují přes dlouhodobou snahu EU stále velké nerovnosti.
Tuto informaci přinesla 7. zpráva o soudržnosti, kterou vydala
Komise 9. 10. Zpráva hodnotí
stav jednotlivých regionů EU
a zejména to, jaké zkušenosti
ohledně výdajů na soudržnost
přineslo období krize a jak by
mohla vypadat politika soudržnosti po roce 2020.
| goo.gl/UM2ZmW
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PROJEKT WIFI4EU SCHVÁLEN

Do konce roku 2020 mělo
být poskytnuto zabezpečené
vysokorychlostní bezdrátové
připojení k internetu
alespoň 6 tis. místních
komunit v celé EU. 9. 10.
to schválila Rada. Nový
projekt WiFi4EU má zajistit,
aby obce, nemocnice a jiné
subjekty „veřejného zájmu“
mohly zažádat o finanční
prostředky na instalaci nových
přístupových bodů k Wi-Fi síti
v případě, že v daném místě
ještě neexistuje obdobné
soukromé ani veřejné připojení
k internetu, které by jinak nový
hotspot duplikoval.
| goo.gl/7jFUFe

INVESTICE DO NOVÝCH PODNIKŮ

EU chce vytvořit plně funkční unii kapitálových trhů (CMU). Proto
Rada 9. 10. přijala nová pravidla, jejichž cílem je posílit investice
do začínajících podniků a inovací. Konkrétně nařízení cílí na zvýšení
dostupnosti evropských fondů rizikového kapitálu (EuVECA)
a evropských fondů sociálního podnikání (EuSEF). | goo.gl/7bKReh

EVROPANÉ LÉTAJÍ

972,7

milionů

Leteckou přepravu využívá
v EU stále více lidí. V roce
2016 jich bylo 972,7 mil.,
o 5,9 % více než v roce 2015
a o 29,1 % více než
v roce 2009. Eurostat o tom
informoval 10. 11.
| goo.gl/L8XmXU

EVROPSKÝ PROKURÁTOR JE TU

KLESÁ MÍRA ZADLUŽENÍ

Členské státy se 12. 10. oficiálně dohodly, že prostřednictvím posílené
spolupráce zřídí Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Doposud
se k posílené spolupráci připojilo 20 členských států: Belgie, Bulharsko, ČR, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko,
Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. | goo.gl/BWXkum

1,7 %

Eurostat 23. 10. zveřejnil data
o schodku veřejných financí
a zadlužení členských států. V roce 2016 se schodek
veřejných financí a zadlužení
eurozóny i EU jako celku snížil.
V eurozóně se poměr vládního
deficitu k HDP snížil z 2,1 %
v roce 2015 na 1,5 % a v EU28 z 2,4 % na 1,7 %. Poměr
vládního dluhu k HDP se v eurozóně snížil z 89,9 % (2015)
na 88,9 % na konci roku 2016
a v EU-28 z 84,5 % na 83,2 %.
| goo.gl/vRhZs4
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JEDNODUŠŠÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA

POSUN V BREXITU?

Komise se zavázala k tomu, že předtím, než provede přezkum
právního předpisu nebo předloží návrh, bude uplatňovat zásadu
„nejprve zhodnotit“. Proto 24. 10. představila návrh, jak dokončit
program „zlepšování právní úpravy“. V roce 2016 bylo zhodnoceno
téměř 50 % posouzení dopadů, v roce 2017 se pak jednalo o téměř
70 %. | goo.gl/xpLD3v

Evropská rada 20. 10.
přijala závěry o aktuálním
stavu jednání o brexitu.
Vyzvala k dosažení většího pokroku, pokud jde
o práva občanů, hranici
s Irskem a finanční závazky. Vedoucí představitelé
se dohodli na zahájení interních příprav na druhou
fázi jednání o brexitu.
| goo.gl/JWU8aF

LEGISLATIVNÍ PLÁN EU PRO ROK2018

Komise 24. 10. prezentovala svůj pracovní program
pro rok 2018 a v návaznosti na Zprávu o stavu Unie
představila kroky, kterými chce před koncem mandátu
dokončit práci na deseti politických prioritách. Pracovní program by se měl zaměřit na 26 nových iniciativ. Měly by být dvojí povahy: iniciativy, které by měla
Komise předložit do května 2018, aby umožnila Evropskému parlamentu a Radě dokončit legislativní proces
před evropskými volbami v červnu 2019, a iniciativy,
jejichž prostřednictvím se má formovat EU po brexitu
(do roku 2025). | goo.gl/iAHb7a
PENÍZE PRO HORIZONT 2020

30 mld. eur
Program Horizont 2020 určený
pro financování výzkumu a
inovací bude v letech 2018–
2020 disponovat 30 mld. eur,
oznámila 27. 10. Komise s tím,
že takřka čtvrtina půjde na její
politické priority.
| goo.gl/EdUxJd

REFORMA VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Pravidla pro vysílání pracovníků
mají vycházet ze zásady „stejná odměna za stejnou práci na
stejném místě“. Rada 24. 10.
dosáhla obecné dohody ohledně návrhu revize pravidel, která
stanovují, že vyslaní pracovníci
se mají řídit stejnými pravidly
odměňování a mají se na ně vztahovat stejné pracovní podmínky
jako na místní pracovníky.
| goo.gl/QwKSYV

