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Vážené dámy, vážení pánové,
v Bruselu začala velká bitva o bilion eur. Zhruba tolik - 1,135 bilionu plánuje Evropská komise v příštích sedmi letech vybrat od členských
států a opět přerozdělit. Začněme dobrými zprávami: Komise hodlá
ztrojnásobit výdaje na bezpečnost a ostrahu vnějších hranic EU, což
po ní požadujeme už několik let. Sto miliard eur na výzkum a inovace
také potěší, tam mohou evropské peníze nabídnout vysokou přidanou
hodnotu, stejně jako šestnáct miliard na vesmírný program, kde má
Česko své želízko v ohni.
Nelíbí se mi samozřejmě, že i přes odchod Británie má rozpočet
narůst, což je absurdní a navíc proti našim zájmům, protože se blíží
chvíle, kdy se staneme čistými plátci. Nelíbí se mi ani snahy některé
fondy zpolitizovat a donutit tak “zlobivé” vlády k poslušnosti.
Vyjednávání je teprve na samém začátku, ale už nyní je jasné, že Česko si z fondů na regionální rozvoj ukrojí méně než dosud. Více mají
dostat hraniční státy, které se potýkají s migračními vlnami. To dává
smysl, ale pak bychom měli v Bruselu umět říci, že za to očekáváme
nějakou kompenzaci. Mohli bychom třeba konečně přestat být
obtěžováni kvůli kvótám na přerozdělování migrantů.
Dámy a pánové, přeji vám dobré a inspirativní čtení.

Jan Zahradil
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JAK DÁL S EU?

Komise 9. 5. 2018 zahájila v
rámci Dne Evropy veřejnou online
konzultaci, v níž se mohou občané
vyjádřit k tomu, jakým směrem
by se podle nich měla EU ubírat v
budoucnu. Konzultace je součástí
širší diskuse o budoucnosti Evropy
iniciované vydáním Bílé knihy o
budoucnosti EU z března 2017.
Jedná se o součást probíhající
diskuse o budoucnosti „nové
EU“ tvořené 27 členskými státy.
Internetová konzultace bude
probíhat souběžně s aktuálními
dialogy s občany, které organizuje
Komise a členské státy. Komise
se chystá do evropských voleb v
květnu 2019 uspořádat 500 diskuzí
s občany. Zahájená konzultace
by měla trvat do května 2019, kdy
by se měl konat summit v Sibiu.
Komise má členským státům
předložit průběžnou zprávu o
procesu zahájeném bílou knihou na
zasedání Evropské rady v prosinci
2018. | goo.gl/nKbLpP

PENÍZE DO ROKU 2027

1 135 mld. €
Komise 2. 5. 2018 navrhla víceletý finanční
rámec na období 2021–2027. Počítá s
1 135 mld. € v prostředcích na závazky
(což odpovídá 1,11 % HND EU-27, tedy
bez Velké Británie). Tato výše závazků se
promítá do 1 105 mld. € (1,08 % HND EU27) v prostředcích na platby. Podle Komise
bude dlouhodobý rozpočet flexibilnější v
rámci programů i mezi nimi navzájem. Mělo
by dojít k posílení nástrojů pro řešení krizí a
vytvoření „rezervy“ k řešení nepředvídaných
událostí a reakci na mimořádné situace v
oblastech, jako je bezpečnost a migrace.
O budoucím dlouhodobém rozpočtu bude
rozhodovat Rada jednomyslně po obdržení
souhlasu Evropského parlamentu. Dohody
by mělo být dosaženo ještě před evropskými
volbami a summitem v Sibiu v květnu 2019.
| goo.gl/vPqur1
HOSPODÁŘSKÁ PROGNÓZA 2018

NOVÁ VÍZA

Z důvodu bezpečnostních
hrozeb a migrace Komise 16. 5.
2018 navrhla úpravu Vízového
informačního systému (VIS),
databáze obsahující informace
o osobách, které žádají o
schengenská víza. Hlavním
cílem je zlepšit správu vnějších
hranic EU. Nově mají být do
databáze VIS zahrnuty také kopie
cestovních dokladů žadatelů
o víza. Toto opatření společně
s povolením přístupu do VIS
pro personál Evropské agentury
pro pohraniční a pobřežní stráž
by mělo usnadnit identifikaci
a zpětné přebírání nelegálních
migrantů bez dokladů, a tím
zvýšit účinnost návratové politiky
EU. Příslušníci pohraniční
stráže budou moci zjistit, zda
dlouhodobá víza nebo povolení
k pobytu používaná k překročení
vnějších hranic schengenského
prostoru jsou platná.
| goo.gl/qUN3tb

2,3 %

Tempo růstu v EU a v eurozóně předčilo v roce 2017 očekávání
a dosahuje 2,4 %, což je nejvíce za posledních deset let. Růst by měl být
silný i v roce 2018, přičemž v roce 2019 by měl mírně zvolnit –
v roce 2018 se očekává růst 2,3 % a v roce 2019 2,0 %. Vyplývá to
z hospodářské prognózy, kterou Komise zveřejnila 3. 5. 2018. Měl by
pokračovat pokles nezaměstnanosti, a to ze 7,6 % v roce 2017 na 7,1 %
v roce 2018 a 6,7 % v roce 2019. Zatímco v některých členských státech
je nezaměstnanost stále vysoká, např. v ČR je stále obtížnější obsadit
volná pracovní místa. Hospodářství je více vystaveno vnějším rizikovým
faktorům, které zesílily a jsou negativnější. Silný růst usnadňuje další
snižování schodku veřejných financí a veřejného zadlužení a zlepšuje
podmínky na trhu práce. Souhrnný schodek v eurozóně je nyní nižší než
1 % HDP a očekává se, že se v tomto roce sníží ve všech členských
státech eurozóny pod 3 %. | goo.gl/ZEZLhT
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EUROVOLBY V KVĚTNU 2019

Podle volebního zákona
z roku 1976 se evropské volby
konají v období od čtvrtka do
neděle v prvním červnovém
týdnu. Pokud se však tento
týden nezdá být pro volby
vhodný, zákon umožňuje Radě
po konzultaci s Evropským
parlamentem jednomyslně
rozhodnout o jiném datu za
předpokladu, že to není o více
než dva měsíce předem nebo
o měsíc po uplynutí lhůty
stanovené volebním zákonem.
Právě z těchto důvodů Rada
22. 5. 2018 přijala rozhodnutí
stanovující datum voleb
do Evropského parlamentu
na 23.–26. 5. 2019. Rada
rozhodla o jiných termínech
pro volby také v letech 1984,
1989 a 2014. | goo.gl/eKHi9s

DOPRAVA V NOVÉM

Komise nevzdává svůj boj s emisemi, a proto 17. 5. 2018
předložila třetí legislativní balík v oblasti čisté mobility. Navrhla
emisní cíle pro poslední dosud neregulovanou kategorii vozidel
– těžká nákladní vozidla. Jejich průměrné emise CO2 by měly být
do roku 2030 sníženy o 30 % oproti stavu v roce 2019. Komise
stanovila priority také v rámci bezpečnosti a cílí na snížení počtu
obětí dopravních nehod. Nákladní a veřejná doprava by měla být
plně autonomní již ve třicátých letech tohoto století. Po roce 2022
by také měla být všechna nová vozidla připojená k internetu a
měly by mít schopnost vzájemné komunikace. | goo.gl/krKvEv

EU ZAOSTÁVÁ V DIGITALIZACI
RADY ČLENSKÝM STÁTŮM

Komise 23. 5. 2018 předložila
doporučení pro jednotlivé země
pro rok 2018, v nichž každému
členskému státu dává pokyny
k hospodářské politice na
následujících 12–18 měsíců.
Členské státy by měly zvýšit
svou ekonomickou odolnost
vzhledem k dlouhodobým výzvám
typu demografické trendy,
migrace a změna klimatu. České
republice bylo doporučeno zlepšit
dlouhodobou udržitelnost veřejných
financí, zejména důchodového
systému. Řešit by měla nedostatky
v postupech zadávání veřejných
zakázek, zejména podporou
soutěže více založené na kritériích
kvality a zavedením protikorupčních
opatření. Snížit by se měla
administrativní zátěž pro investice,
mimo jiné zrychlením povolovacích
postupů u infrastrukturních
projektů. | goo.gl/qy1dDP

Komise 18. 5. 2019 zveřejnila zprávu k výsledkům Indexu digitální
ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2018. Konektivita se zlepšila,
ale nepostačuje k řešení rychle rostoucích potřeb. Připojení rychlostí
100 Mb/s je dostupné 58 % domácností, 15 % domácností používá
superrychlý širokopásmový přístup, což je dvakrát více než před dvěma
lety a pětkrát více než v roce 2013. Na 80 % evropských domácností je
pokryto rychlým širokopásmovým připojením o rychlosti nejméně 30 Mb/s
(loni to bylo 76 %) a jedna třetina evropských domácností (33 %) má
předplatné (23% nárůst ve srovnání s minulým rokem a 166% nárůst oproti
roku 2013). Nejvyšší nárůst ve využívání internetových služeb souvisí
s telefonními hovory a video voláním, téměř polovina obyvatel EU (46 %)
využívá volání přes internet (20% zvýšení oproti minulému roku a více než
40% zvýšení ve srovnáním s rokem 2013). Z dalších ukazatelů vyplývá, že
81 % obyvatel nyní využívá internet alespoň jednou za týden (loni 79 %).
Mezi 28 členskými státy zaujímá ČR 17. místo. | goo.gl/YPvdSq
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ZMĚNY V SYSTÉMU DPH

NOVÁ PRAVIDLA PRO ODPADY A RECYKLACI

Podle současného systému
DPH je obchodování se
zbožím mezi podniky
rozděleno na dvě operace:
v členském státě původu je
prodáno bez DPH a zdanění
se provede v členské státě
určení. Komise 25. 5. 2018
ovšem navrhla změny.
Předkládaný návrh má
rozdělení jedné transakce
ukončit: přeshraniční obchod
se zbožím má být definován
jako jediné zdanitelné plnění
a zboží má být daněno
v tom členském státě, kde
skončí jeho přeprava. Počet
podvodů s DPH by se tímto
opatřením měl snížit. Komise
rovněž stanovila, že DPH za
prodej zboží zákazníkovi v
jiném státě EU bude účtovat
prodejce, a to v sazbě
členského státu určení. Pouze
v případě, že zákazníkem je
certifikovaná osoba povinná k
dani (tj. osoba, kterou daňová
správa uznala za spolehlivého
plátce daně), bude DPH
odvádět nabyvatel zboží.
| goo.gl/KUZM7q

55 %, 60 %, 65 %

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL V NOVÉM
Lidé, kteří si pořídí pojištění v zahraničí, by měli získat stejné výhody jako
místní spotřebitelé. Komise 24. 5.
2018 navrhla další změny a zpřísnění
předpisů EU o pojištění motorových
vozidel. Nově, v případě, že je pojistitel
vozidla, který je odpovědný za dopravní nehodu, v platební neschopnosti,
měly by být oběti rychleji a v plné míře
odškodněny v členském státě, v němž
mají bydliště. V přeshraničních případech by se mělo zajistit, aby konečnou
finanční odpovědnost nesl pojišťovací
sektor domovského státu pojistitele
a oběti zároveň rychle získaly odškodnění. Pojistitelé by měli být povinni s
potvrzením o průběhu předchozích pojištění z jiného členského státu nakládat stejně jako s potvrzením vydaným
v jejich domovském státě.
| goo.gl/QncN2A

Členské státy budou povinny zvýšit opětovné použití a recyklaci
komunálního odpadu a splnit přitom tyto cíle: do roku 2025 55 %,
do roku 2030 60 % a do roku 2035 65 %. Rada to 22. 5. 2018
schválila v rámci souboru opatření s cílem přizpůsobit právní
předpisy EU o odpadech budoucímu vývoji. Nová pravidla by měla
přispět k předcházení vzniku odpadů, a pokud to není možné,
k podstatnému zvýšení recyklace komunálního odpadu a
obalových odpadů. | goo.gl/F9knAL

ROZPOČET EU NA ROK 2019

166 mld. €

Rozpočet EU na rok 2019 bude šestým a předposledním rozpočtem
současného víceletého finančního rámce na roky 2014–2020. Komise
jeho návrh představila 23. 5. 2018 a počítá se závazky ve výši 166 mld. €,
což oproti roku 2018 představuje nárůst o 3 %. Prostředky přímo určené
na podporu hospodářského růstu mají v roce 2019 v závazcích celkem
dosahovat téměř 80 mld. €. To zahrnuje navýšení prostředků v několika
programech: (1) 12,5 mld. € (+8,4 % oproti roku 2018) na výzkum a
inovace v rámci programu Horizont 2020, včetně 194 mil. € na nový
společný evropský podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku, (2)
2,6 mld. € na vzdělávání v rámci programu Erasmus+ (+10,4 % oproti roku
2018), (3) 3,8 mld. € v rámci Nástroje pro propojení Evropy (+36,4 % oproti
roku 2018) na infrastrukturní sítě, (4) dalších 233,3 mil. € na iniciativu
na podporu zaměstnanosti mladých lidí žijících v regionech s vysokou
mírou nezaměstnanosti mladých lidí (které mají být doplněny prostředky
ve stejné výši z Evropského sociálního fondu). | goo.gl/qZ9Pjc
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LEVNĚJŠÍ PIVO?

RECYKLACE VODY

Nedostatek vody je problém
napříč všemi oblastmi
v EU. Velkým problém je
zejména v zemědělství,
a proto Komise 28. 5. 2018
představila návrh nařízení pro
využívání odpadních vod
v zemědělství. Cílem návrhu je
zvýšit využívání vody z čistíren
odpadních vod, a zajistit tak
alternativní zdroj nejen v
období sucha. Dle Komise se
v současnosti v EU zdaleka
nenaplňuje potenciál využívání
vyčištěných odpadních vod.
Hlavním bodem návrhu
je stanovení minimálních
požadavků pro kvalitu vody, její
sledování a řízení případných
rizik. Minimální požadavky
stanovuje příloha návrhu
nařízení, sledována by měla
být přítomnost bakterie E.
coli, legionelly nebo obsah
celkových suspendovaných
pevných látek. | goo.gl/xs49Np

Komise chce vytvořit příznivější
podnikatelské prostředí, malým
podnikům snížit náklady a lépe
ochránit zdraví spotřebitelů. Z tohoto
důvodu 25. 5. 2018 předložila reformu
pravidel, kterými se řídí spotřební daň
z alkoholu. Konkrétně je cílem zavést
jednotný certifikační systém pro
všechny země. Drobným výrobcům
by se tak měly snížit administrativní
náklady a náklady související s
povinností dodržovat předpisy. Navíc
by za určitých podmínek měli moci
uplatňovat sníženou sazbu spotřební
daně. Zvýšena by měla být prahová
hodnota u piva s nízkým obsahem
alkoholu. Nově by se tedy měla moci
uplatňovat snížená sazba i u piva
s obsahem alkoholu do 3,5 % objemu.
Dosavadní limit je 2,8 %.
| goo.gl/kn8PYb

KONEC PLASTOVÉHO NÁDOBÍ

POMOC MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM

Komise by chtěla umožnit jednodušší fungování
pro malé a střední podniky. Navrhla to 24. 5. 2018
v rámci nových pravidel. Dle nich by měly mít malé
a střední podniky také lepší přístup k financování
z veřejných trhů. Hlavní navrhované změny v
pravidlech kotování malých a středních podniků se
týkají úpravy povinnosti vést registr všech osob,
které mají přístup k cenově citlivým informacím.
Tím by se mělo zabránit nadměrné administrativní
zátěži a zajistit, aby odpovědné orgány mohly
obchodování vyšetřovat. | goo.gl/n7xrXo

V případě existence dostupných a cenově
přijatelných alternativ by měl být prodej plastových
výrobků na jedno použití zakázán. Komise to navrhla
28. 5. 2018, kdy představila nová unijní pravidla,
která by se měla týkat deseti druhů jednorázových
plastových výrobků. Zákaz by se měl vztahovat
na plastové vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka,
míchátka a tyčky k balonkům, které by měly být
vyrobeny výlučně z udržitelnějších materiálů.
Nápojové obaly na jedno použití obsahující plasty
mají být povoleny pouze v případě, že jejich uzávěry
a víčka zůstanou připevněny k nádobě. Členské
státy by měly omezit používání plastových nádob
na potraviny. Měly by stanovit vnitrostátní cíle pro
snižování spotřeby, poskytovat v místě prodeje
alternativní produkty nebo zajistit, aby plastové
výrobky na jedno použití nebyly nabízeny bezplatně.
| goo.gl/wh7fdR

