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Vážené dámy, vážení pánové,
čerstvé vydání Včasných varování se mimo jiné ohlíží za zářijovým
projevem šéfa Evropské komise Jeana-Claude Junckera, ve kterém
každoročně před europoslanci hodnotí stav EU. I letošní projev
předznamenal některé legislativní iniciativy, které bude v blízké
budoucnosti nutné pozorně sledovat.
Jak se dočtete dále, Juncker by si přál, aby Unie stále ve více oblastech rozhodovala většinovým hlasováním, tedy aby členské státy
v některých klíčových politikách ztratily právo veta. Nyní se hovoří
o zahraniční politice, ale dlouhodobá snaha je i skoncovat s jednomyslností v otázce daní. Neznamená to nic jiného, než že bychom
mohli být prostě a jednoduše přehlasováni v tak klíčových otázkách,
jako jsou daně nebo zahraniční politika, a že bychom například
mohli být donuceni zvyšovat některé daňové sazby, abychom přišli o konkurenční výhodu. To je pro Českou republiku jednoznačně
nevýhodné, a je to také další důkaz toho, že není žádný důvod se
hnát do tzv. tvrdého integračního jádra.
Dámy a pánové, přeji Vám dobré čtení.

Jan Zahradil
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Twitter: @ecrgroup

Flickr: ecrg
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STOP KLECÍM!

ODSTRANĚNÍ TERORISTICKÉHO OBSAHU DO HODINY

Komisi byly v září 2018
doručeny dvě občanské
iniciativy týkající se
zemědělství a potravin. První
(z 5. 9. 2018) nese název
„Skoncujeme s érou klecí”
a jejím cílem je zakázat
chov hospodářských zvířat
v klecích. Dostatek platných
podpisů (alespoň 1 mil.
z nejméně 7 zemí EU) budou
muset předkladatelé sehnat
do 11. 9. 2019. Druhou
občanskou iniciativu Komise
obdržela 19. 9. 2018
a nazývá se „Eat ORIGINal!
Unmask your food”. Její
autoři si od ní slibují zavedení
povinné identifikace původu
potravinových výrobků. Cílem
je zabránit podvodům, lépe
chránit veřejné zdraví
a zajistit právo spotřebitelů na
informace. | goo.gl/eMPqxD

Komise 12. 9. 2018 navrhla nová pravidla k odstranění teroristického obsahu na internetu. Mělo by k němu dojít do jedné
hodiny. Předseda Juncker to oznámil v rámci svého projevu o
stavu Unie. Každá internetová platforma, která chce nabízet své
služby v EU, by měla splňovat pravidla, aby se zamezilo zneužití
jejích služeb k šíření teroristického obsahu. Stejně tak by měla
být na internetu zajištěna ochrana svobody projevu (pravidla se
musí týkat pouze teroristického obsahu). Poskytovateli služeb
by mohly hrozit finanční sankce až do výše 4 % jeho celkového
obratu za poslední hospodářský rok. | goo.gl/FKXwV9

MIGRACE A VNĚJŠÍ HRANICE ZNOVU NA SCÉNĚ

ETIAS SCHVÁLEN

Evropský systém pro cestovní
informace a povolení (ETIAS)
má umožnit provádět předběžné kontroly státních příslušníků
třetích zemí osvobozených od
vízové povinnosti, kteří cestují
do schengenského prostoru,
a v nezbytném případě jim cestovní povolení odepřít. Rada
nařízení přijala po dlouhých
jednáních 5. 9. 2018.
| goo.gl/Z7pu5j

EU stále usiluje o dokončení reformy azylového systému. Postupně představuje jednotlivé kroky. Předseda Komise v rámci svého projevu o stavu
Unie 12. 9. 2018 představil tři nové návrhy, které mají zajistit „plnou solidaritu“ EU v oblasti migrace a lepší ochranu vnějších hranic. Představené
iniciativy mají usnadnit dosažení celkového kompromisu ohledně probíhající reformy azylového systému EU. Konkrétně by v rámci Evropské
pohraniční a pobřežní stráže měl být vytvořen stálý sbor složený z 10 tis.
operativních pracovníků. Společné týmy EU pro řízení migrace mají podporovat členské státy v případě potřeby a na požádání, a to i v hotspotech
a kontrolovaných střediscích. Návrh počítá s novou Agenturou EU pro azyl,
která by měla mít mandát, nástroje a finanční prostředky potřebné pro
rychlou a komplexní pomoc členským státům v celém průběhu azylového
řízení. Přezkum směrnice o navracení má zajistit, aby osoby, jejichž žádosti o azyl byly zamítnuty během řízení na hranicích, byly směrovány přímo
k zjednodušenému řízení o navrácení. Členské státy mají kromě jiného
zrychlit přijímání aktů zajišťujících legální migraci. | goo.gl/qM3HQd
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ALIANCE PRO AFRIKU

U příležitosti projevu o stavu
Unie 12. 9. 2018 předseda
Juncker navrhl novou
„Alianci mezi Afrikou a EU
pro udržitelné investice a
zaměstnanost“, jejímž cílem
je nasměrovat investice
do dovedností a vytváření
pracovních míst. Na základě
modelu investičního plánu
pro Evropu propojí rozpočet
EU a finanční prostředky
z EIB, EBRD, rozvojových
bank a soukromého sektoru
členských států. Díky tomu
by mělo být možné více
investovat do programů na
podporu růstu, pracovních
míst a rozvoje. V neposlední
řadě by to mělo přispět také
k řešení základních příčin
migrace v sousedství EU,
Africe i jinde. | goo.gl/1tpaz9
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LETNÍ, NEBO ZIMNÍ ČAS?

Komise v létě 2018 zorganizovala veřejnou konzultaci týkající se
konce střídání letního a zimního času. Obdržela 4,6 mil. odpovědí,
nejvíce v historii. Pro zrušení sezónních změn času se vyslovilo
84 % respondentů. Proto Komise 12. 9. 2018 navrhla zrušit během
roku 2019 střídání letního a zimního času v EU a ponechat na
členských státech, aby se do dubna 2019 rozhodly, zda chtějí
trvale používat letní, nebo zimní čas. Poslední povinná změna
ze zimního na letní čas by měla proběhnout v neděli 31. 3. 2019.
Státy, které by chtěly přejít na trvalý zimní čas, by tak mohly učinit
při poslední změně letního času na zimní v neděli 27. 10. 2019.
Po tomto datu by už žádné změny času neměly probíhat. Tento
harmonogram by měl být splněn, pokud Evropský parlament a
Rada návrh Komise přijmou do března 2019. | goo.gl/S8m9nQ

KONEC JEDNOMYSLNOSTI V SZBP ?

Podle Komise je potřeba zefektivnit rozhodování v rámci společné
zahraniční politiky. Předseda Komise na to upozornil v rámci svého
projevu o stavu Unie a představil možnosti, jak chce dosáhnout toho, aby
byla EU silnější na mezinárodní scéně. Dle Komise silnějšímu postavení
pomůže, když členské státy v určitých oblastech SZBP budou rozhodovat
kvalifikovanou většinou, tedy nikoli jednomyslně. Komise identifikovala tři
oblasti, ve kterých by chtěla změnit hlasování: (1) společná reakce na
útoky proti lidským právům (2) uplatňování sankcí a (3) vysílaní civilních
bezpečnostních a obranných misí a jejich řízení. Potřeba zefektivnit
rozhodovací proces v zahraniční politice je dle EU důležitá zejména
v souvislosti s možným budoucím rozšířením. | goo.gl/ssdevn
ŠPINAVÉ PENÍZE A TERORISMUS

Unie chce bojovat proti praní špinavých peněz a čelit hrozbě financování terorismu. Komise proto 12. 9. 2018
předložila návrh nařízení stanovující přísnější dohled nad finančními institucemi v EU. Podle návrhu má mít
veškeré pravomoci v oblasti boje proti praní peněz ve finančním sektoru Evropský orgán pro bankovnictví
(EBA), který má dohlížet na to, aby všechny příslušné orgány kontrolovaly riziko praní peněz, spolupracovaly a
vyměňovaly si informace. Nařízení by mělo také zajistit, aby všechna porušení předpisů ohledně boje proti praní
peněz byla prošetřena. | goo.gl/8c4VAE
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EVROPSKÁ RADA V SALCBURKU

Evropská rada se 19. a 20. 9. 2018 neformálně sešla na
zasedání v Salcburku a řešila aktuální témata – vnitřní
bezpečnost, migraci a brexit. Ve formátu EU-27 se zástupci
členských států shodli na třech bodech. (1) Nebude
uzavřena žádná dohoda o vystoupení bez solidního,
funkčního a právně závazného záložního řešení v otázce
Irska. (2) Bude vydáno společné politické prohlášení,
v němž budou v co největší míře vyjasněny budoucí vztahy
s Velkou Británií. (3) Významným okamžikem pro jednání
o brexitu má být zasedání Evropské rady v řinu 2018:
v jednáních o brexitu by mělo být dosaženo maximálního
pokroku a výsledků. Pokud to bude možné, bude
v listopadu 2018 svolána mimořádná vrcholná schůzka
s cílem dohodu finalizovat a formalizovat. | goo.gl/gAwt6c

VYSLÁNÍ EVROPSKÉ POHRANIČNÍ STRÁŽE DO SRBSKA

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství
a ministr vnitra Srbska 20. 9. 2018 podepsali
dohodu o postavení jednotek, která umožní
vyslání příslušníků evropské pohraniční stráže do
Srbska. Pokud Evropská agentura pro pohraniční
a pobřežní stráž uzavře dohodu, může vysílat
své příslušníky a realizovat společné operace na
území sousedních nečlenských zemí.
| goo.gl/PxwbmE

NA FACEBOOKU JE NEJVÍCE ŠVÉDŮ

85 %

Eurostat 13. 9. 2018 vydal tradiční ročenku, která se věnuje řadě témat na regionální úrovni. Hodnoticí
zpráva se zaměřuje na rozdíly v míře zaměstnanosti ve městech a na venkově nebo délce života mužů a
žen. Regionální ročenka poskytuje přehled statistik dostupných pro 276 regionů na úrovni NUTS 2 a data
za některé ukazatele pro 1 342 menších regionů na úrovni NUTS 3. Dle výsledků na úrovni EU existuje malý
rozdíl mezi mírou zaměstnanosti ve venkovských oblastech (73 %) a mírou zaměstnanosti ve městech
(72 %). Očekávaná délka života žen v EU byla v průměru 83,6 let a 78,2 roku u mužů. K regionům, které
nejvíce využívají sociální sítě, patří hlavně ty v Belgii, ve Skandinávii a ve Velké Británii. Více než polovina
(54 %) populace ve věku 16–74 let využívala internet k pro sociální sítě (Instagram, Facebook nebo Twitter).
Nejméně naopak ve francouzských regionech, v Itálii, ve Francii a Brandenbursko v Německu (38%).
| goo.gl/xtFn1m
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POLSKO PŘED SOUDEM

SUPERPOČÍTAČE V EU

Komise se 24. 9. 2018
obrátila z důvodu porušení
zásady nezávislosti
soudnictví (přijetí nového
polského zákona o
Nejvyšším soudu) na Soudní
dvůr EU. Komise kromě
toho požaduje, aby soud
do vydání rozsudku ve věci
Polska nařídil předběžná
opatření. | goo.gl/3W3w4X

1 mld. €

Rada 28. 9. 2018 schválila plán Komise investovat společně
s členskými státy do vývoje evropských superpočítačů a do
související infrastruktury. Mělo by se jednat o partnerství
veřejného a soukromého sektoru (PPP). Přijatým nařízením
se má zřídit evropský společný podnik pro vysoce výkonnou
výpočetní techniku (EuroHPC). Projektu by se mělo 25 zemí
včetně ČR. Hlavním úkolem má být vývoj superpočítačů a datové
infrastruktury a podpora výzkumu a inovací. Do jeho aktivit se mají
zapojit vědci, podniky i průmysl. Podnik má mít rozpočet ve výši
1 mld. eur. Finanční příspěvek z rozpočtu EU má činit 486 mil. eur:
386 mil. eur z programu Horizont 2020 a 100 mil. eur z Nástroje
pro propojení Evropy. Další prostředky by měli zajistit soukromí
partneři. | goo.gl/rzecGG

PADĚLANÉ ZBOŽÍ

31 mld. €
Podle zprávy Komise z 27. 9.
2018 zadržely loni celní orgány
na vnějších hranicích EU padělky
za více než 31 mil. eur. Čím
dál větší podíl na zabaveném
zboží (43 %) mají potenciálně
nebezpečné padělané výrobky
denní spotřeby, jako jsou
zdravotnické výrobky, léčivé
přípravky, hračky a elektronika.
Celkově byly mezi zabavenými
padělky nejvíce zastoupeny
potraviny, které tvořily celých
24 %. Následovaly hračky (11
%), cigarety (9 %) a oblečení (7
%). Z hlediska přepravy se 65 %
zabaveného zboží dostalo do
EU po moři, většinou ve velkých
zásilkách. | goo.gl/YqkPCQ

„VAŠE EVROPA“ V NOVÉM

EU chce vytvořit „jednotnou digitální bránu“, která by snížila
administrativní zátěž pro občany a firmy. Rada 27. 9. 2018 přijala
nařízení, které by mělo zajistit přístup k online informacím a
postupům. Nová digitální brána má poskytnout občanům a
podnikům přístup z jednoho místa. Měla by používat již existující
název „Vaše Evropa“ a společné uživatelské rozhraní dostupné
ve všech úředních jazycích EU. Do nové digitální brány má být
začleněna řada sítí a služeb, které byly zřízeny na vnitrostátní i
unijní úrovni s cílem poskytovat podporu občanům a podnikům při
jejich přeshraničních činnostech. | goo.gl/KDgZg3

