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Vážené dámy, vážení pánové,
v závětří za „velkými“ událostmi typu vyjednávání o brexitu se odehrála jedna z pravidelných bitev o podobu unijního rozpočtu na příští
rok. Lidovecko-socialistická většina v Evropském parlamentu jako
obvykle požadovala takový nárůst výdajů, který si ve skutečnosti
nikdo nedokáže ani představit, natož zaplatit. Nejčerstvější zprávy, již
z prosince, každopádně hlásí, že dohody bylo dosaženo. Pro milovníky
kupeckých počtů a elementární logiky jen pár čísel:
1. V roce 2019 odchází Velká Británie, jejíž čistý příspěvek do rozpočtu
činí kolem deseti miliard eur. 2. Brusel přesto navrhuje v příštím roce
zvýšit výdaje o 3,5 miliardy a závazky o 5,7 miliard. Pod tímto výsledkem je mimochodem podepsáno i české Ministerstvo financí. Komentář ponechám na vás.
Dámy a pánové, přeji Vám krásné prožití svátků a dobré čtení.
Jan Zahradil

Facebook: ecrgroupeu

Youtube: ecreuroparl

Twitter: @ecrgroup

Flickr: ecrg

European Conservatives and Reformists Group, European Parliament, Rue Wiertz – ATR 02K024, B-1047 Brussels, www.ecrgroup.eu
Názory vyjádřené v této publikaci nemusí být v souladu s názory Evropského parlamentu a Evropský parlament za ně nenese žádnou
odpovědnost.
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ČTVRTSTOLETÍ EIB V ČESKU

25 mld. €
Skupina EIB, kterou tvoří Evropská
investiční banka a Evropský
investiční fond, poskytla v ČR za
25 let úvěry na 195 projektů v
celkové hodnotě 24 mld. eur
a financovala 45 operací ve výši
přibližně 1 mld. eur. Informovala
o tom v hodnotící zprávě z 5. 11.
2018. Skupina EIB zahájila svou
činnost v ČR již v roce 1993.
Financuje projekty v oblasti
dopravy, energetiky a sociální
infrastruktury. V ČR se zaměřuje
zejména na rozvoj vnitrostátních
a transevropských dopravních sítí,
na podporu malého a středního
podnikání a na projekty týkající se
změny klimatu. | goo.gl/zMUaJX

PROBLÉMY NOVÉ SZP

Účetní dvůr 7. 11. 2018 zjistil
nedostatky ve způsobech
dosahování cílů a měřitelnosti
výsledků v rámci SZP. Zároveň
zdůraznil, že většina finančních
prostředků po roce 2020 poputuje
opět na přímé platby, což není
změna oproti současnému
stavu. Auditoři potvrzují snahu
předkladatelů návrhů nové SZP
o větší orientaci politiky na
výkon a výsledky, zároveň ale
upozorňují, že k tomu nejsou
vytvořeny nástroje. Dále kritizovali
i chybějící spolehlivý systém
externích kontrol, což oslabuje
schopnost Komise posoudit,
zda jsou finanční prostředky
vynakládány účelně.
| goo.gl/epVM5S
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LEVNĚJŠÍ ELEKTRONICKÉ KNIHY?

Členské státy by nově měly mít možnost uplatňovat snížené, supersnížené nebo nulové sazby DPH i u elektronických publikací. Rada to schválila
6. 11. 2018, když přijala směrnici, která má sladit pravidla týkající se DPH
pro elektronické a fyzické publikace. V případě fyzických publikací – knih,
novin a časopisů – mají členské státy v současnosti možnost uplatňovat sníženou sazbu daně, tj. nejméně 5 %. Některým bylo povoleno
uplatňovat supersnížené sazby daně (nižší než 5 %) nebo nulové sazby
(zahrnující nárok na odpočet DPH). Novela směrnice členským státům,
které si to přejí, umožní uplatňovat snížené sazby DPH rovněž na elektronické publikace. Supersnížené a nulové sazby budou povoleny pouze těm
členským státům, které je v současnosti uplatňují u fyzických publikací.
Nová pravidla mají platit dočasně, dokud nebude zaveden nový, „konečný“
systém DPH. | goo.gl/xqY7qs

KONFISKACÍ PROTI TERORISMU

98,9 %

Odhaduje se, že 98,9 % zisků z trestné
činnosti není konfiskováno a zůstává k
dispozici pachatelům trestných činů. Právě
konfiskace může být účinným nástrojem
v boji proti terorismu. Rada 6. 11. 2018
přijala nařízení o vzájemném uznávání
příkazů k zajištění a ke konfiskaci. Cílem
nových pravidel je zajistit konfiskaci
majetku z trestné činnosti v celé EU.
| goo.gl/kZWo6N

POVINNĚ VÍCE EVROPSKÉHO OBSAHU

30 %

Rada 6. 11. 2018 přijala novou směrnici, která aktualizuje pravidla pro
audiovizuální mediální služby. Cílem je dosáhnout toho, že na platformách
pro videostreaming bude méně nenávistných projevů a více evropského
obsahu (minimálně 30 % nabídky). Nová směrnice má zajistit rovnější
podmínky pro konkurenci tradičního televizního vysílání a nových služeb,
jako jsou například televizní programy na přání. | goo.gl/nvQrH1
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REVIZE SIS

Rada 19. 11. 2018 přijala
tři nařízení o využívání
Schengenského informačního
systému (SIS), a to v
oblasti policejní a justiční
spolupráce v trestních
věcech, v oblasti hraničních
kontrol a při navracení
neoprávněně pobývajících
státních příslušníků třetích
zemí. Posílením systému SIS
chce EU zvýšit úspěšnost
pohraniční stráže a policie
při pátrání po nebezpečných
pachatelích trestných činů a
teroristech. | goo.gl/nnuWza
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BREXIT SE BLÍŽÍ

Komise a vyjednavači Velké Británie dospěli
po 17 měsících debat 14. 11. 2018 k dohodě o
Smlouvě o odstupu Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska z Evropské unie a
Evropského společenství pro atomovou energii,
jak vyplývá z článku 50 Smlouvy o EU. Vedoucí
představitelé EU-27 se následně 25. 11. 2018
setkali na mimořádném zasedání Evropské rady
a dohodu o vystoupení potvrdili. Dohoda upravuje
všechny aspekty brexitu: občanská práva, finanční
vypořádání, přechodné období, systém správy,
protokoly týkající se Irska, Gibraltaru a Kypru,
jakož i řadu dalších otázek vyplývajících z vystoupení z EU. Smlouva
se týká především práv občanů EU ve Velké Británii a Britů v jiných
zemích EU, vyrovnání britských finančních závazků a přechodného
období po odchodu v březnu 2019. | goo.gl/1icQBH
OCHRANA KULTURNÍCH STATKŮ

RADA PROTI ZBRANÍM

Rada 19. 11. 2018 přijala novou
strategii EU proti nedovoleným
palným zbraním, ručním palným
a lehkým zbraním a střelivu pro
ně, nazvanou „Zajištění zbraní,
ochrana občanů“. V ní konstatovala, že nedovolené palné zbraně a ruční palné a lehké zbraně
přispívají k nestabilitě a násilí v
EU, v jejím bezprostředním sousedství i ve zbytku světa. Navíc
nedovolené ruční zbraně podněcují ozbrojené násilí a organizovanou trestnou činnost, globální
terorismus a konflikty a maří
úsilí v oblasti řešení krizí. Rada
proto deklarovala, že je odhodlána předcházet nedovolenému
obchodu. | goo.gl/5JXGCk

EU chce chránit kulturní statky. Proto se velvyslanci při EU 7. 11. 2018
dohodli na návrhu nařízení, jehož cílem je zabránit tomu, aby byly do EU
dováženy kulturní statky nezákonně vyvezené ze třetích zemí. Nařízení by
se mělo vztahovat na kulturní statky, které (1) byly vytvořeny nebo nalezeny
mimo EU; (2) mají být propuštěny do volného oběhu nebo do jiného celního
režimu, než je tranzit; (3) jsou starší než 250 let; (4) mají hodnotu minimálně
10 tis. eur. V návrhu jsou kulturní statky rozděleny do dvou kategorií.
V případě nejvíce ohrožených kulturních statků, jako jsou archeologické
předměty, části památek a vzácné rukopisy, má být zapotřebí předložit
zvláštní licenci vydanou některou zemí EU. Licence by měla být vydána poté,
co dovozce prokáže, že dané statky byly ze země jejich původu vyvezeny
legálně. Rada nyní zahájí jednání s Evropským parlamentem s cílem
dosáhnout co nejrychleji dohody. | goo.gl/Y6KnKq
VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH DAT

Velvyslanci členských států se 7. 11. 2018 dohodli na vyjednávacím postoji
Rady ohledně opakovaného používání údajů veřejného sektoru (např.
meteorologická data, digitální mapy apod.). Podle stávající směrnice o
opakovaném použití informací veřejného sektoru lze v zásadě veškerý obsah,
který je podle vnitrostátních předpisů o přístupu k dokumentům veřejně
přístupný, opakovaně použít pro jakékoli účely, včetně komerčních. Reforma
má rozšířit rozsah působnosti těchto pravidel i mimo subjekty veřejného
sektoru, aby zahrnoval veřejné podniky v odvětvích dopravy a veřejných
služeb. Tato odvětví by neměla mít povinnost data zpřístupňovat, pokud by to
nebylo vyžadováno na vnitrostátní úrovni; v případě, že by data zveřejňovala,
musela by dodržovat tytéž zásady, které platí pro subjekty veřejného
sektoru. Platnost pravidel by měla být rozšířena i na data získaná z výzkumu
financovaného z veřejných prostředků, která jsou již dostupná ve veřejných
úložištích. Taková data by bylo nutné učinit opakovaně použitelnými, a to
např. stanovením licenčních podmínek. | goo.gl/4CDsNA
DELŠÍ A NÁKLADNĚJŠÍ UVÁDĚNÍ NA TRH

EP a Rada se 14. 11. 2018 dohodli na přezkumu pravidel
schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel
a čtyřkolek. Nová pravidla mají stanovit, že testy budou
provedeny po ujetí většího počtu kilometrů, než tomu bylo
dříve, aby byly zajištěny spolehlivější výsledky pro systémy
pro regulaci emisí. | goo.gl/4iLPJE
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INFORMAČNÍ SYSTÉMY POD KONTROLOU

Agentura eu-LISA, která je odpovědná za provozní řízení informačních
systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, by měla mít silnější
mandát. Rada to potvrdila 9. 11. 2018, když přijala návrh na její reformu.
eu-LISA má připravit infrastrukturu pro Evropský systém pro cestovní
informace a povolení (ETIAS) a Systém vstupu/výstupu (EES), aby oba
systémy funkční do konce roku 2021. | goo.gl/zd9mwE
EU OPĚT NEMÁ ROZPOČET

Jednání o rozpočtu EU na rok 2019 skončila v posledním
možném termínu, 19. 11. 2018, bez dohody. Nyní bude muset
Komise předložit nový návrh. Jednání mezi Radou a Evropským
parlamentem poté budou pokračovat až do konce roku. Pokud
nebude na začátku příštího roku unijní rozpočet přijat, uplatní se
systém prozatímních dvanáctin. To znamená, že každý měsíc
bude možné čerpat nejvýše jednu dvanáctinu rozpočtových
prostředků stanovených na předchozí rok. | goo.gl/ufwoSG
PESCO POKRAČUJE

17

Rada 19. 11. 2018 přijala aktualizovaný seznam projektů, jež mají
být rozvíjeny v rámci PESCO. Vedle
původních 17 projektů, které byly
schváleny v prosinci 2017 a formálně přijaty v březnu 2018, má
být realizováno 17 nových projektů.
Nové projekty zahrnují oblasti, jako
je výcvik, rozvoj schopností a operační připravenost na pevnině, moři
i ve vzduchu, jakož i kybernetickou
obranu. | goo.gl/3rGC2G

PRO NOVOU OBČANKU V 70 LETECH

EU chce posílit bezpečnost průkazů totožnosti občanů EU a povolení k pobytu
vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům. Proto velvyslanci při
EU 14. 11. 2018 souhlasili s reformou.
Podle navrhovaných pravidel mají být
průkazy vyhotoveny v jednotném formátu kreditní karty (ID-1), mají zahrnovat
strojově čitelnou zónu a dodržovat minimální bezpečnostní normy stanovené
Mezinárodní organizací pro civilní letectví
(ICAO). Mají také obsahovat fotografii a
dva otisky prstů držitele karty uložené
v digitálním formátu na bezkontaktním
čipu. Průkazy mají mít maximální dobu
platnosti 10 let. Průkazy totožnosti vydané občanům starším 70 let mají zůstat v platnosti do jejich vypršení,
pouze pokud splňují bezpečnostní standardy a mají strojově čitelnou
zónu. | goo.gl/73FGM4
NORMALIZACE V EU

Komise 22. 11. 2018 představila akční plán, jehož cílem je „zvýšit účinnost,
transparentnost a právní jistotu“ při vytváření norem. Společně s tím
představila sdělení o jednotném trhu a sdělení o investičním plánu analyzující
zbývající překážky jednotného trhu. Komise upozorňuje, že by měly být přijaty
projednávané návrhy. Komise předložila 67 návrhů, které přímo souvisejí
s fungováním jednotného trhu, a 44 z nich dosud nebylo schváleno (např.
návrhy na začlenění digitalizace a nových technologií do jednotného trhu,
na zajištění „udržitelnější“ energie v Evropě a na vytvoření unie kapitálových
trhů). Komise také usiluje o usnadnění přeshraničních aktivit, zajištění větší
předvídatelnosti regulace v rámci strategie pro jednotný trh, jednotného
digitálního trhu, unie kapitálových trhů a energetické unie. | goo.gl/NXnqFG
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NEBEZPEČNÝ TRH

32 % hraček,
58 % elektroniky,
47 % stavebních výrobků nebo
40 % ochranných prostředků
Navzdory bezpečnostním pravidlům existuje na trhu příliš
mnoho nebezpečných a nezákonných výrobků. Velvyslanci
při EU se 23. 11. 2018 dohodli
na postoji Rady k novému
nařízení, které má zajistit, aby
výrobky uváděné na trh EU byly
v souladu s pravidly EU pro
bezpečnost a ochranu životního prostředí. Na trhu EU se
stále prodává příliš mnoho nebezpečných a nevyhovujících
výrobků: ze zkontrolovaných
výrobků až 32 % hraček, 58 %
elektroniky, 47 % stavebních
výrobků nebo 40 % osobních
ochranných prostředků nesplňuje požadavky týkající se
bezpečnosti nebo spotřebitelských informací podle právních
předpisů EU. Tato iniciativa by
měla: zkonsolidovat stávající
rámec činností v oblasti dozoru nad trhem a podpořit společná opatření orgánů dozoru
nad trhem. | goo.gl/SF1F1E
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ERASMUS+ SILNĚJŠÍ

Ve srovnání se stávajícím obdobím
by měl v období 2021–2027 program
Erasmus+ posílit nabídku studijních
příležitostí v Evropě i mimo ni, a to
pro větší počet uchazečů. Rada to
podpořila 26. 11. 2018. Program
má být rozšířen, aby zahrnoval
všechny úrovně vzdělávání a odborné
přípravy. Dohoda Rady se nezabývá
rozpočtovými aspekty návrhu nařízení,
jelikož konečné částky budou záviset
na dohodě o příštím víceletém
finančním rámci. | goo.gl/mf632Y
STRACH Z EUROVOLEB?

43 %

Komise 26. 11. 2018 zveřejnila výsledky Eurobarometru, ze kterých
vyplývá, jaká očekávání mají Evropané v souvislosti s volbami do
Evropského parlamentu v květnu 2019 a co by je mohlo motivovat k
tomu, aby k volbám přišli. V roce 2014 se k evropským volbám v rámci
EU dostavilo 42 % voličů. Z výsledků průzkumu vyplývá, co by mohlo
volební účast zvýšit: 43 % respondentů by si přálo mít více informací
o EU a o tom, jak ovlivňuje jejich každodenní život; 31 % by chtělo, aby
kandidovalo více mladých lidí. 61 % se obává, že by volby mohly být
zmanipulovány prostřednictvím kybernetických útoků; 59 % má strach,
že volby ovlivní zahraniční aktéři a zločinecké skupiny; 67 % má obavy,
aby nebyly osobní údaje na internetu zneužity k zacílení politických
sdělení, jež se jim zobrazují. | goo.gl/pvi6yc
BEZPEČNÉ SILNICE

V EU je setrvale vysoký počet dopravních nehod. Proto Rada 29. 11. 2018
souhlasila s postojem k novým pravidlům, která se týkají bezpečnosti
dopravy. Tato iniciativa je součástí třetího balíčku opatření pro mobilitu
„Evropa v pohybu“. Podle navrhovaného nařízení nebudou dodávky a
sportovní vozidla (SUV) nadále vyňaty z bezpečnostních prvků, které
byly až dosud požadovány pouze u běžných osobních automobilů. Mezi
tyto prvky patří monitorování tlaku v pneumatikách, blokování alkoholu,
monitorování ospalosti řidiče a signály nouzového zastavení. Vyšší
bezpečnostní opatření budou vyžadována u osobních automobilů a
lehkých užitkových automobilů. Zvláštní bezpečnostní pravidla se mají
vztahovat na nákladní automobily, autobusy, vozidla na vodíkový pohon a
autonomní vozidla. EU deklaruje, že nová pravidla nezvýší náklady, což je
ovšem těžko představitelné. | goo.gl/9Qf2cK

