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Vážené dámy, vážení pánové,
rok 2019 bude v Evropě mimořádně zajímavý. Na konci května se bude
rozhodovat o složení Evropského parlamentu, tyto volby ale budou mít
také vliv na složení a politiku Evropské komise a obecně na atmosféru
v celé Evropské unii. Podle všeho se dá očekávat, že největšími poraženými budou eurolidovci a eurosocialisté, dva dosavadní hegemoni
evropské politiky, kteří se od sebe již prakticky v ničem neliší. Lidovci
ztratí podle odhadů asi čtvrtinu křesel a socialisté dokonce až třetinu.
Nárůst se naopak očekává u stran, které jsou vůči současnému kurzu
unie kritické, a to jak radikálním, tak umírněným způsobem. Ukazuje
se, jak prozíravé bylo vytvořit před deseti lety zcela novou, nefedera
listickou politickou skupinu Evropských konzervativců a reformistů,
která je nyní třetí nejsilnější na evropské politické scéně a má všechny
předpoklady pro to, aby po volbách spojila hlasy volající po reformě
Evropské unie. Je teda docela dobře možné - a já bych si to přál - že se
obrátí dosavadní vývoj, kdy si evropské instituce ukrajovaly stále více
pravomocí. Evropě by to jen prospělo.
Dámy a pánové, přeji Vám dobré vykročení do nového roku.
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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BEZPEČNÉ SILNICE

Rada se 3. 12. 2018 dohodla
na rozšíření působnosti
stávajících bezpečnostních
pravidel na dálnice
a jiné hlavní silnice mimo
transevropskou dopravní
síť (TEN-T). Norma by měla
zahrnovat i silnice mimo
městské oblasti, které
jsou budovány s využitím
finančních prostředků
EU. To by podle Rady
mělo následně přispět ke
zlepšení bezpečnosti silniční
infrastruktury.
| goo.gl/t814eb

P RACOVNÍ PODMÍNKY ŘIDIČŮ

Rada se 4. 12. 2018 dohodla na postoji k reformě silniční
dopravy, která zahrnuje pracovní podmínky řidičů, zvláštní
pravidla pro vysílání řidičů v rámci mezinárodní přepravy a
přístup na trh nákladní dopravy. Reforma by měla vyjasňovat
zejména kontroverzní otázky týkající se stejné odměny za
stejnou práci na stejném místě. | goo.gl/XY5omP

DIGITÁLNÍ EVROPA

Rada se 4. 12. 2018 dohodla na postoji k návrhu, který má za úkol
zintenzivnit zavádění klíčových digitálních technologií. Program Digitální
Evropa má být zahájen v roce 2021 a jeho cílem bude podporovat
digitální transformaci EU. Program by měl poskytovat finanční
prostředky pro projekty především v těchto oblastech: superpočítače,
umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, pokročilé digitální
dovednosti a zajištění využívání digitálních technologií. | goo.gl/sJ647s
PODPORA PRO 5G

Chystají se nová pravidla na
podporu rychlého zavádění
sítí 5G a dalších síťových
technologií nové generace.
Rada 4. 12. 2018 přijala pravidla
k podnícení inovací a posílení
ochrany spotřebitele. Členské
státy by měly mít povinnost
zpřístupnit nová frekvenční
pásma pro sítě 5G do roku 2020.
S cílem podpořit investice do
sítí 5G mají členské státy zajistit
provozovatelům regulační
předvídatelnost na dobu
nejméně 20 let. | goo.gl/ya9evF

BOJ PROTI OBCHODU S LIDMI

20 532

V letech 2015–2016 bylo v EU registrováno
20 532 obětí obchodování s lidmi.
Skutečný počet však bude výrazně vyšší,
protože mnoho obětí zůstává neodhaleno.
Konstatuje to zpráva Komise z 4. 12.
2018. Danou trestnou činností jsou nejvíce
ohroženy ženy a dívky (68 %), děti představují
23 % registrovaných obětí. Nejčastějším
důvodem obchodování s lidmi je sexuální
vykořisťování (56 %) a pracovní vykořisťování
(26 %). | goo.gl/fnBpSj

BREXIT NENÍ POVINNOST

Generální advokát Soudního
dvora EU 4. 12. 2018 vydal
stanovisko týkající se brexitu,
ze kterého vyplývá, že žádost o
vystoupení může být ze strany
Velké Británie stažena kdykoliv
před uzavřením dohody o
vystoupení. | goo.gl/DbBkVB
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ČISTÁ ENERGIE V EU

32,5 %

do roku 2030
Rada 4. 12. 2018 přijala revidovanou směrnici o energetické
účinnosti a směrnici o obnovitelných zdrojích energie. Cíl EU
v oblasti energetické účinnosti
byl stanoven na 32,5 % do roku
2030 s povinností dosahovat v
období let 2021–2030 každoročně energetických úspor ve výši
0,8 % z roční konečné spotřeby
energie. Směrnice obnovitelných
zdrojích energie stanovuje cíl
pro rok 2030 ve výši 32 % spotřebovávané energie z obnovitelných zdrojů. | goo.gl/fsDxj4
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TERORISTICKÝ OBSAH? MAZAT!

Rada 6. 12. 2018 přijala postoj
k novým pravidlům vztahujícím na
poskytovatele hostingových služeb
nabízející služby v EU. Tito poskytovatelé mají mít povinnost odstranit teroristický obsah nebo zamezit
přístupu k němu do jedné hodiny
poté, co obdrželi od odpovědných
orgánů příkaz k odstranění. Pokud
poskytovatel příkaz nesplní, může
mu být uložena sankce až do výše
4 % jeho celkového obratu za předchozí rok. | goo.gl/C7MpzX
KONEC SÍTÍ PŘEVADĚČŮ

EU chce rozbít sítě převaděčů migrantů uvnitř EU i mimo ni a zaměřit se
na rozsáhlé propojení různých druhů trestné činnosti (včetně obchodu s
drogami či praní peněz). Rada proto 6. 12. 2018 schválila soubor opatření
s cílem zintenzivnit boj proti této trestné činnosti. | goo.gl/ae5MSj
PRAVIDLA PRODEJE

Rada 7. 12. 2018 schválila nová pravidla prodeje zboží v EU. Směrnice
pokrývá jak transakce na dálku (včetně transakcí on-line), tak i osobní
prodej. Návrh stanovuje společná pravidla a vychází ze zásady maximální
harmonizace. Rada ovšem umožňuje, aby členské státy uplatňovaly
přísnější přístup, např. v případě délky záruční doby. | goo.gl/EVyUrz
OCHRANA PRACOVNÍKŮ

Rada 6. 12. 2018 přijala
postoj k návrhu, kterým se
aktualizují stávající pravidla
pro ochranu zaměstnanců
před riziky spojenými
s expozicí karcinogenům
nebo mutagenům při práci.
Komise tvrdí, že po přijetí by
se měly pracovní podmínky
v dlouhodobějším horizontu
zlepšit pro více než milion
zaměstnanců.
| goo.gl/Xs7pnA

BEZPEČNÝ BEZHOTOVOSTNÍ STYK

EU zintenzivňuje boj proti podvodům zahrnujícím bezhotovostní
platební prostředky (kreditní karty, online nakupování atd.).
Rada a Evropský parlament se 11. 12. 2018 dohodly na nových
pravidlech, která by měla zakotvit pojmy jako elektronická
peněženka, mobilní platba nebo virtuální měna. | goo.gl/VNh5F2

SNAZŠÍ ZISK ELEKTRONICKÝCH DŮKAZŮ

Rada se 7. 12. 2018 dohodla na postoji k návrhu nařízení o evropských
předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy
v trestních věcech. Pravidla by měla umožnit policejním a soudním
orgánům snáze a rychleji získávat elektronické důkazy (např. e-maily
nebo dokumenty uložené v cloudech) potřebné pro vyšetřování, stíhání
a usvědčování pachatelů trestné činnosti. | goo.gl/BQpZkH
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AUTORSKÁ PRÁVA ON-LINE

Zástupci institucí EU 13. 12. 2018 dosáhli dohody ohledně
legislativní úpravy autorského práva v oblasti televizních
a rozhlasových pořadů. Směrnice má mimo jiné zavést zásadu
země původu, která má usnadnit udělování licencí na práva
k některým programům, které by vysílací společnosti chtěly
nabízet v rámci svých online služeb (souběžné vysílání, možnost
zpětného zhlédnutí pořadu z archivu a další služby doplňující
hlavní vysílání, například vysílání upoutávek). | goo.gl/qvnyar
ROZPOČET NA ROK 2019

165,8

mld. eur
Evropský parlament 12. 12. 2018
schválil návrh rozpočtu EU na
rok 2019. Celkové závazky byly
stanoveny na 165,8 mld. eur, což
oproti rozpočtu na rok 2018 (při
zohlednění změn provedených
v uplynulých měsících) představuje
zvýšení o 3,2 %. Platby dosahují
148,2 mld. eur, tedy o 2,4 % více než
v roce 2018. Pod stropy víceletého
finančního rámce zůstává
k dispozici rezerva ve výši 1,3 mld.
eur, která má zajistit, aby byla EU
schopna reagovat na nepředvídané
události a potřeby. K navýšení
by mělo dojít zejména v oblasti
migrace, bezpečnosti a obrany.
| goo.gl/5EufcP
REJSTŘÍK TRESTŮ

Vyjednavači Rady
a Evropského parlamentu
se 11. 12. 2018 dohodli na
reformovaném evropském
informačním systému rejstříků
trestů (ECRIS), který má nově
obsahovat centralizovanou
databázi s informacemi
o odsouzení státních
příslušníků třetích zemí a osob
bez státní příslušnosti (tzv.
ECRIS-TCN). | goo.gl/V4RBG2

ZMĚNY NA TRHU S HNOJIVY

Coreper 12. 12. 2018 schválil nařízení o uvádění hnojiv na trh
EU, které bylo mj. rozšířeno o principy tzv. oběhového hospodářství, a podnikům by tak mělo usnadnit přístup k šetrnějším
druhům hnojiv. Nová pravidla zahrnují stanovení limitů kontaminujících látek (kadmium, chrom, rtuť, nikl, olovo, arzen atd.),
které mají být v celé EU harmonizovány. | goo.gl/YvLMFd

NOVINKY VE VÍZOVÉ POLITICE

Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí by
se mělo usnadnit. Velvyslanci při EU se na tom dohodli 19. 12. 2018, když
schválili návrh na změnu nařízení o Vízovém informačním systému (VIS).
Podle nově navržených pravidel má VIS obsahovat nejen informace
o krátkodobých vízech, ale i o vízech dlouhodobých a o povoleních
k pobytu. Ve VIS má být také zahrnuta kopie strany s osobními údaji
z cestovního dokladu. | goo.gl/4sXoEM
POLŠTÍ SOUDCI MOHOU ZPĚT DO PRÁCE

Polsko musí pozastavit uplatňování svých předpisů týkajících se
snížení věku odchodu do důchodu u soudců Nejvyššího soudu, rozhodl
17. 12. 2018 ve věci C-619/18 Soudní dvůr EU. Rozhodnutí se týká
kontroverzní soudní reformy Nejvyššího soudu, kdy byl soudcům
snížen věk odchodu do důchodu ze 70 na 65 let. | goo.gl/dkiw27
DRUHÁ ŠANCE PRO PODNIKY

Krachující podniky by měly dostat druhou šanci, domnívají se
zástupci Rady, která 19. 12. 2018 schválila směrnici o “rámcích pro
preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení
účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení”. Do
směrnice byl začleněn článek o právech pracovníků; členské státy
by měly zajistit, aby postupem preventivní restrukturalizace nebyla
dotčena stávající práva pracovníků ani podle vnitrostátního, ani podle
unijního práva. | goo.gl/wFRa1A
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EMISE CO 2 Z KAMIONŮ

15 % a 30 %

Pro nová těžká vozidla Rada v
dohodě z 20. 12. 2018 schválila
od roku 2025 cíl snížení emisí
CO2 ve výši 15 % v porovnání
s úrovní emisí v roce 2019.
Od roku 2030 se také zavádí
závazný cíl snížení emisí o 30
%, pokud nebude v roce 2022
rozhodnuto jinak. Výrobci, kteří
nesplní cíle snižování emisí CO2,
mají být postihováni finanční
sankcí v podobě poplatku za
překročení emisí.
| goo.gl/QvaRfo

ZÁKAZ PLASTŮ

Evropský parlament a Rada 19. 12. 2018
dosáhly dohody o nových opatřeních
pro řešení problematiky plastů na jedno
použití. Komise se zaměřila na deset
plastových produktů, které by měly být
omezeny. Měl by být také stanoven
závazný cíl ve výši alespoň 25 %
recyklovaných plastů používaných na
nápojové lahve, který má platit od roku
2025. | goo.gl/dg7JoS
PŘESHRANIČNÍ PLATBY

Evropský parlament a Rada 19. 12. 2018 dosáhly dohody ohledně
návrhu na snížení cen přeshraničních plateb. Nová pravidla by
měla vést k tomu, že všechny platby v eurech mimo eurozónu
(v rámci EU) budou účtovány stejně jako domácí platby v místní
úřední měně. Pravidla by rovněž měla dát všem spotřebitelům
v EU možnost porovnávat poplatky za přepočet při platbě kartou
v jiné měně EU. | goo.gl/husMfg

LEPŠÍ PODMÍNKY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ

Výbor stálých zástupců 19. 12. 2018 schválil návrh tzv. evropského aktu přístupnosti. Cílem je osobám se zdravotním
postižením zjednodušit přístup k různým výrobkům a službám v EU. Evropský akt přístupnosti obsahuje požadavky na
přístupnost u klíčových výrobků a služeb, jako jsou telefony, počítače, platební terminály pro nákup jízdenek, bankovní
služby, služby elektronických komunikací včetně např. telefonních a internetových služeb, volání na tísňovou linku 112,
elektronické knihy nebo elektronické obchodování. | goo.gl/1GuBDV
VÝSLEDKY STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

Komise 19. 12. 2018 vydala zprávu hodnotící výsledky dosažené v rámci pěti evropských strukturálních a investičních
(ESI) fondů v polovině období 2014–2020. ESI fondy mají v období 2014–2020 investovat v EU 647 mld. eur, přičemž
příspěvek EU má činit 460 mld. eur. Do října 2018 byly téměř dvě třetiny prostředků vyčleněny na konkrétní projekty.
Do konce roku 2017 získal podporu milion podniků, včetně 74 tis. začínajících podniků. Pro podporu z EU bylo vybráno
celkem 1,7 mil. investičních projektů a 2,7 mil. příjemců využilo programy rozvoje venkova. | goo.gl/fkkDNm
PŘÍPRAVA NA TVRDÝ BREXIT
Komise 19. 12. 2018 zahájila provádění
akčního plánu pro brexit bez dohody.
Balík týkající se tvrdého brexitu obsahuje
14 opatření pro oblasti, v nichž by tvrdý
brexit znamenal výrazné komplikace.
Mezi tyto oblasti patří finanční služby,
letecká doprava, celní systém a politika
v oblasti změny klimatu. Komise ale
upozorňuje, že její opatření nemohou
zmírnit celkový dopad scénáře bez
dohody a zároveň nebudou žádným
způsobem kompenzovat nedostatečnou
připravenost zainteresovaných subjektů.
| goo.gl/Uy1TCj

NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY

Instituce EU se 19. 12. 2018 dohodly na
nových pravidlech na ochranu zemědělců
a zemědělsko-potravinářských podniků
v EU. Konkrétně by měly být zakázány tyto
nekalé obchodní praktiky: opožděné platby
za potraviny a produkty rychle podléhající
zkáze; zrušení objednávky na poslední
chvíli; jednostranné nebo retroaktivní změny
smluv; nucení dodavatelů, aby platili za
znehodnocené produkty a odmítání psaných
smluvních ujednání. | goo.gl/N2ZTC3
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