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Úvodník státního tajemníka Aleše Chmelaře
Milí čtenáři, uplynulý týden se nesl ve
znamení vesmíru. Ve středu zveřejnila
Komise návrh příštího evropského rozpočtu pro kosmické aktivity EU a pro
Česko to byla dobrá zpráva. Praha dostala šanci stát se středem evropského
vesmírného programu, když Komise navrhla zvýšení rozpočtu pro GSA a její
přeměnu na Agenturu EU pro kosmický
program.
GSA pak bylo tématem i v pátek, kdy
do Česka přijela eurokomisařka Bienkowská, které kromě kosmických aktivit
jednala s premiérem také o odstraňování
překážek na vnitřním trhu a podpoře
obranného průmyslu.
O víkendu se odehrálo další kolo občanských konzultací v regionech, tentokrát
v Kroměříži, kde s občany diskutovala
europoslankyně Martina Dlabajová, starosta Jaroslav Němec a profesor Men-
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delovy univerzity Lubomír Lacina. Jsem
rád, že byl o debatu obrovský zájem
a zúčastnily se jí téměř tři stovky občanů.
Tento týden debaty s občany pokračují
v Litomyšli.
Komise tento týden také uzavírá prezentaci sektorových návrhů příštího rozpočtu
EU. Pro nás je důležitý především ten,
který se týká migrace a správy hranic. Už
teď víme, že do této oblasti poputuje 35
miliard eur, což je 2,5 násobek toho, co v
minulém období.
Česko takové kroky plně podporuje, stejně tak vítáme, že se obrací mínění evropských státníků, kteří čím dál častěji přiznávají, že povinné kvóty byly zbytečně
a rozdělily Evropu. Německá kancléřka
Merkelová zároveň jasně zmínila princip
tzv. flexibilní solidarity, kdy každý stát
přispívá k řešení tak, jak nejlépe umí. To
je krok správným směrem.

Doporučení Národního konventu k vnitřnímu trhu
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přispívat k ekonomické a sociální konvergenci ČR ke zbytku EU.
Účastníci kulatého stolu v rámci diskuze
zdůraznili potřebu zachování vnitřního
trhu jako zásadní součásti Unie, která
svým působením kontinuálně napomáhá
konvergenci České republiky. Dále byla
také identifikována potřeba rozvíjet diskuzi o způsobech, jakými podporovat
konvergenci sociálních standardů v EU.
V neposlední řadě byl kladen důraz na
Týden v EU — 4. až 10. června důležitost podpory iniciativ s reálným
dopadem na prohlubování a zlepšení
fungování vnitřního trhu.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuze vydal následující čtyři doporučení.
Vláda ČR by měla podporovat zachování vnitřního trhu jako prioritní součásti EU
napomáhající ekonomické a sociální konvergenci České republiky. Dále bylo zdůrazněno, že v souladu se zájmy ČR je rozvíjení diskuze o způsobech, jakými lze
podporovat konvergenci sociální úrovně v rámci EU.
Účastníci kulatého stolu se také shodli na
tom, že by Česká republika měla podporovat legislativní návrhy a iniciativy s reálným dopadem na prohlubování
a zlepšení fungování vnitřního trhu EU.
Posledním doporučením je pak skutečnost,
že je v zájmu ČR podporovat využívání
potenciálu kohezních i jiných nástrojů
doplňujících vnitřní trh, které mohou přispívat k odstraňování nerovnoměrných regionálních dopadů vnitřního trhu na ekonomický a sociální rozvoj.
Doporučení Národního konventu o EU budou předložena vládě České republiky
a dalším tvůrcům české evropské politiky.
Video z kulatého stolu můžete zhlédnout
na profilu Euroskop na portálu YouTube.
Úplné znění doporučení a další informace
o Národním konventu o EU naleznete na
našich
webových
stránkách
www.narodnikonvent.eu, twitterovém profilu @KonventEU, instagramovém profilu
@narodnikonvent nebo na facebookové
stránce Národní konventu o EU.
/V. Smolková/

Program Horizont Evropa > Komise
Ve čtvrtek 7. června 2018 Komise představila další ze
série návrhů sektorové legislativy k víceletému finančnímu rámci, tentokrát v oblasti výzkumu a inovací. Novým, v pořadí již devátým rámcovým programem pro
výzkum a inovace, bude program Horizont Evropa, na
který je ve víceletém finančním rámci vyčleněno téměř
100 miliard eur.
Program Horizont Evropa má navázat na úspěchy předchozího rámcového programu Horizont 2020 a udržet Evropu v popředí světového výzkumu a inovací. Přispět má
k dalšímu prohloubení spolupráce členských států EU
v rámci Evropského výzkumného prostoru a podpořit
mezinárodní spolupráci s přidruženými státy, které se
k programu Horizont Evropa rozhodnou připojit. V rámci
programu bude větší důraz kladen na otevřený přístup
k publikacím a výzkumným datům, na nový a zjednodušený přístup k nástrojům partnerství a na jednodušší pravidla pro účastníky.
Prostřednictvím rámcového programu Horizont Evropa budou výzkum a inovace v Evropě podpořeny souhrnnou
částkou ve výši 97,6 miliard eur (3,5 miliard eur bude
přiděleno do fondu InvestEU a 2,4 miliard eur do programu Euratom pro energii, výzkum a odbornou přípravu).
Předchozí rámcový program Horizont 2020 pracoval
s částkou cca 77 miliard eur.
Rámcový program Horizont Evropa je rozdělen do tří pilířů, a to „Otevřená věda“, „Globální výzvy a průmyslová
konkurenceschopnost“ a „Otevřené inovace“. Cílem první-

ho pilíře „Otevřená věda“ (25,8 miliard eur) je podpořit
výzkumné projekty prostřednictvím Evropské výzkumné
rady (16,6 miliard eur), stipendií a výměn pro výzkumné
pracovníky prostřednictvím programu Marie Skłodowska
-Curie (6,8 miliard eur) a investicemi do výzkumných infrastruktur světové úrovně.
Druhý pilíř „Globální výzvy a konkurenceschopnost“ (52,7 mld. eur) přímo podporuje výzkum týkající se
sociálních výzev, posiluje technologické a průmyslové kapacity a stanovuje celoevropské mise s ambiciózními cíli
řešit největší globální problémy. Zahrnuje také činnost
Společného výzkumného střediska (2,2 miliard eur), které
má poskytnout tvůrcům politik nezávislé vědecké důkazy
a technickou podporu.
Cílem pilíře „Otevřené inovace“ (13,5 miliard eur) je
udělat z Evropy lídra v přelomových inovacích prostřednictvím Evropské inovační rady (10 miliard eur). Cíleno
bude na lepší rozvoj evropského inovačního prostředí,
a to i dalším posilováním Evropského inovačního a technologického institutu s cílem podpořit propojení podnikání, výzkumu, vysokoškolského vzdělávání a podnikání
(3 mld. eur).
Rovněž má být zajištěna synergie Horizontu Evropa
a programu Euratom pro energii, výzkum a odbornou
přípravu s dalšími EU programy a politikami, mj.
s nástroji kohezní politiky, Evropským obranným fondem, programem Digitální Evropa nebo novým Nástrojem pro propojení Evropy. /L. Johnová/

Budoucí podoba vesmírné politiky EU > Komise
Komise 6. června 2018 představila svou vizi dalšího
rozvoje kosmické politiky EU včetně role, kterou
v této politice bude hrát Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA), jejíž hlavní sídlo
se již šestým rokem nachází v Praze. Návrh nařízení
počítá s rozšířením kompetencí agentury GSA v oblasti
bezpečnosti. Dojde také ke změně názvu agentury na
Agenturu EU pro kosmický program.
O budoucnosti kosmické politiky EU se již několik měsíců
vedou intenzivní diskuze. EU v současné chvíli realizuje
kosmické programy Galileo, EGNOS (družicová navigace) a Copernicus (pozorování Země).
Tyto programy jsou již v pokročilé fázi – například systém Galileo podporuje již několik desítek modelů mobilních telefonů. Nově se dále navrhuje zřízení programů
GOVSATCOM (mezivládní telekomunikace) a SST
(program pro monitorování kosmické tříště, která by mohla satelity na oběžné dráze poškodit).
Hlavními hráči, kteří programy družicové navigace EU realizují, jsou Komise, agentura GSA a Evropská kosmická
agentura (ESA).
Komise si uvědomuje význam kosmických programů a chce
je do budoucna posílit. O tom svědčí i návrh víceletého finančního rámce, který předložila na začátku května
a v němž navrhuje vyhradit pro kosmický program EU
na roky 2021-2027 16 miliard eur (v porovnání se stávajícím obdobím, kdy rozpočet pro programy Galileo,
EGNOS a Copernicus představoval cca 11,5 miliard eur).

Týden v EU — 4. až 10. června

Většina navýšení by měla jít do přímo do oblasti aplikovaného vývoje.
O návrhu nařízení, který byl včera Komisí předložen,
včetně jeho rozpočtových dopadů, se bude v následujících týdnech pravidelně jednat v pracovních orgánech
Rady EU a Parlamentu. Jeho konečná podoba tak bude
známá až za několik měsíců.
Klíčovou roli v Radě EU bude hrát předsednictví Rakouska, které čeká nelehký úkol dojednat konečnou podobu textu tak, aby mohla být přijata ještě za současného mandátu Parlamentu před volbami v květnu 2019.
Pro Českou republiku představuje rozvoj kosmické politiky EU prostřednictvím agentury GSA prioritní oblast.
GSA je jedinou agenturou EU sídlící v Česku a představuje tak důležitý článek ve vztazích mezi ČR a EU.
ČR má i vzhledem k úzké vazbě na malé a střední podniky mimořádný zájem na tom, aby došlo k celkovému
posílení a rozvoji agentury. V zájmu ČR je tak zajistit
fungující kosmické programy EU s maximálně efektivním řízením. K tomu je nezbytné posílit roli GSA v řízení
programů nejen Galileo a EGNOS a adekvátně posílit
personální a finanční zázemí agentury.
Zároveň je žádoucí zachovat vyváženou účast Evropské
kosmické agentury v kosmických programech EU s ohledem na její know-how a také princip geografické návratnosti zajišťující ČR účast na výstavbě kosmických systémů. /M. Wernerová/

Výsledky zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci > Rada
Ve dnech 4. a 5. června 2018 se v Lucemburku uskutečnilo zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.
V části spravedlnost vedl delegaci ČR ministr spravedlnosti Robert Pelikán, v části vnitřní věci ministr vnitra
Lubomír Metnar.
Část spravedlnost
V úvodu zasedání ministři schválili částečný obecný přístup k návrhu směrnice o insolvenci, restrukturalizaci
a druhé šanci, aby následně diskutovali otázky týkající se
návrhu směrnice o prodeji tzv. chytrého zboží. Mezi delegacemi panovala jednoznačná shoda, že tzv. chytré
zboží má být regulováno v rámci směrnice o prodeji zboží, aby to bylo pro spotřebitele co nejjednodušší. Ohledně prostředků nápravy byla opakovaně zdůrazněna potřeba nesnižovat národní úroveň ochrany spotřebitele.
Dále pak ministři diskutovali některé dílčí aspekty související s projednáváním návrhu z oblasti rodinného práva
(přepracované nařízení Brusel IIa), konkrétně oběh předběžných a zajišťovacích opatření vydaných soudem
v nepříslušném členském státě, souhlas s umístěním dítěte
v jiném členském státě a zda zachovat privilegovaný režim uznávání a výkonu některých typů rozhodnutí.
V rámci části věnované nelegislativním aktivitám Komise
informovala o pokroku při zřizování Úřadu evropského
veřejného žalobce. Zástupce předsednictví poté informoval o aktuálním vývoji v oblasti přípravy strategie a akčního plánu v oblasti e-Justice na roky 2019 – 2023.
Během pracovního oběda se ministři jednoznačně shodli
na významu a adekvátní podpoře justičního vzdělávání
organizovaného Evropskou vzdělávací soudní sítí.
Odpolední blok Rady byl věnován diskusi k možnému vytvoření unijního rámce pro přímý přístup k elektronickým
důkazům a pro odposlech dat, přičemž na konci zasedání
ministři schválili návrh závěrů Rady EU k obětem teroris-

mu.
Část vnitřní věci
Během pracovní snídaně proběhla neformální diskuse
k reformě společného evropského azylového systému.
Ministři si vyměnili názory k návrhu nového Dublinského
nařízení. Diskuse ukázala jasné rozdíly v názorech jednotlivých delegací. Ministři dále vzali na vědomí informaci, že bulharské předsednictví usiluje o dosažení politické dohody s Evropským parlamentem o návrzích přijímací směrnice, kvalifikačního nařízení a nařízení o přesídlovacím rámci do konce června. Širokou podporu Rady získal návrh na zahrnutí seznamu bezpečných třetích
zemí do azylového procedurálního nařízení.
Během pracovního oběda ministři v kontextu posledních
událostí zhodnotili vývoj v migrační situaci. Podkladem
této neformální debaty byl diskusní dokument předsednictví, který souhrnně prezentoval aktuální situaci v oblasti migrace a také realizovaná okamžitá a krátkodobá
opatření.
Při odpoledním jednání delegace sdílely zkušenosti s využitím unijních agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních
věcí v oblasti boje proti terorismu, včetně nastínění možného strategického směřování budoucí spolupráce.
Následoval bod Spolupráce mezi misemi a operacemi
společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP)
a agenturami EU. Ministři zhodnotili nejnovější vývoj
v rámci příprav na spuštění pilotního projektu tzv. buňky
pro trestní vyšetřování (Crime Information Cell) v rámci
operace Sophia. Evropská služba pro vnější činnost
oznámila, že v nadcházejících dnech bude dokončen
operační plán a že tzv. buňka pro trestní vyšetřování bude zřízena do poloviny června. /L. Škácha/

Výsledky neformálního zasedání Rady pro zemědělství
Ve dnech 3. až 5. června 2018 se v Sofii uskutečnilo
neformální setkání ministrů zemědělství. Delegaci ČR
vedli ministr zemědělství Jiří Milek a náměstek sekce
pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání Pavel Sekáč.
Tématem neformálního setkání byla otázka generační
obměny a zatraktivnění sektoru zemědělství pro mladou
generaci. Přilákání mladých je zásadní prioritou. V současné době je situace značně znepokojující, neboť pouze
5,6 % evropských farem je spravováno zemědělci mladšími 35 let a 56 % lidí zaměstnaných v zemědělství je
starších 55 let. Stárnutí zemědělské populace pak vyvolává obavy o konkurenceschopnost evropského zemědělství v budoucnu a jeho schopnost zajistit dostatečné množství potravin a udržitelnost v nadcházejících desetiletích.
Ministři v diskusi poukázali na hlavní překážky, které mladým lidem ztěžují vstup do zemědělství. Jedná se zejména o obtížný přístup k zemědělské půdě, přístup k fondům
nebo kapitálu, přístup ke specializovanému vzdělávání
a zvyšování profesní kvalifikace. Řada ministrů rovněž
poukázala na nutnost změnit veřejné vnímání zemědělství,
které je nyní považováno za neatraktivní či staromódní
povolání.

Týden v EU — 4. až 10. června

> Rada

Mnohé delegace rovněž volaly po snížení administrativní
zátěže a zjednodušení společné zemědělské politiky.
Zápornou reakci řady členských států vyvolalo rovněž
navrhované snížení rozpočtu této kapitoly, které by mohlo mít za následek omezení konkurenceschopnosti evropského zemědělství.
Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan
uvedl, že otázka přilákání nových zemědělců společně
s generační obměnou je jednou z devíti unijních cílů. Modernizace evropského zemědělství závisí právě na generační obměně. Stárnoucí zemědělská komunita potřebuje
mladé farmáře, aby se odvětví stalo dynamičtějším
a otevřeným stávající technologické transformaci.
Přístup k půdě a převody půdy jsou jednou z hlavních
překážek, aby mladí farmáři vstupovali do zemědělství.
Komise proto navrhla podporu forem spolupráce, které
by mohly zahrnovat partnerství mezi generacemi zemědělců, služby související s postoupením zemědělských
podniků nebo plánováním jejich přeměn. /L. Škácha/

Výjimka z pravidel pro vysílání pracovníků > Evropský parlament
Členové Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN)
Parlamentu hlasovali v pondělí 4. června 2018 o sociální části silničního balíčku upravující pravidla pro vysílání řidičů v mezinárodní silniční dopravě.
Výbor přijal na svém pondělním zasedání tři zprávy, které upravují pravidla pro dobu řízení a dobu odpočinku,
podmínky za jakých lze provádět silniční kabotáž a to,
za jakých podmínek budou působit řidiči při provádění
silničních přeprav v zahraničí. Členové výboru potvrdili,
že se na tranzit a mezinárodní dopravu nebudou vztahovat pravidla pro vysílání pracovníků.
Z dalších odsouhlasených pravidel jde o změny týkající se
tzv. kabotáže. Tu provádí dopravce se sídlem v jednom
státě mezi dvěma místy ležícími v jiném státě. Kabotáž
bude po dobu sedmi dní vázána na pravidla pro mezi-

národní přepravu. Po tomto limitu se na řidiče v rámci
kabotáže budou vztahovat pravidla o vysílání pracovníků.
Řidiči budou moci i nadále trávit dobu odpočinku ve vozidle, avšak pouze na parkovištích s odpovídajícím vybavením. Poslanci také podpořili rychlejší zavádění
tzv. inteligentních tachografů. Tachografy umístěné
v kamionu by měly registrovat hraniční přechody
a pomoci tak odhalit případné podvody.
Postoj výboru pro dopravu a cestovní ruch musí být ještě
potvrzen hlasováním v plénu. O výsledné podobě jednotlivých legislativních návrhů se bude rozhodovat nicméně až během třístranných jednání mezi Komisí, Radou
a Parlamentem. /J. Linková/

Program evropských institucí, 13. až 19. června > Informace
Zasedání Rady pro zemědělství, 18. června 2018
Evropský námořní a rybářský fond po roce 2020; rybář-

ské příležitosti v roce 2019; společná zemědělská politika
po roce 2020; aktuální situace na zemědělském trhu

Rámcové pozice schválené v 23. týdnu > Informace
Rámcová pozice k Doporučení pro doporučení Rady
k Národnímu programu reforem České republiky 2018
a stanovisku Rady ke Konvergenčnímu programu České
republiky 2018 (vypracoval Úřad vlády ČR)
Rámcová pozice ke sdělení Komise: Druhá zpráva o pokroku při snižování úvěrů v selhání v Evropě
(vypracovalo Ministerstvo financí)
Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva
Unie (vypracoval Úřad vlády ČR)

Rámcová pozice k doporučení pro rozhodnutí Rady
o zmocnění k zahájení jednání s Kapverdami o uzavření
protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropským
společenstvím a Kapverdami o partnerství v odvětví
rybolovu (vypracovalo Ministerstvo zemědělství)
Rámcová pozice k návrhu směrnice Rady, kterou se mění
směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde
o zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských
vod jezera Lugano do celního území Unie a do územní
působnosti směrnice 2008/118/ES (vypracovalo Ministerstvo financí)
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