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Úvodník státního tajemníka Aleše Chmelaře
Milí čtenáři, blíží se nám „unijní“ prázdniny, kdy na pár týdnů utichne šum v bruselských institucích. Proto jsem ještě před
tímto relativním klidem zajel do Bruselu,
abych se mimo jiné setkal s českými stážisty, kteří v hlavním evropském městě
působí v rámci Blue Book Traineeship.
Každý půlrok se tohoto programu zúčastní dvě desítky nadějí české evropské
politiky a já jsem velmi rád, že jsem měl
příležitost s českými talenty diskutovat.
V kontaktu s nimi budeme i nadále, a to
nejen kvůli českému předsednictví v Radě
EU.
V uplynulém týdnu rezonovala v evropských médiích zpráva o osudu další lodi
se 450 lidmi na palubě, která se objevila ve vodách Středozemního moře. Ital-

ský premiér v té souvislosti apeloval na
evropské kolegy, aby se části zachráněných migrantů dobrovolně ujali.
Evropa má Itálii pomoci, ale především
finančně a expertně. Kontrolovaná centra
v EU i vyloďovací platformy v třetích zemích nemohou být vytvořeny ze dne na
den a závěry Evropské rady jsou úplně
jasné v tom, že EU nepřijímá odpovědnost
za příchozí do Itálie nebo za ty zachycené na moři v blízkosti italských vod.
Proto veškeré české i evropské solidární
akce musí směřovat k prevenci nových
příchodů, nikoliv k motivaci pro nelegální
příchozí. Takovou motivací jsou právě relokace, kterými jen hrajeme do karet pašerákům.

Výsledky summitu Severoatlantické aliance

Ve dnech 11. a 12. června 2018 se
uskutečnil summit zemí SeveroatlanticČíslo 316
ké aliance (NATO). První den ČR za16. července 2018
stupoval prezident republiky Miloš Zeman, druhý jednací den pak delegaci
V tomto čísle naleznete vedl premiér Andrej Babiš.
Úvodník státního tajemníka
Na začátku summitu si představitelé AliAleše Chmelaře
ance potvrdili význam transatlantické
Výsledky summitu
vazby, jednali o finančních závazcích,
Severoatlantické aliance
vztazích s Ruskem i o modernizaci Aliance a reformě velitelských struktur. ČtvrVýsledky zasedání Rady
teční jednání se poté zaměřila na pokrapro hospodářské a finanční věci
čování bezpečnostní spolupráce NATO
Zákaz dvojí kvality potravin
s Gruzií a Ukrajinou a též na další alianční podporu v Afghánistánu. Státníci
Program evropských institucí
rovněž pokračovali v debatě o navyšoSchválené rámcové pozice
vání výdajů jednotlivých členských zemí
na obranu.
V rámci debaty o finančních závazcích
a modernizaci NATO prezident USA Donald Trump žádal, aby evropské státy
zvýšily své výdaje na dvě procenta HDP
prakticky okamžitě. „Vystoupil jsem jako
jeden z prvních a vysvětlil , že je důležité
mluvit o absolutních výdajích na zbrojení,“ vysvětloval na tiskové konferenci po
summitu průběh diskuze premiér A. Babiš.
„V roce 2013 byl náš výdaj 1,03 %
a v roce 2019 je to 1,17, tedy rozdíl je
jen 0,14 %. Ale když si to vezmeme přes
absolutní částku, kdy výdaje v roce
2013 byly 42 miliard korun a v roce
2019 budou 65,6 miliard korun, tak jsme
za šest let navýšili výdaje na obranu
o 50 %,“ podotkl dále předseda vlády
s tím, že hranice 2 % z HDP dosáhne
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dodal, že je nutné změnit systém nákupu
vojenské techniky a vybavení a zajistit,

aby byla výběrová řízení zcela transparentní.
„ČR neplánuje po nynějším summitu NATO
upravovat a zrychlovat svůj plán týkající
se výdajů na obranu,“ řekl na závěr vrcholné schůzky premiér Babiš. ČR tak dál
počítá s tím, že obranné výdaje vzrostou
ke dvěma procentům HDP v roce 2024.
Možnou rychlejší cestu k dvouprocentní
hranici obranných výdajů Babiš vyloučil
s tím, že by to znamenalo výrazný růst
rozpočtového deficitu.
Následně se předseda vlády zúčastnil
setkání NATO s partnery mise Resolute
Support, která si klade za cíl udržovat
stabilitu v Afghánistánu především díky
poskytování výcviku a poradenství afghánským bezpečnostním silám.
ČR podporuje tuto alianční misi a zároveň
je jedním z nejaktivnějších přispěvatelů
vojenských kapacit. Podle A. Babiše ČR
navýší svůj kontingent z 250 na 390
osob a hodlá pokračovat i ve finanční
podpoře. Ročně posílá na podporu afghánských obranných a bezpečnostních sil
a dalšího rozvoje země 40 milionů korun
a zároveň rozhodla o prodloužení finanční podpory až do roku 2024. Premiér na
summitu také zdůraznil potřebu udržení
stability Afghánistánu především
z důvodu omezení migrace a terorismu.
Na okraj jednání se také sešli představitelé NATO a EU, jmenovitě generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a předsedové Evropské rady Donald Tusk a Komise Jean-Claude Juncker. Podepsali společně deklaraci, která navazuje na deklaraci ze summitu NATO ve Varšavě v roce
2016 a potvrdili spolupráci obou organizací. /L. Škácha/

Výsledky zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci > Rada
V pátek 13. července 2018 se uskutečnilo zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci. Českou delegaci
vedla ministryně financí Alena Schillerová. Hlavními
tématy Rady bylo shrnutí aktuální hospodářské a finanční situace a otázka společného systému DPH.
Během pracovní snídaně ministři diskutovali o současné
hospodářské a finanční situaci a projednali zprávu ze setkání Euroskupiny z předchozího dne. Dále byl představen návrh nařízení o zřízení programu na podporu reforem, návrh nařízení o zřízení evropské funkce investiční
stabilizace a návrhu nařízení, kterým se zavádí Program
InvestEU, a shrnutí hodnocení možných dopadů daňové
reformy USA na EU.
V zákonodárné části jednání si ministři vyměnili názory na
návrh novely směrnice o společném systému DPH, pokud jde o dočasné použití plošného mechanismu přenesení
daňové povinnosti (reverse charge) na dodání zboží

a poskytnutí služeb nad určitou hodnotu, a na návrh novely směrnice, pokud jde o sazby DPH aplikované na
knihy, noviny a časopisy. U obou legislativních návrhů
bylo dohodnuto, že se k nim ministři financí ještě vrátí,
nejpravděpodobněji na zasedání Rady v říjnu. V případě návrhu na reverse charge tomu bude předcházet ještě technická debata. Poté byli ministři byli informováni
o stavu projednávání návrhů na regulaci finančních služeb.
V nelegislativní části jednání ministři vyslechli priority rakouského předsednictví včetně kroků navazujících na
zasedání Evropské rady 28. a 29. června 2018. Závěrem zasedání Rada schválila společnou pozici EU na setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank G20,
které se uskuteční 21. a 22. července 2018 v Buenos
Aires. /L. Škácha/

Zákaz dvojí kvality potravin > Evropský parlament
Ve čtvrtek 12. července 2018 zasedal Výbor pro vnitřní
trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu
(IMCO). Členové výboru přijali zprávu z vlastní iniciativy o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu zpravodajky Olgy Sehnalové (CZ/S&D). Poslanci se shodli, že
prodejci nemají používat v různých zemích EU stejnou
etiketu pro výrobky, jejichž složení se liší.
Zpráva navazuje na sérii iniciativ proti dvojí kvalitě produktů, které předložila Komise zejména v reakci na tlak
zemí z východního křídla Unie. Mezi tyto iniciativy patří
dialog s výrobci a prodejci, vývoj jednotné unijní metodiky pro posuzování kvality potravin a také soubor pokynů
pro správnou implementaci existujícího unijního práva na
ochranu spotřebitele.
V dubnu Komise představila návrh na aktualizaci směrnice o nekalých praktikách (2005/29/ES), který vydávání
výrobku za totožný s výrobkem prodávaným v jiném členském státě, ačkoli se jejich složení liší, označuje za zakázané nekalé jednání.
Zpráva aktualizaci směrnice vítá, žádá však, aby Komise

zpřesnila definici dvojí kvality a vyjasnila, jak mají státy
tyto praktiky řešit. Dále upozorňuje, že dvojí kvalita se
netýká pouze potravin, ale i jiných produktů (např. kosmetiky), a navrhuje proto, aby budoucí iniciativy Komise
zahrnuly i tyto produkty.
Podporuje užší spolupráci vnitrostátních orgánů členských
států, spolků spotřebitelů a Komise, dále pozitivně hodnotí
projekt vytvoření společné metodiky testování a navrhuje, aby výsledky tohoto testování byly zveřejňovány na
veřejně přístupném portále. Zpráva doporučuje, aby prodejci, kteří se zavážou prodávat produkty stejné kvality
po celé EU, na etikety mohli přidat speciální logo. Poslanci
Výboru IMCO také oceňují fakt, že probíhající veřejná
diskuse a vyšší informovanost spotřebitelů již přinesly
hmatatelné výsledky.
Plenární zasedání Evropského parlamentu bude o zprávě
hlasovat během zářijové schůze. O návrhu na reformu
směrnice o nekalých praktikách bude výbor IMCO hlasovat v listopadu. /K. Votavová/

Program evropských institucí, 18. až 25. července > Informace
Neformální zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele,19. a 20. července 2018
Digitalizace; výzvy a příležitosti spojené s robotizací;
sociální ochrana a pracovní standardy na trhu práce

Zasedání Rady pro obecné záležitosti dle čl. 50,
20. července 2018
Aktuální stav jednání se Spojeným královstvím

Rámcové pozice schválené ve 28. týdnu > Informace
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se zavádí program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní (vypracovalo Ministerstvo financí)
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci
v oblasti cel (vypracovalo Generální ředitelství cel)
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Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné
syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
(vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
/Pokračování na str. 3/

Rámcová pozice k návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje
evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující
nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu (vypracoval Státní
úřad pro jadernou bezpečnost)
Rámcová pozice k návrhu nařízení, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků,

včetně SME (MSP), a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU)
č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU)
2017/826 (vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu)
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