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Úvodník státního tajemníka Aleše Chmelaře
Milí čtenáři, podzim, který již meteorologicky propukl ve větší části Evropy, se
ponese ve znamení zásadních jednání
o brexitu. Bude to právě následujících pár
měsíců, které rozhodnou o způsobu vystoupení Velké Británie z EU.
Téma čím dál častěji rezonuje v médiích
způsobem překotným, těžce srozumitelným
a který nereflektuje skutečnost vyjednávání. Na krátící se čas do britského odchodu
reagujeme i my na Úřadu vlády a před
každotýdenní jednání pracovního Výboru
pro EU jsme teď zařadili pravidelné mezirezortní jednání o brexitu.
Téma vystoupení Velké Británie z EU jsme
řešili i na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v rámci kulatého stolu v Exportním domě. Podnikatele jsem ujistil, že
se ČR připravuje, že dopady by neměly
být pro české firmy likvidační, ale že zároveň časová souhra s ostatními zásadními
globálními problémy zvláště v agendě
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obchodu, mohou růst evropské a české ekonomiky ohrozit zvláště v případě, že do
konce března nebude ratifikován text
o výstupové dohodě.
Kromě brexitu finišujeme také s další fází
příprav předsednictví ČR v EU v roce 2022.
Během října by vláda měla mimo jiné schvalovat základy komunikační koncepce. Už
teď vám můžu prozradit, že velký důraz
budeme klást na výhody našeho členství,
a to i v souvislosti s evropskými volbami
a naším předsednictvím ve V4, které nás
čeká příští rok. České předsednictví by mělo být příležitostí, jak lidem vysvětlit fungování EU a fakt, že se v ní s naším hlasem
počítá.
V té souvislosti bych rád upozornil na seriál
o Češích v EU, který v uplynulém týdnu spustil Euroskop. Ten bude v deseti dílech přinášet profily Čechů, kteří ovlivňují evropskou
politiku a reprezentují jméno České republiky nejen v Bruselu.

Ministři zemí EU schválili vznik jednotné digitální brány
Na jednání Rady pro konkurenceschopnost bylo 27. září 2018 členskými státy
přijato nařízení o zřízení jednotné digitální brány (dále jen „Brána“). Občané
i podniky tak budou mít snazší přístup
k online informacím a procedurám, asistenčním službám a službám pro řešení
problémů na vnitřním trhu EU.
Návrh na vytvoření brány předložila Komise 2. května 2017 a ČR byla již od počátku zastáncem její ambiciózní podoby.
Z iniciativy ČR byl za podpory několika
dalších členských států Komisi v prosinci
2016 předložen non-paper, jehož cíle jsou
nyní obsaženy ve finálním znění nařízení.
Jednotná digitální brána naplňuje doporučení ze Strategie pro jednotný digitální
trh, a to integrovat a propojit stávající
evropské portály, sítě, služby a systémy,
aby mohly být lépe naplněny potřeby
občanů a podniků v jejich vlastních zemích
i přeshraničně.
Brána bude používat již zavedený název
„Vaše Evropa“ a společné uživatelské rozhraní začleněné do stávajícího portálu Vaše Evropa. Toto rozhraní bude uživatelsky
vstřícné, dostupné ve všech úředních jazycích EU a zajistí občanům a podnikům centralizovaný přístup k informacím, které
potřebují k výkonu svých práv v Unii. Základní zásadou brány je, že pokud je určitá procedura dostupná pro občana jednoho členského státu, měla by být rovněž
dostupný pro uživatele z jiných členských
států.
Výše uvedené procedury a postupy se
týkají situací, které jsou důležité pro podnikání, práci, studium nebo stěhování z jednoho místa na druhé (např. žádost o potvr-

zení o pobytu, uznávání akademických titulů, získání evropského průkazu zdravotního
pojištění, registrace motorového vozidla
nebo žádost o důchodové dávky). Pokud
uživatelé provádějí online postupy přeshraničně, měli by mít možnost obdržet veškerá příslušná vysvětlení v úředním jazyce
EU, kterému obecně rozumí co nejvyšší počet přeshraničních uživatelů.
Do brány bude začleněno několik sítí a služeb, které byly zřízeny na vnitrostátní
a unijní úrovni s cílem pomáhat občanům
a podnikům při jejich přeshraničních činnostech, mj. Evropská spotřebitelská centra,
služba Vaše Evropa – Poradenství, síť SOLVIT, kontaktní centra Europe Direct nebo síť
Enterprise Europe Network.
Nová internetová brána bude zpravidla
uplatňovat zásadu „pouze jednou“, což
znamená, že nebude nutné veřejné správě
poskytovat jedny a tytéž informace opakovaně. Brána zároveň pomůže zvýšit důvěru spotřebitelů, řešit problém nedostatečného povědomí o ochraně spotřebitele
a o pravidlech vnitřního trhu a snížit náklady podniků na dodržování předpisů.
Nařízení vstoupí v platnost dvacátým dnem
po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Aby
členské státy a Komise vyvinuly a zavedly
nezbytné nástroje pro uplatnění tohoto nařízení, měla by se některá jeho ustanovení
použít dva roky po jeho vstupu v platnost.
Orgánům místní samosprávy bude stanovena lhůta čtyř let od vstupu v platnost pro
provedení požadavku na poskytování informací. Ustanovení upravující postupy zcela
nabízené online by měla být provedena
nejpozději do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. /L. Johnová/

Výsledky zasedání Rady pro konkurenceschopnost > Rada
Ve dnech 27. a 28. září 2018 se v Bruselu uskutečnilo
zasedání Rady pro konkurenceschopnost. V části věnované otázkám vnitřního trhu a průmyslu vedla delegaci ČR ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. V části zaměřené na výzkum byl vedoucím české
delegace pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček.
Část vnitřní trh a průmysl
Prvním bodem jednání bylo téma regionální dimenze
konkurenceschopnosti. Komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta
Bieńkowska upozornila na rozdílnou dynamiku konvergence v regionech a potřebu podporovat konkurenceschopnost a konvergenci ve všech regionech.
V rámci diskuze se delegace shodly na nutnosti zohledňovat regionální rozdíly a řešit konkurenceschopnost v rámci
celé EU. Jako možná řešení uvedly důraz na inovace
a digitalizaci, investice do dovedností a kvalifikované
pracovní síly. Česká delegace upozornila na problematiku emisních limitů CO2 s tím, že navržené hodnoty snížení průměrných emisí výrobců jsou nereálné a poškodí automobilový průmysl.
Druhým diskuzním bodem byla otázka budoucnosti evropského průmyslu se zaměřením na oblast umělé inteligence. Jednání se jako host zúčastnil zástupce podnikatelské sféry Michael Hirschbrich. Ten zdůraznil nutnost zapojení malých a středních podniků a uvedl, že by evropské
podniky měly provádět primární výzkum, aby nebyla
Evropa závislá na technologiích z USA. Členské státy se
shodly na nutnosti řešit problematiku umělé inteligence
rychle a koordinovaně.
Během debaty bylo upozorněno na to, že by regulace
neměla omezovat rozvoj tohoto odvětví. Velký důraz kladly členské státy na oblast vzdělávání, spolupráci
s akademickým sektorem a zapojení malých a středních
podniků. Debata se zaměřila také na centra pro digitální
inovace, otázku dostatečného financování oblasti výzkumu a vývoje a problematiku související se sociální a etickou dimenzí.
V rámci bodů „Různé“ se místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip věnoval otázce provádění

iniciativ v oblasti elektronického obchodování na jednotném digitálním trhu. V rámci nediskuzních bodů bylo dále
přijato nařízení k Jednotné digitální bráně.
Část výzkum
Prvním tématem k jednání bylo zhodnocení pokroku
v projednávání legislativního balíčku 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Rakouské předsednictví na úvod představilo současný stav
vyjednávání a uvedlo diskuzní otázky, které se týkaly
právního základu specifického programu, rozšíření účasti, sdílení excelence a struktury 2. pilíře rámcového programu Horizont Evropa. K tématu vystoupil také evropský komisař pro vědu, výzkum a inovace Carlos Moedas.
Část delegací členských zemí zdůraznila význam excelence pro udržení úrovně rámcového programu, zároveň
ale druhá skupina států upozornila na nutnost rozšíření
účasti v rámcovém programu pro posílení Evropského
výzkumného prostoru a sdílení excelence. Byla zdůrazněna také důležitost spolupráce mezi jednotlivými státy
a regiony. Podpořeno bylo zapojení malých a středních
podniků, účast mladých vědců, synergie mezi Horizontem
Evropa a strukturálními fondy.
Druhým tématem jednání byl proces strategického plánování ve vztahu k návrhu rámcového programu Horizont Evropa. Předsednictví se delegací členských států
dotázalo, zda je pro ně preferovanou, či alespoň kompromisně akceptovatelnou možností pro podobu strategického procesu plánování varianta, která by integrovala oblasti misí a institucionalizovaných partnerství do přílohy specifického programu, zatímco zbytek strategického plánu by byl přijat Komisí jako prováděcí akt (tzv.
varianta 4+2).
Tato varianta byla členskými státy Unie přijata. Zdůrazněno bylo také zapojení unijních zemí do procesu strategického plánování. Závěrem bylo konstatováno, že dne
15. října 2018 se v Bruselu uskuteční neformální pracovní
oběd ministrů, na kterém bude diskutován proces, jakým
způsobem zvolit oblasti pro mise a partnerství.
/L. Škácha/

Rozpočtový výbor schválil návrh rozpočtu pro rok 2019 > Evropský parlament
Ve dnech 25. a 26. září 2018 se uskutečnilo zasedání
Rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Poslanci výboru během zasedání schválili návrh rozpočtu na
příští rok v celkovém objemu závazků 166 mld. eur.
Jejich návrh je o 717 mil. eur vyšší než návrh Komise.
Poslanci navýšili rozpočet pro program Erasmus+, program Horizont 2020 a Nástroj na propojení Evropy. Jejich objem se tak vrátil na úroveň, kterou disponovaly
před uvedením investičního nástroje v podobě Evropského
fondu pro strategické investice. Poslanci také chtějí zvýšit
rozpočet pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, na podporu malých a středních podniků a na
programy a agentury v oblasti bezpečnosti.
Za účelem prevence migrace chtějí poslanci směřovat více prostředků do zemí v blízkém i širším sousedství. Navýšili proto rozpočet Nástroje rozvojové spolupráce, Ná-
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stroje evropského sousedství pro Palestinu a také předvstupní pomoc zemím západního Balkánu. O 33 mil. eur
navýšili objem Azylového, migračního a rozpočtového
fondu.
V rámci Nástroje pro uprchlíky v Turecku poslanci trvají
na tom, aby maximální příspěvek evropského rozpočtu
pro tento nástroj nepřesáhl 1 mld. eur. Zbylé 2 mld. eur
alokované pro příští rok mají zaplatit členské státy. Poslanci kromě toho podpořili snížení předvstupní pomoci
Turecku kvůli nedodržování hodnot EU.
Plenární shromáždění bude o rozpočtu pro příští rok hlasovat 24. října. Po schválení vstoupí návrh rozpočtu do
dohadovacího výboru se zástupci Rady. Finální rozpočet
musí obě instituce schválit do konce listopadu.
/K. Votavová/

Program evropských institucí, 5. do 9. října > Informace
Neformální zasedání Rady pro zahraniční věci, část
obchod, 5. října 2018
Modernizace WTO; informování ze strany Komise o stavu probíhajících jednání o dohodách o volném obchodu;
obchodní vztahy EU-USA.

Zasedání Rady pro životní prostředí, 9. října 2018
Emisní normy pro osobní automobily a užitkové vozy;
emisní normy pro nákladní vozidla; směrnice o jednorázovém užití plastových výrobků.

Schválené rámcové pozice ve 39. týdnu > Informace
Rámcová pozice k doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se zmocňuje Evropská komise k zahájení jednání
o dohodě se Spojenými státy americkými ohledně dovozu vysoce jakostního hovězího masa ze zvířat, jimž
se nepodávaly určité růstové hormony (vypracovalo Ministerstvo zemědělství)

Rámcová pozice ke zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (vypracovalo Ministerstvo průmyslu
a obchodu)
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