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Úvodník státního tajemníka Aleše Chmelaře
Milí čtenáři, uplynulý týden ve mně zanechal tak trochu nostalgickou náladu.
V rámci přednášek na středních školách
po celé republice jsem se totiž vydal do
Brna, a to přímo na svou alma mater –
Gymnázium Matyáše Lercha. Bylo skvělé
bavit se se studenty o EU a poslouchat
zajímavé otázky mladých lidí z lavic, ve
kterých jsem ještě před pár lety seděl já,
aniž bych věděl, že svůj osud spojím
v budoucnu právě s českou evropskou
politikou.
V té nám teď mimochodem začíná rušné
období. Premiér bude již tento čtvrtek
jednat s velvyslanci členských států
a kandidátských zemí EU na obědě, kte-

rý pořádá rakouské předsednictví. Příští
týden nás také čeká Evropská rada
v Bruselu. Jejím velkým tématem bude
brexit, i proto jsme ještě na tento pátek
naplánovali na Strakovce jednání pracovní skupiny pro brexit, kde budeme ladit
taktiku na Evropskou radu.
Ta bude mít netradiční formát. Nejdříve
budou lídři EU27 jednat o brexitu, pak se
uskuteční Evropská rada k tématům migrace a vnější bezpečnosti. Po té bude
následovat eurosummit a druhá část bruselské návštěvy už bude ve znamení dvanáctého summitu Asie-Evropa. V Bruselu
nebude chybět ani tradiční koordinace
V4.
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Národní konvent o EU vydal 8. října
2018 doporučení vzniklá na základě
kulatého stolu z 21. září 2018, jehož
předmětem byla podoba víceletého
finančního rámce po roce 2020.
Diskuze se soustředila především na priority, které by měla Česká republika při
vyjednávání o víceletém finančním
rámci po roce 2020 prosazovat, na přístup k podpoře nových vlastních zdrojů
rozpočtu EU, na otázku efektivity
čerpání prostředků z unijních programů
v ČR a také na otázku, jak v této oblasti
dosáhnout dalšího pokroku.
Diskuze na kulatém stolu Národního konventu o EU do určité míry navázala svým
obsahem na diskuzi z roku 2017, kdy se
debatovalo o budoucí podobě víceletého finančního rámce poprvé. Diskutující
se shodli na důležitosti formulace priorit
pro následující víceletý finanční rámec.
Akcentovali význam kohezní a společné
zemědělské politiky a upozornili na nutnost zajištění konzistentního postoje České republiky vůči EU.
Diskutující se také shodli na potřebě
zjednodušení a transparentnosti systému příjmů, přičemž byli skeptičtí vůči
návrhu Komise na zavedení nových příjmů do rozpočtu EU. Dále akcentovali
potřebu zřízení dostatečných kapacit
v ČR pro žadatele o evropské prostředky. Pozornost byla rovněž věnována
absorpční kapacitě ČR.
Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuze vydal šest doporučení.
Účastníci se shodli, že Pozice České republiky v rámci jednání o VFR po roce

2020 by měla jasně vycházet z dlouhodobé hospodářské strategie, která komplexně zhodnotí současný stav, identifikuje priority a formuluje scénáře v souvislosti s možnou změnou pozice ve vztahu
k rozpočtu EU z čistého příjemce na čistého přispěvatele.
Pro Českou republiku také dále zůstávají
prioritami kohezní a společná zemědělská politika. V jejich rámci je ale potřebné reagovat i na nové výzvy, jako je například hospodaření s vodou a boj se
suchem a degradací půdního fondu. ČR
by se dále měla zaměřovat na zjednodušení nastavení víceletého finančního
rámce a jeho transparentnost.
Dále účastníci akcentovali, že v rámci ČR
by bylo vhodné zřídit jedno kontaktní
místo pro nové finanční nástroje, které
budou výrazněji využívány po roce 2020.
Obdobně by mělo být zřízeno kontaktní
místo i pro centrálně řízené programy,
které budou posíleny.
ČR by se také měla zaměřit na harmonizaci pravidel pro čerpání v rámci tradičních priorit a u centrálně řízených programů, společně s odstraňováním legislativních i nelegislativních bariér na národní
úrovni, aby se zvýšila její absorpční kapacita.
Doporučení Národního konventu o EU budou předložena vládě České republiky
a dalším tvůrcům české evropské politiky.
Pro další informace sledujte webové
stránky www.narodnikonvent.eu, twitterový profil @KonventEU, instagramový progil @narodnikonvent nebo stejnojmennou
facebookovou stránku. /J. Sochor/

Výsledky zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti > Rada
V úterý 2. října 2018 se v Lucemburku uskutečnilo pravidelné zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti. Českou delegaci vedla ministryně financí Alena Schillerová.
Při pracovní snídani seznámili zástupci Komise a Evropské
centrální banky ministry financí s jejich pohledem na současnou ekonomickou situaci. Informovali o tom, kde došlo k ekonomickému zpomalení v EU a kde vidí rizika ze
zpomalení mezinárodního obchodu a z nestability finančních trhů (Turecko, brexit, restriktivní politika americké
centrální banky FED).
V legislativní části ministři financí schválili několik návrhů
z oblasti daně z přidané hodnoty. V první řadě se podařilo dosáhnout obecného přístupu k návrhu směrnice umožňující dočasné použití plošného mechanismu reverse
charge, jehož zavedení je vládní prioritou od června
2014. Návrh byl jednomyslně schválen, což pro ČR představuje velký úspěch v oblasti evropských politik.
Dále byl dosažen obecný přístup k návrhu, kterým se do
směrnice o DPH zavádí několik opatření ke zlepšení stávajícího systému DPH (tzv. Quick Fixes). V neposlední řa-

dě byl bez diskuse schválen návrh umožňující zavést sníženou sazbu DPH na e-publikace, došlo k prodloužení
lhůty pro používání sektorového mechanismu reverse
charge, a to do 30. června 2022, a ke schválení novely
nařízení o administrativní spolupráci při výběru DPH.
Dále místopředseda Komise Valdis Dombrovskis a komisařka pro spravedlnost, ochranu a práva spotřebitelů
Věra Jourová představili ministrům financí legislativní návrhy v oblasti obezřetnostního dohledu a praní špinavých peněz. Nová iniciativa navrhuje posílení role Evropského orgánu pro bankovnictví tak, aby hrál výraznější úlohu v dohledu nad finančním sektorem. Zástupce
Evropské centrální banky vyjádřil důležitost tohoto tématu pro finanční stabilitu v EU.
Ministři financí se rovněž shodli na společné pozici EU na
nadcházející setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank ze skupiny zemí G20 a orgánů Mezinárodního měnového fondu. V neposlední radě se diskutovalo
o výsledcích evropského semestru v roce 2018.
/M. Ondičová/

Výsledky plenárního zasedání Evropského parlamentu > Evropský parlament
Ve dnech od 1. do 4. října 2018 se uskutečnilo plenární
zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na
programu byly zejména otázky emisních norem
a směrnice o audiovizuálních službách. Před poslanci
také vystoupil estonský premiér Jűri Ratas se svým
projevem o budoucnosti Evropy.
Kromě postoje k nařízení o emisních normách pro nové
osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla poslanci během tohoto zasedání schválili také reformu
směrnice o audiovizuálních službách. Audiovizuální internetové platformy (např. Netflix) budou muset podle
nových pravidel nabízet minimálně 30 % evropských filmů. Platformy na sdílení obsahu (např. YouTube) navíc
musí účinněji bojovat proti násilnému, nenávistnému a teroristickému obsahu a poskytnout uživatelům jednoduchý
nahlašovací systém.
Směrnice také zpřísňuje umisťování reklam do dětských
pořadů v televizi i na audiovizuálních internetových platformách a upravuje kvóty na televizní reklamu tak, aby
vysílatelé byli v jejím zařazování flexibilnější.
Poslanci také diskutovali s místopředsedou Komise Fransem Timmermansem, rakouskou ministryní pro ženy, rodiny
a mládež Julianou Bogner-Straussovou a rumunskou pre-

miérkou Vioricou Dăncilaovou o právním státu v Rumunsku. Plénum Rumunsko vyzvalo k zastavení kontroverzních justičních reforem a reforem nahrávajících korupci. O situaci v Rumunsku budou poslanci hlasovat během listopadového pléna.
V rámci projevů lídrů o budoucnosti Evropy před plénem
vystoupil estonský premiér Jűri Ratas. Podle něj by se
EU měla zaměřit na globální výzvy, které jsou příliš velké pro jednotlivé členské státy, jako je společná obrana,
klimatická změna, digitální revoluce či migrace. Od
poslanců se mu dostalo pochvaly za průkopnický přístup
Estonska v otázkách digitalizace a kyberkriminality.
Před plénem promluvil také černohorský prezident Milo
Đukanović. Poslanci za přítomnosti předsedy Komise Jeana-Clauda Junckera a ministryně J. Bogner-Straussové
diskutovali o programu nadcházející Evropské rady. Plénum podpořilo zjednodušení systému a sazeb daní z přidané hodnoty za účelem zabránění daňovým podvodům a nařízení, které státům umožní rychleji zmrazit či
konfiskovat nelegálně nabytý majetek v jiném členském
státě. Dále podpořili nařízení o volném pohybu neosobních dat v rámci jednotného trhu a strukturální reformy
Eurojustu. /K. Votavová/

Poslanci schválili návrh emisní normy > Evropský parlament
Poslanci Evropského parlamentu během plenárního zasedání ve středu 3. října 2018 schválili postoj k návrhu
nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy
pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková
vozidla. Poslanci podpořili přísnější snížení emisí oxidu uhličitého u nových aut, než navrhovala Komise.
Parlament se také vyslovil pro návrh, podle kterého by
měly emise CO2 u nových automobilů do roku 2025 klesnout o 20 % a do roku 2030 o 40 % oproti hodnotám
v roce 2021. Komise v původním návrhu prosazovala
15% snížení emisí do roku 2025 a 30% do roku 2030.
Výrobci automobilů, jejichž průměrné emise CO2 překročí
tyto cíle, zaplatí pokutu do rozpočtu EU. Částky poplatků
za překročení emisí by dle poslanců měly být použity tak,
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aby přispěly k přechodu k mobilitě s nulovými emisemi a k financování vzdělávacích a rekvalifikačních programů pro pracovníky postižené strukturálními změnami
v automobilovém průmyslu.
Poslanci se také shodli na nutnosti vyššího podílu nízkoemisních a bezemisních vozů v rámci nabídky automobilek. Výrobci by měli zajistit, aby vozidla s nulovými
a nízkými emisemi (elektromobily nebo vozidla emitující méně než 50 g CO2/km) dosáhla do roku 2030 35%
podílu na celkovém prodeji nových osobních automobilů
a u lehkých užitkových vozidel 20% podílu do roku
2025. /Pokračování na str. 3/

K dalším požadavkům Evropského parlamentu patří např.
provádění zkoušek emisí CO2 v reálném provozu, nikoliv
v laboratorních podmínkách, a vypracování společné metodiky, na jejímž základě by od roku 2025 výrobci pravidelně vykazovali údaje o emisích CO2 vznikajících během celého životního cyklu u všech druhů paliv
a pohonů vozidel, které uvádějí na trh.
Předložený návrh Komise je jedním z kroků k naplňování
požadavků Pařížské dohody a cíle EU – přechodu k níz-

kouhlíkové, bezpečné a konkurenceschopné ekonomice. Hlasování určilo postoj Evropského parlamentu pro
vyjednávání se členskými státy EU, lze tedy očekávat, že
konečná podoba limitů kvůli kompromisu ještě dozná
změn. Česká republika je zastáncem nižších cílů a souhlasí s navrženými hodnotami snížení emisí dle návrhu Komise.
/J. Linková/

Program evropských institucí, 10. do 16. října > Informace
Zasedání Rady spravedlnost a vnitřní věci,
11. a 12. října 2018
Směrnice o insolvenci, restrukturalizaci a druhé šanci; legislativní návrhy týkající se elektronických důkazů; otázky vzájemného uznávání v trestních věcech; činnost a působení Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní
stráž; reforma směrnice o navracení osob bez práva pobytu v EU.
Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti,
15. října 2018
Vnější aspekty migrace; současná politická a bezpečnostní situace v Libyi; otázka možného zřízení civilní mise
ve Středoafrické republice; politická situace ve Venezuele; ministeriáda se zeměmi Východního partnerství.

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov,
15. a 16. října 2018
Otázka rybolovu v Černém moři v roce 2019; bilaterální
spolupráce EU-Norsko v oblasti rybolovu; budoucí podoba společné zemědělské politiky po roce 2020.
Zasedání Rady pro obecné záležitosti, 16. října 2018
Víceletý finanční rámec pro období 2021-2027; příprava agendy na zasedání říjnové Evropské rady; otázka
právního státu v Polsku.
Zasedání Rady pro obecné záležitosti dle čl. 50,
16. října 2018
Současný stav jednání o vystoupení Spojeného království
z EU dle čl. 50 Smlouvy o EU; návrh smlouvy o vystoupení

Schválené rámcové pozice ve 40. týdnu > Informace
Rámcová pozice ke společnému sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Body ke strategii EU proti nelegálním
střelným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a
jejich střelivu „Zajišťování kontroly zbraní, ochrana občanů“ (vypracovalo Ministerstvo vnitra)

Návrh rámcové pozice ČR k navrhované změně čl. 134
(2) Nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu
ročního předběžného financování na období
2021 - 2023 (vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj)
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