Milí čtenáři,
v uplynulém týdnu jsme spoustu času
věnovali přípravám podkladu pro pana premiéra pro jeho cestu do USA,
kde při jednání rozhodně nebudou
evropská témata chybět. Ve čtvrtek
jsem vedla velmi podnětnou diskuzi
s lotyšskou státní tajemnicí pro EU Solveigou Silkalnou a její delegací. Lotyšsko patří stejně jako ČR ke kohezním
státům, takže máme mnoho společného, zejména pokud jde o jednání
o víceletém finančním rámci a konvergenci.
Konvergence a nástroje pro její dosahování bylo tématem pátečního jednání s generálním ředitelem DG Regio
Marcem Lemaîtrem, který přijel do
Prahy oficiálně zahájit dialog o strukturálních fondech v období 2021-27.
Během setkání jsme se věnovali nejen
prioritám České republiky v oblasti
politiky soudržnosti, ale i širšímu nastavení pro příští období víceletého finančního rámce.
Tento týden se budu zabývat mimo
jiné českým předsednictvím v Radě EU
ve druhém pololetí 2022. Ačkoliv se
může zdát, že je to ještě daleko,
a času je tedy mnoho, jedná se o nej-

Komunikační strategie o evropských
záležitostech byla přijata Výborem
pro EU dne 24. listopadu 2015. Dokument dává ucelený rámec komunikačním aktivitám vlády v oblasti evropských záležitostí a klade si za cíl
seznámit občany s fungováním EU,
rolí ČR v ní a vést debatu o české evropské politice.
Strategie stanovila, že bude vždy jednou ročně, společně s komunikačními
prioritami, aktualizována. Aktualizaci
pro rok 2019 schválil Výboru pro EU
na pracovní úrovni dne 26. února
2019. S ohledem na skutečnost, že základní strategické dokumenty, z nichž
strategie vychází, zůstávají v platnosti

prestižnější povinnost, kterou mají členské
státy uloženou, a tak je třeba brát přípravy velmi vážně.
V Bruselu se tento týden uskuteční zasedání tří formací Rady, a sice Rady pro
dopravu, telekomunikace a energetiku,
Rady pro životní prostředí a Rady pro
spravedlnost a vnitřní věci. První dvě
jmenované mají na programu diskuzi ke
sdělení Komise k dlouhodobé strategické
vizi klimaticky neutrální ekonomiky. ČR
ambiciózní snahy EU stát se světovým
lídrem v boji proti klimatické změně
podporuje, přechod k udržitelné ekonomice však musí být postupný a musí brát
ohledy na socioekonomické potřeby jednotlivých členských států.
Rada pro spravedlnost a vnitřní věci se
na konci týdne bude věnovat společné
azylové politice, migraci, zřizování úřadu evropského žalobce a ministři také
vyslechnou informace předsednictví
o krocích,
které
jsou
podnikány
k zabezpečení spravedlivého a svobodného průběhu voleb do Evropského parlamentu.
V Evropském parlamentu je tento týden
ve znamení schůzí jednotlivých výborů
a příprav politických skupin na nadcházející plenární zasedání.

i pro rok 2019, představuje formulace
jednotlivých komunikačních priorit na rok
2019 především evoluci reagující na vývoj v uplynulém roce. Dále reflektuje
i očekávané události v roce 2019 (např.
15. výročí vstupu ČR do EU a evropské
volby).
Realizací strategie je pověřen především Odbor komunikace o evropských
záležitostech ÚV ČR, který bude spolupracovat s orgány státní správy a dalšími partnery. Základním nástrojem realizace bude Integrovaný informační systém (síť regionálních Eurocenter, server
Euroskop.cz a informační linka Eurofon
800 200 200).

Pro rok 2019 budou komunikačními prioritami: Migrace
do EU, vnitřní bezpečnost a strategická komunikace; Obranná politika EU a prohlubování spolupráce v této oblasti; Prosperita v EU (prohlubování vnitřního trhu, příležitosti v rámci digitálního vnitřního trhu, HMU, iniciativy pro
mladé, dopady brexitu); Příprava víceletého finančního
rámce po roce 2020; Efektivní čerpání fondů EU (přímo
řízených fondů, ESI fondů a otázky související s nastavením kohezní politiky po roce 2020); Ochrana spotřebitele
a nové návrhy v této oblasti na evropské úrovni; Priority
ČR pro činnost EU v novém institucionálním cyklu 20192024 (proces sestavování nové Evropské komise, jejího
programu a nové legislativní období Evropského parlamentu); 15. výročí členství ČR v EU a zapojení občanů do

evropských voleb 2019 (základní informace o EU,
společných hodnotách, historii, kultuře, právním řádu,
společné měně, budoucnosti EU a o evropských volbách 2019). V rámci výročí 15 let ČR v EU se uskuteční mimo jiné slavnostní koncert a bude zorganizována konference zaměřená na zhodnocení 15 let
Česka v EU a diskuzi o směřování ČR v EU do budoucna.
Součástí aktualizace je i vyhodnocení plnění Strategie v uplynulém roce a analýza aktuálních postojů
veřejnosti k Evropské unii.

Komise zveřejnila ve středu 27. února své pravidelné
každoroční zhodnocení ekonomické a sociální situace
jednotlivých členských států EU. Vydání samostatných
zpráv o jednotlivých zemích (tzv. Country Report) je zásadním krokem v rámci tzv. evropského semestru
(každoročního cyklu koordinace hospodářských politik
EU).
Ve zprávě o ČR Komise kladně hodnotí ekonomickou situaci v ČR, tedy zejména silný hospodářský růst, rostoucí
objem investic a příkladný stav finančního sektoru. Na
druhou stranu Komise upozorňuje na přetrvávající výrazné rozdíly v ekonomické a sociální situaci jednotlivých
regionů ČR.
Letošní zpráva se výrazně zaměřuje na investice. Její
Příloha D popisuje z pohledu Komise nejdůležitější investiční potřeby ČR. Zpráva a zmiňovaná příloha představu-

jí pro Komisi analytický podklad pro vyjednávání
s ČR o Dohodě o partnerství pro programové období 2021–2027.
Zpráva o ČR bude využita při přípravě Národního
programu reforem a Konvergenčního programu, které vláda bude schvalovat pravděpodobně na konci
dubna.
Praha je první evropskou metropolí, kde Komise oficiálně letošní zprávu představila. Její zástupci při její
prezentaci 28. února na Zastoupení Evropské komise
v ČR ocenili intenzivní zapojení zainteresovaných subjektů při tvorbě Národního programu reforem. Podle
zástupců Komise se ČR řadí na evropskou špičku
v zapojení hospodářských a sociálních partnerů do
diskuzí v rámci evropského semestru. /A. Mundil/

Komise ve zprávě o ČR také vyhodnocuje plnění loňských doporučení Rady EU (Country Specific Recommendations). Ta jsou pravidelně zveřejňována na jaře
v návaznosti na předložený Národní program reforem. Doporučení pro jednotlivé země upozorňují na
aktuální významné socioekonomické výzvy daného
členského státu.
Komise shledává určitý pokrok ČR především v oblasti
snižování administrativní zátěže pro investice a zlepšení systému pro zadávání veřejných zakázek. Vláda
dosáhla také určitého pokroku v posílení schopnosti
vzdělávacího systému poskytovat kvalitní inkluzivní
vzdělávání. Navzdory navýšení rozpočtu pro rok 2019
a zavedení několika reforem vzdělávání se ale dle Komise ČR stále nedaří dostatečně zatraktivnit učitelskou
profesi.
Vládě se podařilo více zapojit znevýhodněné skupiny na trhu práce (ženy, osoby se zdravotním postižením a osoby s nízkou kvalifikací). Podle Komise se ale
ČR musí intenzivněji zaměřit na zefektivnění aktivní politiky zaměstnanosti ČR dosahuje pouze omezeného po-

kroku v odstraňování překážek brzdících rozvoj
vědy, výzkumu a inovací. V tomto ohledu Komise
vnímá přijetí Národního investičního plánu jako
vhodnou příležitost, která by mohla přilákat hodnotnější investice a podpořit tak inovační potenciál
země.
Dle Komise má ČR značné rezervy v oblasti dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, která je
do budoucna ohrožená dodatečnými výdaji spojenými se stárnutím populace. Nákladovou efektivnost zdravotnictví by podle Komise mohla zlepšit
další konsolidace odvětví nemocniční péče a investice do primární a integrované péče.
/A. Mundil/

/M. Bydžovská/

Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se
daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) přijal
dne 27. února 2019 svou o závěrečnou zprávu. Dokument obsahuje zjištění a konkrétní doporučení, jak
zlepšit stávající právní rámec EU v daných oblastech.
Závěrečná zpráva výboru TAX3 vyzývá členské státy
k efektivnějšímu a společnému boji proti praní špinavých
peněz a požaduje posun v jednáních o oblastech, jako
je společný daňový základ, zdanění digitální ekonomiky
nebo dokončení systému DPH v EU. Zpráva požaduje
i ukončení udělování tzv. zlatých víz (tj. praktik některých členských zemí, které nabízí občanství čí povolení
k pobytu výměnou za investice) a navrhuje vytvoření evropské finanční policie, evropského orgánu pro boj proti praní peněz a celosvětového daňového orgánu v rámci
OSN.
Součástí dokumentu je doporučení uzavřít dohodu
s USA za účelem zajištění reciprocity v rámci amerického
zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro
daňové účely (FATCA) a doporučení uzavírat doložku
o řádné správě v oblasti daní v rámci všech relevantních

Rada pro životní prostředí, 5. března
Směrnice o pitné vodě, dlouhodobá strategie klimaticky
neutrální ekonomiky.
Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, 7. – 8. března
Ve formaci Vnitřní záležitosti (7. března): informace o reformě evropského azylového systému.

Rámcová pozice k prováděcímu opatření ke změnám
v DPH u e-commerce od 1. 1. 2021 (vypracovalo Ministerstvo financí)
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se stanoví ustanovení týkající se pokračování probíhajících činností v oblasti mobilit v rámci pro-

dohod nově uzavíraných se třetími zeměmi. V sedmi
členských státech EU (Belgii, Irsku, Kypru, Lucembursku,
Maďarsku, Maltě a Nizozemsku) se dle zprávy objevují
ukazatele příležitostí k vyhýbání se daňovým povinnostem. Zpráva neopomíná ani problematiku ochrany
oznamovatelů a investigativních novinářů.
Výbor TAX3, jehož předsedou je český poslanec Petr
Ježek (ALDE), byl ustaven v březnu 2018 s mandátem
na 12 měsíců. Ve své činnosti navázal na práci předchozích zvláštních výborů pro daňová rozhodnutí TAXE1, TAXE2 a vyšetřovacího výboru PANA.
Za vypracování závěrečné zprávy výboru TAX3, jejíž
obsah vznikl na základě sérií veřejných slyšení a výměn
názorů s experty, komisaři a ministry, byl spoluzodpovědný český poslanec Luděk Niedermayer (EPP).
V rámci pléna EP proběhne hlasování o závěrečné
zprávě na druhém březnovém zasedání ve Štrasburku.
/J. Linková/

Ve formaci Spravedlnost (8. března): lepší přístupnosti
k elektronickým důkazům, informování o přípravách zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.
Zasedání kolegia komisařů, 6. března
Vztahy EU-Čína, migrace.

gramu Erasmus+ v souvislosti s vystoupením Spojeného
království z Evropské unie (vypracovalo Ministerstvo
mládeže, školství a tělovýchovy)
Aktualizovaná rámcová pozice k návrhu směrnice o modernizaci unijní spotřebitelské legislativy (tzv. omnibus) (vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu)

