TÝDEN V EU
Týdenní monitoring událostí v EU Sekce pro evropské záležitosti

Úvodník státního tajemníka Aleše Chmelaře
Milí čtenáři, máme za sebou další kolo
občanských konzultací, které poprvé vyrazily do regionů, a to konkrétně do Brna. S občany tam o Evropě mluvili český
a slovenský premiér, brněnský primátor
a šéf Jihomoravského inovačního centra.
Nejvíc dotazů směřovalo na využívání
evropských peněz v souvislosti s novým
rozpočtem, brexit a naše členství v eurozóně. Další kolo konzultací v regionech
bude pokračovat už 4. června v Olomouci.
Uplynulý týden se nesl ve znamení nejnovějšího průzkumu Eurobarometru. Ten
ukázal, že spokojenost Evropanů se člen-

stvím v EU roste. Hodnoty se posouvají
i u Čechů, z nichž 62 % považuje členství
v EU za prospěšné.
Tento týden představí Komise návrhy sektorové legislativy v rámci budoucího rozpočtu EU. Nás bude nejvíce zajímat ten,
který se bude věnovat kohezi a vyjde
v úterý, a pak návrh, který se v pátek
zveřejní ke společné zemědělské politice.
Závěr týdne bude patřit návštěvě místopředsedy Komise Maroše Šefčoviče. Ten
bude jednat s premiérem nejen o energetice, ale také o kosmických aktivitách
a v této souvislosti o Galileu a dalším působení agentury GSA v České republice.

Kulatý stůl ke konvergenci a vnitřnímu trhu
V pátek 25. května 2018 se uskutečnil další
kulatý stůl Národního konventu o Evropské
unii s názvem Vnitřní trh jako nástroj konvergence. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, uniČíslo 309
verzit, hospodářských a sociálních partnerů,
reprezentanti evropských institucí a nezisko28. května 2018
vého sektoru.
V tomto čísle naleznete Vnitřní trh je obvykle vnímán jako nejpřínosnější
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Program evropských institucí
Přesto je však vhodné zkoumat, jestli schopnost
vnitřního trhu přispívat ke konvergenci ekonoSchválené rámcové pozice
mické a sociální úrovně členských států již
dosáhla svého maxima, nebo jestli by bylo
možné tuto jeho schopnost dále zvýšit.
Úvodní slovo kulatého stolu pronesl ředitel
Odboru koordinace evropských politik Jan
Král. Následně představil podkladový dokument Jiří Malý ze ŠKODA AUTO Vysoké školy,
která byla odborným garantem kulatého stolu.
Stanoviska k tématu rovněž přednesli Jan
Havlík z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
Lucie Studničná z Českomoravské konfederace
odborových svazů (ČMKOS) a Ladislav Minčič
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deroval Stanislav Šaroch ze Škoda Auto Vysoké školy.
Jednání se soustředilo na následující tři oblasti,
jež kopírují hlavní diskuzní okruhy.
Prvním tématem diskuze byla otázka dlouhodobých výsledků v oblasti konvergence ekonomické a sociální úrovně členských států EU.
V této souvislosti se debatovalo o celkovém
tempu konvergence zemí EU a také o tom, zdali
v některých státech lze identifikovat spíše divergenční tendence.
Druhé téma bylo zaměřeno na výsledky ekonomické a sociální konvergence ČR k průměru
EU. Zde se účastníci shodli na potřebě dalšího
posilování vnitřního trhu, který značně napomáhá konvergenci ČR.
Obsahem třetího tématu byly návrhy možných
opatření a nástrojů k dalšímu zvyšování
schopnosti vnitřního trhu přispívat k ekonomické a sociální konvergenci ČR ke zbytku EU.
S ohledem na tuto problematiku byla pozornost
věnována nutnosti podporovat iniciativy
s reálným dopadem na prohlubování
a zlepšení fungování vnitřního trhu.
Do následné diskuze se zapojili například Pavlína Žáková ze Zastoupení Evropské komise nebo Pavel Mertlík ze Škoda Auto Vysoké školy.
K tématu se rovněž vyjádřil mj. Ivan Voleš
z Hospodářské komory ČR a Jiří Šteg, asistent
poslance Evropského parlamentu.
Z kulatého stolu budou vypracována doporučení, která budou představena vládě České republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky. Více informací naleznete na webových
stránkách www.narodnikovent.eu, twitterovém
účtu @KonventEU, facebookové stránce Národní konvent o EU či instagramovém profilu
narodnikonvent. /V. Smolková/

Třetí balíček mobility > Komise
Komise vydala dne 17. května 2018 tzv. třetí balíček
mobility. Jedná se o soubor 13 iniciativ v oblasti čisté,
propojené a bezpečné mobility. Balíček doplňuje první
a druhou část balíčku z května a listopadu 2017. Balíček mobility III lze shrnout v rámci čtyř ucelených částí.
V první z nich se jedná o zastřešující sdělení, které představuje nový rámec politiky silniční bezpečnosti pro období 2020–2030. V nařízení o schvalování typu pro bezpečnost vozidel a chodců Komise navrhuje, aby byly nové modely vozidel vybaveny moderními bezpečnostními prvky, jako je vyspělý systém nouzového brzdění
a asistenční systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu
pro osobní automobily nebo systémy pro detekci chodců
a cyklistů pro nákladní automobily. Směrnice pro řízení
bezpečné infrastruktury dále řeší systematickou identifikaci nebezpečných silničních úseků s cílem lepšího zacílení
investic.
Další část balíčku o propojené, automatizované a digitalizované mobilitě sestává ze strategie, která by měla
z Evropy udělat světového lídra v autonomních a bezpečných systémech dopravy. Kromě toho Komise navrhuje vytvořit elektronický systém pro výměnu informací a dokumentů v oblasti nákladní dopravy.
Jedná se o významnou součást balíčku doplňující diskuze
v rámci jednání o balíčku mobility I a snižování administrativní zátěže pro provozovatele nákladní dopravy.

Otázku čisté mobility balíček řeší návrhem vůbec prvního nařízení o normách pro emise CO2 pro těžká vozidla.
V roce 2025 budou muset být průměrné emise CO2
z nových nákladních automobilů o 15 % nižší než v roce
2019, pro rok 2030 byl navržen orientační cíl nejméně
30 % ve srovnání s rokem 2019. Komise dále mění
označování pneumatik, předkládá návrh na společnou
metodologii porovnání cen alternativních paliv a akční
plán pro baterie.
Posledním návrhem balíčku je nařízení pro racionalizaci
povolovacích postupů u projektů v rámci hlavní transevropské dopravní sítě (TEN-T). Balíček je podpořen výzvou pro projekty s rozpočtem čítajícím 450 milionů euro
v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Výzva bude otevřena nejpozději 24. října 2018. V rámci telekomunikační části tohoto programu budou k dispozici další
4 miliony euro pro kybernetickou bezpečnost a automatizaci mobility.
Postup projednávání určí nastupující rakouské předsednictví představením svých priorit na Radě pro dopravu
dne 7. června 2018 v Lucemburku. Očekává se i představení balíku návrhu ze strany Komise.
/M. Wernerová/

Jarní balíček evropského semestru > Komise
Dne 23. května 2018 Komise zveřejnila návrh doporučení jednotlivým zemím pro nadcházejících
12 měsíců. Jedná se o další krok v rámci tzv. evropského semestru, tedy každoročního cyklu koordinace hospodářských politik v EU.
Doporučení bude schvalovat Rada EU. Ta nejsou bezprostředně právně závazná a mají sloužit jako vodítka pro
provádění sociálních a hospodářských reforem na národní
úrovni.
V rámci tzv. makroekonomických kondicionalit má však
Komise možnost navrhnout členskému státu přesměrování
části prostředků z Evropských strukturálních a investičních
fondů na projekty a činnosti, které podpoří plnění doporučení pro daný členský stát.
Komise České republice navrhuje (obdobně jako loni)
pouze dvě doporučení. První z nich má za cíl zlepšit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, zejména důchodového systému a vyřešit nedostatky v postupech zadávání veřejných zakázek, zejména podporou soutěže více
založené na kritériích kvality a zavedením protikorupčních opatření.
Smyslem druhého doporučení je snížit administrativní
zátěž pro investice, mimo jiné zrychlením povolovacích
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postupů u infrastrukturních projektů, odstranit překážky
brzdící výzkum, vývoj a inovace, zejména zvýšením inovační kapacity domácích podniků.
Dále pak má za cíl posílit schopnost vzdělávacího systému poskytovat kvalitní inkluzivní vzdělávání, mimo jiné
podporou učitelského povolání a podporovat zaměstnávání žen, osob s nízkou kvalifikací a osob se zdravotním
postižením, mimo jiné zvýšením účinnosti aktivních politik
na trhu práce.
Letošní návrh doporučení není velkým překvapením. Doporučení jsou v intencích dialogu, který v rámci evropského semestru Česká republiky s Komisí dlouhodobě
vede. Navržená doporučení kladou důraz na cíle, nikoliv
na prostředky k jejich dosažení.
ČR k doporučením neuplatnila žádné připomínky, dílčí
nedostatky je ale možné identifikovat v textaci odůvodnění doprovázejícího navržená doporučení. Komise svými
doporučeními podporuje reformní úsilí vlády, jak je
popsáno v Národním programu reforem 2018 a v dalších vládních strategických dokumentech.
/V. Klusák/

Výsledky zasedání Rady pro zahraniční věci > Rada
Dne 22. května 2018 se v Bruselu uskutečnilo zasedání
Rady pro zahraniční věci. Během jednání ve formátu
ministrů pro obchod českou delegaci vedl náměstek
ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. V části,
která se věnovala rozvoji, ČR zastupoval ředitel Odboru rozvojové spolupráce ministerstva zahraničních věcí
Václav Bálek.
Část obchod
Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová úvodem
představila plán pro další postup v obchodních otázkách s Austrálií a Novým Zélandem s tím, že do obou
zemí pojede na konci června oficiálně zahájit vyjednávání.
Ministři poté diskutovali vztahy EU a USA, především
otázku amerických opatření o uvalení cel na hliník a ocel.
Komisařka C. Malmströmová ministry informovala
o posledních kontaktech s americkou stranou ohledně zajištění výjimky pro EU, která vyprší na konci května
V rámci dalšího bodu komisařka ministry seznámila
s aktuálním vývojem ve Světové obchodní organizaci, který je poznamenán krizí Odvolacího orgánu a aktivitami
některých členů, které nejsou v souladu s pravidly Organizace. Nejedná se jen o USA, obtížnými partnery jsou
např. i Čína, Indie, Jihoafrická republika.
C. Malmströmová dále ministry informovala o dalším postupu, pokud jde o podpis obchodní dohody
s Japonskem. V případě Japonska by se podpis měl
uskutečnit v červenci během summitu EU-Japonsko. Na zá-

věr komisařka ministrům sdělila poslední vývoj v obchodních vyjednáváních s Mexikem, Chile a Vietnamem.
Část rozvoj
Jednání bylo zahájeno pracovním obědem, kdy ministři
diskutovali o problematice genderu a rozvoje, s důrazem na zamezení násilí na ženách, zejm. ve vztahu
k ozbrojeným konfliktům a situacím nestability
Těžištěm jednání byla diskuze o partnerství se zeměmi
Afriky, Karibiku a Tichomoří (Post-Cotonou), v rámci
které místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová
a komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven
Mimica poskytli informaci o aktuálním stavu technických
jednání.
Rada se také zabývala fungováním Nouzového svěřeneckého fondu EU pro Afriku. Debata se zaměřila
zejména na dosavadní zkušenosti s fungováním fondu
a na budoucnost jeho financování do r. 2020. Otázka
financí byla také zmíněna, když ministři debatovali
o financování vnější činnosti EU po roce 2020.
Místopředsedkyně F. Mogheriniová a komisař N. Mimica poté poskytli informaci o záměru navýšit financování
této Kapitoly v budoucím víceletém finančním rámci.
Členské státy s tímto přístupem převážně souhlasily.
V rámci bodu „Různé“ švédská delegace informovala
o konferenci zaměřené na problematiku daní a rozvoje,
která proběhne ve Stockholmu ve dnech 30. a 31. května. /L Škácha/

Výsledky zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport
Dne 22. a 23. května 2018 v Bruselu proběhlo zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. V části věnované vzdělání a mládeži vedl delegaci ČR ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.
Druhý den pak v části věnované kultuře a sportu vedl
delegaci ČR ministr kultury Ilja Šmíd a v části sport zástupce stálého představitele ČR při EU, velvyslanec Jaroslav Zajíček.
Část vzdělání a mládež
Rada nejprve přijala doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení a doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce, aby následně jednomyslně přijala závěry Rady o uskutečňování vize směrem k Evropskému vzdělávacímu prostoru.
Poté byla zahájena politická diskuse ministrů na téma
„Potenciál vysokých škol přispívat k regionálnímu růstu
a podporovat podnikatelské a inovativní dovednosti“. Ministři ve svých vystoupeních zdůraznili především význam
vysokých škol a dalších institucí vyššího vzdělávání pro
rozvoj regionů.
Po přestávce nejprve byly přijaty závěry Rady o úloze
mladých lidí při budování bezpečné, soudržné a harmonické společnosti v Evropě a závěry Rady o úloze mladých lidí při řešení demografických výzev v rámci EU.
Následovala debata na téma „Budoucí priority EU politiky mládeže“, v níž ministři vyzdvihli nutnost dalšího posilování inkluzivního strukturovaného dialogu s mládeží
a důležitost participace mladých lidí při tvorbě politiky
v oblasti mládeže.
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> Rada

Část kultura a sport
V části kultura Rada bez diskuse jednomyslně přijala Závěry Rady o potřebě prosazovat otázku kulturního dědictví napříč politikami EU. Následně ministři vedli politickou diskusi na téma “Další postup: dlouhodobá vize
přínosu kultury pro EU po roce 2020“.
V bodu „Různé“ informovalo Německo o aktuálně projednávaném návrhu směrnice, kterou se mění směrnice
(2006/112/ES), pokud jde o sazby daně z přidané
hodnoty a následně francouzská delegace informovala
o aktuálně projednávaném návrhu nařízení o dovozu kulturních statků.
V odpolední části byla vedena politická diskusi na téma
„Komercializace elitního sportu a udržitelnost evropského modelu sportu“. Ministři se shodli, že evropský
sportovní model je nadále udržitelný, avšak vzhledem
k rostoucí komercializaci a globalizaci bude nutné jeho
pyramidový model více zohlednit. Z diskuse vyplynulo,
že komercionalizace přináší výhody, jakými jsou například vyšší zaměstnanost nebo vyšší objem financí ve
sportu, ale také nevýhody, jakými jsou například vzrůstající ekonomická propast mezi elitní a amatérskou úrovní sportu, doping a manipulace s výsledky utkání.
/L. Škácha/

Výsledky zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci > Rada
V pátek 25. května 2018 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci. Českou delegaci zde vedla ministryně financí Alena Schillerová.
Samotnému zasedání Rady předcházel hospodářský
a finanční rozhovor se zástupci států západního Balkánu a Turecka.
V zákonodárné části jednání se Rada shodla na obecném
přístupu k tzv. bankovnímu balíčku, který by měl výrazně přispět k dalšímu snižování rizik v evropském bankovním sektoru a který též představuje významný prvek diskuze k dokončování bankovní unie. Návrh pro většinu
unijních států představuje vyvážený kompromis.
V rámci vystoupení jednotlivých ministrů byl kladen důraz
zejména na to, aby návrhy nebyly v rámci nadcházejících
trialogů dále oslabovány. Některé členské státy zdůraznily potřebu učinit pokrok též v otázce sdílení rizika
v rámci bankovní unie.
Ministři rovněž diskutovali o třech návrzích z daňové oblasti, přičemž nebylo dosaženo jednomyslné shody ani
v jednom z nich. S novelou nařízení o správní spolupráci
v oblasti daně z přidané hodnoty nesouhlasila delegace
Francie a návrh bude znova předložen na Radu ministrů
v červnu.

Francouzská delegace a některé další státy pak nepodpořily návrh novely směrnice o společném systém daně
z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné použití plošného mechanismu přenesení daňové povinnosti (reverse
charge) na dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou
hodnotu.
Česká reprezentace naopak nesouhlasila s návrhem novely směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně
z přidané hodnoty aplikované na knihy, noviny a časopisy. Ministři byli jako obvykle informováni o současném
stavu návrhů v oblasti finančních služeb.
V nelegislativní části zasedání Rada v rámci provádění
Evropského semestru přijala závěry o hloubkových přezkumech národohospodářských nerovnovah a plnění doporučení jednotlivým zemím z roku 2017. Maďarská
delegace nakonec souhlasila se závěry, ale učinila prohlášení do úředního záznamu ze setkání Rady, v němž
vyjádřila nesouhlas se spojováním Evropského semestru
s Evropským pilířem sociálních práv.
Rada konečně a již bez diskuse schválila závěry o udržitelnosti veřejných financí ve světle stárnoucího obyvatelstva. /L. Škácha/

Program evropských institucí, 30. května až 6. června > Informace
Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci,
4. až 5. června 2018
Reforma společného evropského azylového systému; ak-

tuální stav migrace; boj proti terorismu.

Rámcové pozice schválené v 21. týdnu > Informace
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro
podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich
používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES)
č. 1907/2006, a o zrušení nařízení (EU) č. 98/2013
o uvádění na trh a používání prekurzorů výbušnin
(vypracoval Český báňský úřad)

Rámcová pozice k poplatkům za přeshraniční platby
v Unii a poplatkům za konverzi měny (vypracovalo Ministerstvo financí)
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady o implementaci a fungování domény nejvyšší
úrovně.eu a zrušení nařízení (ES) č. 733/2002
a nařízení Komise (ES) č. 874/2004 (vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu)
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