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Aktuality z EU
Bez výsledku skončilo 6. dubna první kolo jednání o sestavení italské vlády.
Prezident Sergio Mattarella, který se sešel s představiteli hlavních politických
stran, řekl, že se nikomu nepodařilo dohodnout na vytvoření koalice
nezbytné k získání nadpoloviční podpory parlamentu. Po několikadenní
pauze bude tak nutné přistoupit k dalšímu kolu rozhovorů. Pozorovatelé
už předpověděli, že se bude konat přinejmenším ještě druhé, ba i třetí kolo
vyjednávání, protože zástupci hlavních politických sil zatím nechtějí slevit
z navzájem neslučitelných pozic. Italské volby skočily patem: ani středopravý
blok, ani levý střed, ani protestní hnutí M5S nezískaly parlamentní většinu.
Prezident na tuto skutečnost znovu upozornil. Je nicméně podle něj nezbytné,
aby se některé strany dohodly, jak vyžadují pravidla italské demokracie.

Česká republika využije evropský úvěr 100 miliard korun na rozvoj
železniční a silniční infrastruktury a železničních vozidel. Ministr dopravy
v demisi Dan Ťok (ANO) 6. dubna v Pardubicích podepsal se zástupcem
Evropské investiční banky memorandum o spolupráci. Úvěr ještě musí
schválit vláda. Většinu investic stát plánuje v letech 2019 až 2023. Česká
republika má podle Ťoka připraveno tolik dopravních projektů, že na ně
nebudou stačit národní zdroje ani evropské dotace, proto si musí půjčit. Ministr
Ťok považuje dlouhodobý úvěr za velmi výhodný. Výstavba dopravní infrastruktury je v současnosti
částečně financována z Operačního programu doprava a Connecting Europe Facility. Úvěr od Evropské
investiční banky má pokrýt zbývající část, kterou by jinak ministerstvo dopravy muselo žádat
z národního rozpočtu.
Konzervativní strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána obhájila v parlamentních
volbách, které se konaly 8. dubna, většinu hlasů. Po sečtení všech hlasů má Fidesz v koalici
s křesťanskými demokraty 133 křesel ze 199, což je těsně nad hranicí ústavní dvoutřetinové většiny.
Orbán v prvním povolebním vystoupení označil výsledek za přesvědčivé vítězství a možnost chránit
Maďarsko. Radikálně nacionalistické Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik) skončilo s velkým odstupem
druhé, když získalo 26 křesel, třetí je koalice vedená socialisty se ziskem 20 poslaneckých mandátů.
Vedení socialistů v čele s předsedou Gyulou Molnárem v reakci na volební porážku oznámilo rezignaci.
Německá vláda se 11. dubna vyslovila pro další prodloužení kontrol na hranicích s Rakouskem.
Novinářům to po dvoudenním výjezdním zasedání obnovené velké koalice v Mesebergu řekla kancléřka
Angela Merkelová (CDU). Kontroly na hranici s Rakouskem spolková republika obnovila kvůli
silnému přílivu uprchlíků v září 2015. Byly několikrát prodlouženy, i když do Německa už přichází
mnohem méně běženců. Loni jich bylo zhruba 187.000. O dalším prodloužení kontrol, které mají vypršet
v květnu, uvažuje vedle Německa také Rakousko nebo Dánsko. Konečné slovo k případnému
prodloužení, které je opakovaně terčem kritiky zemí střední Evropy, má Rada EU, tedy členské země
bloku.

Zprávy z evropských institucí
Diplomaté členských zemí Evropské unie pokračují ve snaze dobrat se zatím stále vzdáleného
kompromisu ohledně nové podoby unijního azylového systému. Zatím poslední návrh nynějšího
bulharského předsednictví z konce března ale při jednání velvyslanců osmadvacítky, které se konalo

6. dubna, kritizovaly nejen Česko a další země ze středu a východu Unie, ale také třeba Itálie, pro kterou
naopak bulharská snaha o kompromis nešla dostatečně daleko. Prezidenti a premiéři chtějí mít
konsensuální dohodu na budoucí podobě unijní azylové politiky hotovou do svého červnového
summitu. Státy jsou ale dál hluboce rozděleny v otázce, zda součástí řešení má být také
přerozdělování žadatelů o azyl do dalších států v případě výrazné zátěže jedné členské země bloku.
Nynější bulharský kompromis, který ovšem zatím neuspěl, operuje s termínem "spravedlivý podíl"
jednotlivých zemí. Ten by měl být vypočítáván na základě hospodářského výkonu a počtu obyvatel států
EU. Bulharský návrh nabízí dvě úrovně definice krizové situace v členské zemi - první mezi
100 a 160 procenty onoho "spravedlivého podílu" a druhý nad 160 procent. Počty nad 160 procent
"spravedlivého podílu" by podle návrhu umožnily Evropské komisi předložit členským zemím schválení
nejen dalších peněz a expertní pomoci, ale také právě start povinného přerozdělování.
Členské země Evropské unie mohou zakázat a trestně stíhat protiprávní výkon taxislužby jako
UberPop, aniž by to předtím oznámily Evropské komisi (EK). Vyplývá to z rozhodnutí Soudního
dvora Evropské unie, které bylo zveřejněné 10. dubna. Rozhodnutí se týká sporu ve Francii, která
zakázala v roce 2014 službu UberPop, jenž umožňovala řidičům bez licence na provoz taxislužby
přepravovat cestující, protože se jedná o nepoctivou konkurenci, a trestně stíhala dva manažery
společnosti ve Francii. Uber tvrdil, že Francie měla požádat EK o schválení navrhovaného zákona
o taxi, což neudělala, a trestní obvinění manažerů společnosti ve Francii jsou tak podle firmy neplatná.
Soud ve francouzském městě Lille se poté obrátil na Soudní dvůr EU, aby rozhodl, zda francouzské
úřady musely před schválením zákona informovat EK. Podle právních předpisů musí být národní
směrnice týkající se digitálních služeb předem oznámeny Bruselu, aby nedošlo k narušení jednotného
trhu. Soud však uvedl, že Uber nabízel přepravní služby podle zákona EU a nepředstavuje službu
informační společnosti, které se týká uvedená směrnice o oznamování EK. Pro Uber je rozhodnutí
další ranou, když Soudní dvůr již koncem loňského roku rozhodl, že se na něj vztahují stejné regulace
jako na taxislužbu. Firma čelí regulačním a právním překážkám po celém světě kvůli odporu tradičních
taxislužeb a byla nucena opustit některé země, jako Dánsko a Maďarsko.
Evropská komise pozastavila 10. dubna České republice kvůli vysokému počtu pochybení dotační
program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) o objemu 114 miliard korun.
Podle firemních sdružení se to dotkne tisíců podniků. Dotované projekty ale budou pokračovat,
dočasně je bude Česká republika hradit z národních zdrojů. Program je stěžejním pro podporu českých
podnikatelů v programovém období 2014 až 2020. Firmy požádaly o podporu z programu pro
13 000 projektů, z toho 4 500 žádostí již splnilo podmínky a má přislíbeno celkem 45 miliard korun.
Současně resort s Evropskou komisí intenzivně řeší, jak chyby napravit a OP PIK co nejdřív znovu
spustit.
Evropská komise a Evropský investiční fond (EIF) spustily 10. dubna celoevropský program fondů
fondů rizikového kapitálu (VentureEU), který bude podporovat investice do inovativních
začínajících a rychle se rozvíjejících podniků v Evropě. Prostřednictvím finanční podpory EU
ve výši 10, 2 miliard korun mají fondy mobilizovat až 52, 5 miliard korun veřejných a soukromých
investic. To by mělo podle odhadů vést k novým investicím do inovativních začínajících a rychle se
rozvíjejících podniků v Evropě ve výši162,5 miliard korun), což je dvakrát více, než činí objem
rizikového kapitálu dostupného v Evropě v současnosti. Program VentureEU bude poskytovat nové
zdroje financování. Díky tomu budou mít evropští inovátoři příležitost získat pozici předních světových
společností. Očekává se, že přístup k tomuto financování bude mít přibližně 1 500 začínajících
a rychle se rozvíjejících podniků v celé EU.
Inspektoři Evropské komise 11. dubna provedli neohlášené kontroly v řadě firem působících
v oblasti práv na sportovní přenosy. Terčem vyšetřování možného kartelu se stala mimo jiné jedna
z divizí mediální společnosti 21st Century Fox podnikatele Ruperta Murdocha, informovala agentura
Reuters. "Komise má obavy, že dotyčné firmy možná porušují antimonopolní pravidla Evropské
unie, která zakazují kartely a restriktivní obchodní praktiky," uvedla Komise. Neupřesnila ale,
kterých podniků se vyšetřování týká. Společnost Fox Networks Group, která je divizí 21st Century Fox,
nicméně potvrdila, že v jejích londýnských kancelářích se uskutečnily neohlášené inspekce. Dodala,
že s Evropskou komisí spolupracuje. Sportovní přenosy v Evropě představují rozsáhlý byznys.

Televizní sítě platí miliardy eur za exkluzivní práva na vysílání sportovních zápasů, aby tak přilákaly
diváky.
Evropská komise 11. dubna vydala dlouho očekávaný balíček revize spotřebitelského práva, který
má posílit standardy ochrany spotřebitelů napříč členskými státy, a to zejména v souvislosti s rozsáhlými
porušeními spotřebitelských práv jako jsou Dieselgate či dvojí kvalita potravin, které přispívají
k nedůvěře spotřebitelů v jednotný trh. Navrhované změny se týkají zejména oblasti nekalých
obchodních praktik, nepřiměřených podmínek ve spotřebitelských smlouvách, hromadných žalob,
ochrany spotřebitele při označování cen a informační povinnosti vůči spotřebitelům. Komise nově
navrhuje, aby v případech rozsáhlých unijních porušení práv spotřebitelů, tedy například při
zasažení dvou třetin členských států, bylo možné obchodníkům a firmám uložit pokutu až ve výši
4 % obratu. Posílení svých práv se dočkají spotřebitelé i v případě nákupu na platformách
sdružujících vícero prodávajících (tzv. online tržiště), kde by mělo být nově jasné, s kým uživatel
kupní smlouvu uzavírá a zda se na ni vztahují spotřebitelské záruky. Upraveny budou i hromadné žaloby
a současná legislativa bude aplikovatelná i na digitální služby včetně těch, které nejsou placeny penězi,
ale daty a údaji o uživatelích. Stejně tak by mělo být jednoduší využívat elektronické způsoby
komunikace se zákazníkem při uzavírání smluv. Mezi nekalé obchodní praktiky pak Komise nově
zařazuje také dvojí kvalitu potravin, respektive marketing dvou produktů s výrazně odlišným
složením jakožto téhož produktu ve vícero členských státech. Díky tomu má být nezákonné uvádět
na trh v různých zemích EU identicky vyhlížející produkty, ovšem s výrazně odlišným složením.
Komise tak vyhověla České republice a ostatním státům, které na problém již dříve upozorňovaly.

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu
Dne 10. dubna se Zastoupení Jihomoravského kraje zúčastnilo události na téma
překlenutí mezery v inovacích v EU. V rámci tohoto setkání se diskutovalo
především o potřebě větší spolupráce ve výzkumu a vývoji všech zúčastněných
stran napříč EU. Cílem této akce pak bylo podpořit navázání nových kontaktů
mezi účastníky a posílit tak překlenutí rozdělení EU.
Dne 10. dubna se Zastoupení také účastnilo konference zaměřené na budoucnost Evropské unie
v kontextu role regionů. Ilona Rangze (ESPON: Monitorovací síť pro evropské územní plánování)
představila stanovisko skupiny, v rámci kterého je kladen důraz zejména na regiony, které se stále
nezotavily z finanční krize v roce 2008. Michael Schneider (Výbor regionů) uvedl, že je nezbytné, aby
při zavádění nových opatření byl vypracován tzv. Territorial Impact Assesment (Hodnocení územních
dopadů).
Večer 10. dubna se Zastoupení Jihomoravského kraje zúčastnilo debaty v Pražském domě, která byla
zaměřena na budoucnost EU a budoucí podobu členství států V4 – jestli budou v jádru EU, nebo na
periferii v případě vytvoření vícerychlostní Evropy. Také se diskutovala současná podoba rozdělení
států EU.
Dne 11. dubna se pak Zastoupení JMK zúčastnilo třetí ze čtyř debat zemí V4 o budoucí podobě
Víceletého finančního rámce (VFR). Na tomto setkání se diskutovala možnost financování nových
výzev (např. klimatické změny) skrze již existující politiky – konkrétně v rámci kohezní politiky a
společné zemědělské politiky. Zástupce Evropského parlamentu např. hovořil o návrhu zavedení nových
zdrojů rozpočtu (kterým by byla např. korporátní daň).
Taktéž 11. dubna se Zastoupení JMK zúčastnilo události Evropské iniciativy talentovaných v regionální
perspektivě – výzvy a příležitosti. V rámci tohoto setkání proběhla debata o tom, jak mohou regiony
podpořit mladé talentované lidi s inovativními nápady. Během programu byla představena např.
iniciativa Talented Europe, která pomáhá zaměstnávat mladé a talentované lidi.
Středeční ráno patřilo diskuzi ohledně dalšího ročníku soutěže iCapital, kdy Evropa hledá hlavní
město inovací pro rok 2018. Vedle formálních náležitostí například jak vyplnit přihlášku nebo
zdůraznění důležitých dat také vystoupili mluvčí měst Paříže a Amsterdamu. Paříž se stala výhercem
v minulém roce a odnesla si tím částku jednoho milionu eur a Amsterdam je výherce z roku 2016. Obě
města prezentovala, jak se jim podařilo vyhrát a co pro to bylo nezbytné udělat.

Dne 12. dubna se Zastoupení zúčastnilo konference na téma dlouhodobé nezaměstnanosti.
V návaznosti na doporučení Rady z roku 2016 bylo cílem konference zhodnotit současnou situaci a
prodiskutovat výsledky projektu Střediska pro sledování trhu práce (SSTP) o provádění doporučení
v členských státech EU. Mezi vystupující účastníky patřili zástupci Evropské Komise a Evropského
hospodářského a sociálního výboru.
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