
 

    Aktuality z EU 

Jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jihoamerickým 

obchodním blokem Mercosur jsou blízko konce a do finále by se mohla 

dostat na začátku září. Uvedl to 19. července argentinský ministr zahraničí 

Jorge Faurie. Jednání mezi EU a čtvrtým největším obchodním blokem   

na světě, který tvoří Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay, trvají téměř   

20 let. Pokud jde o otázku snížení cel, mohla by to pro EU být zatím 

nejlukrativnější obchodní dohoda. Úspory by mohly být třikrát větší než   

u dohod s Kanadou a Japonskem dohromady. EU je však nervózní kvůli 

obavám z růstu dovozu hovězího a Mercosur váhá s otevřením svého 

průmyslu, včetně automobilového. 

Spojené království ponechá v přechodném období po vystoupení z Evropské 

unie v platnosti unijní právní předpisy, aby zajistilo obyvatelům i podnikům 

právní kontinuitu a jistoty. Uvádí to vládní dokument o právním rámci 

brexitové dohody mezi Británií a EU, který zveřejnilo 24. července britské 

ministerstvo pro vystoupení z Evropské unie. Británie opustí EU 29. března 

příštího roku a do konce prosince 2020 má trvat přechodné období pro hladké zvládnutí odluky. Vládní 

dokument připomíná European Communities Act (ECA), což je britský zákon z roku 1972, který 

Spojené království propojil s evropským blokem. Z dokumentu vyplývá, že britská vláda má v úmyslu 

od ECA zcela odstoupit až po konci přechodného období. Do té doby bude Londýn respektovat 

nadřazenost unijních kontrolních a vymáhacích mechanismů včetně role Soudního dvora 

Evropské unie. Britská premiérka Theresa Mayová také 24. července oznámila, že se ujímá 

vyjednávání s EU o brexitu. Své rozhodnutí vysvětlila tím, že je nezbytné, aby vláda v době opouštění 

EU pracovala co nejefektivněji. 

Spojené státy a Evropská unie se dohodly na tom, že budou usilovat o nulová cla a nulové subvence 

na průmyslové zboží vyjma automobilů. Po setkání s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem 

Junckerem to 24. července řekl americký prezident Donald Trump. Evropská unie podle něj začne   

ze Spojených států nakupovat "hodně sóji" a dovážet bude také více amerického zkapalněného 

plynu. Juncker setkání označil za konstruktivní a uvedl, že se obě strany dohodly, že během 

nadcházejících jednání nebudou zavádět nová cla. Trump se s Junckrem podle svých slov dohodl také 

na zahájení jednání o snížení byrokracie ve vzájemném obchodu, ale také na společném úsilí o reformu 

Světové hospodářské organizace (WTO). 

Soud EU vyslal 25. července zásadní signál k dlouhodobému sporu mezi Evropskou komisí   

a Polskem ohledně nezávislosti soudnictví. V případu Poláka stíhaného za obchod s drogami   

a zatčeného v Irsku rozhodl, že nemusí být vydán do Polska, pokud by se tam nedočkal 

spravedlivého procesu. Soud EU ve své odpovědi irskému soudu konstatoval, že informace o trvajících 

problémech polské soudní reformy, které Evropská komise nedávno poslala členským zemím bloku, 

jsou „obzvláště relevantními údaji“ k posouzení, zda je v Polsku skutečně právo na spravedlivý proces 

ohroženo. 

Česká republika se společně s dalšími 14 státy EU připojila 26. července k iniciativě Finska, které   

se dopisem obrátilo na Evropskou komisi. Žádá v něm dosažení efektivnějšího fungování vnitřního 

trhu EU a jeho konkurenceschopnost v globálním měřítku. Společnou snahou všech zemí je,   

aby byl unijní trh globálně konkurenceschopný a víc atraktivní pro podnikání. Dopis reaguje na výzvu 

Evropské rady z letošního března. Zazněl v ní požadavek, aby Komise připravila analýzu příležitostí   
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a přetrvávajících překážek, které brání efektivnímu fungování vnitřního trhu EU. Studie by měla 

vyhodnotit nejvhodnější cesty, jak zlepšit efektivitu fungování vnitřního trhu Unie. Analýzu by 

Evropská komise měla představit na zasedání Evropské rady v prosinci letošního roku. 

 

 

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker 19. července oznámil úspěch investičního plánu, 

kterým v roce 2015 Komise reagovala na nízký růst ekonomiky Unie. Novinářům Juncker společně   

s prezidentem Evropské investiční banky (EIB) Wernerem Hoyerem řekli, že plán, někdy označovaný 

Junckerovým jménem, dokázal ve všech 28 zemích Unie zmobilizovat celkem 335 miliard eur (přes 

8,6 bilionu Kč). Překročili jsme původní investiční cíl ve výši 315 miliard eur a Evropský fond   

pro strategické investice (ESIF) by měl do roku 2020 v unii vytvořit 1,4 milionu pracovních míst   

a zvýšit výkon ekonomiky o 1,3 procenta," uvedl Juncker. Podpora z ESIF umožnila EIB a její 

přidružené společnosti pro financování malých podniků – Evropskému investičnímu fondu (EIF) - pustit 

se do 898 akcí a nabídnout rizikové financování 700.000 malých a středních podniků v celé řadě 

odvětví ve všech 28 členských státech. Měřeno velikostí hospodářství je podle Komise největší dopad 

"Junckerova plánu" znatelný v zemích, jež byly těžce zasaženy krizí, tedy na Kypru, v Řecku, Irsku, 

Itálii, Portugalsku a Španělsku. I když je dopad přímých investic v těchto zemích vysoký, z výpočtů 

vyplynulo, že regiony zahrnuté do politiky soudržnosti, tedy většinou státy ze střední a východní 

Evropy, budou pravděpodobně z dlouhodobého účinku těžit více. 

Evropská komise poslala 19. července Maďarsko před Evropský soud, a to kvůli podobě 

vnitrostátních zákonů o azylu a navracení žadatelů. Komise tak do další fáze posunula spor, který s touto 

středoevropskou zemí vede už dlouho. Budapešť ale také dostala dva měsíce na vysvětlení nových 

pravidel, která zakazují jakoukoliv pomoc ze strany vnitrostátních, mezinárodních i nevládních 

organizací lidem, kteří žádají v zemi o azyl nebo o povolení k pobytu. Pokud Maďarsko pravidla 

dostatečně nevysvětlí či nezmění, může Komise i tuto věc předat Soudnímu dvoru EU. 

Evropská komise chce finančně podpořit ty země, které si budou dobrovolně rozebírat migranty po jejich 

vystoupení z lodí v nových "kontrolovaných střediscích" na evropské půdě. Za každého převzatého 

člověka by měl přebírající členský stát nárok na 6000 eur (asi 155 000 Kč), Komise by také 500 eury 

(cca 13 000 Kč) kryla náklady na přesun takového migranta. Plyne to z koncepce zveřejněné   

24. července o budoucí možné podobě středisek, na jejichž vzniku se bez větších podrobností dohodl 

summit EU na konci minulého měsíce. Summit EU se 29. června shodl, zejména po důrazném tlaku   

ze strany nové italské vlády, na vzniku "kontrolovaných center" na území evropských zemí. Tam by 

byli odváženi migranti zachránění na moři. Řím trvá na větší pomoci ze strany evropských zemí, 

ačkoliv počty připlouvajících migrantů jsou nyní výrazně menší než na vrcholu migrační krize v letech 

2014 a 2015. Podle představy Komise by příslušná střediska byla pod plnou kontrolou té členské země, 

která by je hostila s podporou EU a jejích příslušných agentur.  

Philips a další tři výrobci spotřební elektroniky zaplatí dohromady 111,2 milionu eur (2,9 miliardy 

Kč) za omezování internetového prodeje svých výrobků. Oznámila to 24. července Evropská komise 

(EK). Pokuta je nižší, protože společnosti Philips, Pioneer, Asus a Denon & Marantz s Komisí 

spolupracovaly. Podle evropského úřadu na ochranu hospodářské soutěže firmy neumožňovaly 

maloobchodním prodejcům stanovovat vlastní ceny své spotřební elektroniky, protože určovaly 

minimální prodejní cenu. Šlo například o kuchyňské spotřebiče nebo notebooky. Výrobci – pokud 

zjistili, že jejich zboží se prodává za nižší cenu, než požadovali – maloobchodním prodejcům hrozili. 

Maloobchodní prodejci přitom ceny stanovují pomocí algoritmů podle situace na trhu a cenové politiky 

konkurence. 

Evropská kosmická agentura vyslala 25. července z Francouzské Guyany na oběžnou dráhu další 

čtyři satelity navigačního systému Galileo, díky kterému už EU nemusí být závislá na americkém 

systému GPS. Satelity přispějí k lepšímu fungování globálního satelitního navigačního systému 

Galileo, který Evropská unie již 15 let buduje. Soubor unijních satelitů se tak rozšíří na 26, přičemž   

k plánované plné operabilitě Galilea bude zbývat vypustit poslední čtyři družice, pravděpodobně do 

roku 2020. Služby systému Galileo jsou již aktivně používány. Veřejnost může služeb Galilea využívat 
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zejména v nových mobilních telefonech a navigaci. Systém je pak využíván mimo zemědělství také   

při záchranných akcí, kde pomáhá lépe určovat polohu při poskytování pomoci. Od příštího roku je dále 

plánováno jeho uplatnění v nákladní silniční dopravě, kde bude integrován do digitálních tachografů. 
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Zdroje využívané pro Monitoring EU: 

www.euroskop.cz; www.euractiv.cz/com; www.ihned.cz; https://ec.europa.eu/czech-republic/, 

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs 
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