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Aktuality z EU
Německá kancléřka a předsedkyně Křesťanskodemokratické unie (CDU)
Angela Merkelová je připravena vzdát se vedení strany a v prosinci znovu
nekandidovat do jejího čela; funkci kancléřky ale hodlá dál zastávat. Podle
agentury DPA to 29. října Merkelová řekla předsednictvu své strany v Berlíně.
Dosud přitom politička, která CDU vede od roku 2000 a kancléřkou je od roku
2005, trvala na tom, že by úřady šéfky strany a vlády měly jít ruku v ruce.
Hlavním důvodem rozhodnutí čtyřiašedesátileté Merkelové jsou neuspokojivé
výsledky CDU za poslední zhruba rok. Její konzervativní unie CDU/CSU
propadla v loňských parlamentních volbách, při nichž zaznamenala nejhorší
výsledek od roku 1949.

Kalendář

Rakouské předsednictví navrhlo 30. října členským zemím Evropské unie
odložit konec povinného střídání standardního a letního času až na rok
2021. Novinářům to po neformálním jednání se svými kolegy z dalších zemí
Unie řekl rakouský ministr dopravy Norbert Hofer. Komisařka EU pro dopravu
Violeta Bulcová potvrdila, že Komisi by se víc zamlouvalo dodržení jejího
původního plánu ze září, tedy ukončit povinné posunování hodinek už příští
rok. Diskuse byla pro členy vlád EU první příležitostí o návrhu mluvit. Podle
Hofera jednání ukázalo, že většina zemí Unie plán podporuje, poněkud
skeptické podle něj byly například Británie, Švédsko či Polsko. Shoda panuje
ohledně potřeby harmonizace používaného času, aby se z unijního území – kde už tak existují tři časová
pásma – nestal puzzle měnících se časů.
Míra nezaměstnanosti v eurozóně činila v září, stejně jako v srpnu, 8,1 procenta, což je nejnižší
hodnota od listopadu 2008. Nezměnila se ani v celé Evropské unii, kde zůstala na 6,7 procenta,
což je nejníže od počátku měsíčních statistik v lednu 2000. Vyplývá to z údajů, které 31. října zveřejnil
evropský statistický úřad Eurostat. Loni v září byla míra nezaměstnanosti v eurozóně 8,9 procenta
a v celé EU 7,5 procenta. Mezi členskými státy EU měla nejnižší míru nezaměstnanosti Česká
republika (2,3 procenta), následují Německo a Polsko (shodně 3,4 procenta). Nejhorší je situace
v Řecku (19 procent – údaj za červenec) a ve Španělsku (14,9 procenta).
Vedoucí představitelé 16 evropských technologických společností varovali 31. října, že návrh Evropské
komise na zavedení digitální daně v Evropské unii bude mít negativní dopad na inovace i hospodářský
růst. Komise v březnu představila návrh na zavedení tříprocentní daně z tržeb velkých digitálních
podniků, jako je Google, Amazon či Facebook. Jeho cílem je zajistit spravedlivější zdanění těchto
podniků. Představitelé firem Spotify, Booking.com, Takeaway.com, Zalando nebo eDreams v dopise
ministrům financí Evropské unie vyzvali k upuštění od navrhované daně, která by podle nich
způsobila značnou újmu evropskému technologickému sektoru a poškodila podniky, které jsou
"katalyzátorem hospodářského růstu a zaměstnanosti v evropské ekonomice". Dopis upozorňuje,
že zatímco velké americké technologické firmy budou schopny náklady spojené s novou daní vstřebat,
menší evropské podniky budou zasaženy nepřiměřeným způsobem, protože vytvářejí většinu svých
tržeb v EU.
Dohoda o brexitu je již na dohled a mohla by být dokončena do 21. listopadu. V dopise jednomu
z britských zákonodárců to naznačil 1. listopadu ministr pro brexit Dominic Raab. Británie a Evropská
unie již vyřešily většinu sporných témat, stále však zbývá dořešit složitý problém celního režimu

na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem, uvedl Raab v dopise datovaném 24. října,
který zaslal předsedovi parlamentního výboru pro brexit.
Rakouské předsednictví EU se prostřednictvím kompromisního návrhu bude snažit přimět členské státy
ke schválení sporné digitální daně. Plánovaný poplatek ve výši tří procent z tržeb koncernů typu
Facebooku, Googlu a Amazonu by nově měl být vybírán jen do určitého data. Poplatek byl od počátku
zamýšlen jako přechodné řešení stavu, kdy velké digitální koncerny daní své globální zisky v zemích
s nejnižší daňovou sazbou. Informovala agentura Reuters 1. listopadu.
Poslanecká sněmovna schválila 1. listopadu přistoupení Česka k fiskálnímu paktu EU, proti byli
poslanci ODS, KSČM a SPD. Smlouvu se v České republice nedaří ratifikovat od roku 2013, nyní
se čeká na rozhodnutí Senátu. Obsahem paktu je rámec pro rozpočtovou kázeň a koordinaci
hospodářských politik členských států EU. O ratifikaci paktu musí ještě rozhodnout Senát. Senátoři
se v červenci rozhodli, že o ní budou jednat až poté, co o přistoupení rozhodne Sněmovna. Kromě
Británie jsou Češi v EU jediní, kdo k ratifikaci fiskálního paktu dosud nepřistoupil.

Zprávy z evropských institucí
Vaječný likér nesmí obsahovat mléko, rozhodl 26. října Soudní dvůr Evropské unie. Jiného názoru
byla jistá německé firma, která jej do svého nápoje přidávala. Podle soudu jsou povolenými přísadami
pouze ty, které vypočítává evropský zákon o likérech: alkohol, žloutek, bílek, cukr nebo med a přírodní
aroma. Lucemburský soud rozhodl, že na seznam je nutné pohlížet jako na úplný, v opačném případě
by mohla utrpět ochrana spotřebitele a férová soutěž. Minimální obsah alkoholu v likérech je
stanoven na 14 procent.
Členské země Evropské unie schválily 31. října nový návrh pravidel, podle kterých by měly banky
postupovat u nesplácených úvěrů. Cílem je vytvořit systém řešení nesplácených úvěrů, který by snížil
riziko jejich hromadění v budoucnosti. Návrh, který ještě musí schválit Evropský parlament, stanovuje
zejména požadavky na tvorbu dostatečné rezervy v případě, že klient přestane splácet úvěr. Tyto
požadavky se týkají takzvaných úvěrů v selhání (NPL), tedy půjček, jejichž splátky jsou v prodlení více
než 90 dnů.
Státy Evropské unie se dohodly na zákazu plastových výrobků na jedno použití. Shodu oznámila
31. října rakouská ministryně životního prostředí Elisabeth Köstingerová, jejíž země Unii předsedá,
a v tiskové zprávě také Rada EU. Zákaz vybraných jednorázových plastových výrobků tento měsíc
podpořil Evropský parlament, což spolu se souhlasem zemí EU otevírá cestu ke konečné dohodě
na tom, jak v EU plastový odpad omezit. Zákaz by se měl týkat například plastového nádobí, příborů,
brček, tyčinek do uší nebo tyček k balonkům. U těchto předmětů chce Evropská komise od roku 2021
zabránit tomu, aby se dostaly na trh, neboť se domnívá, že pro ně existují cenově přijatelné alternativy
v ekologičtějším provedení. Členské státy se shodly na tom, že Komise má připravit návod, které
výrobky přesně bude možné označovat za jednorázově použitelné. Návrh například rozšířily
o polystyrenové kelímky na nápoje, naopak jednoznačně uvedly, že nová pravidla se netýkají
skleněných a kovových lahví. Země také navrhují silnější odpovědnost nejen výrobců, kteří by měli
platit náklady za likvidaci plastových odpadků, ale také těch firem, které podobné zboží do Evropy
dovážejí.

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu
V pondělí 29. října se uskutečnila diskuze o Usnadnění přístupu k financování
v oblasti změny klimatu pro nestátní aktéry. Diskuze se zúčastnilo mnoho
zainteresovaných stran, které debatovaly zejména o problémech, kterým tito
aktéři čelí při přístupu k financím. Za jeden z hlavních problému byla označena
například nedostatečná informovanost ze strany EU, ale také místních samospráv,
dále byl identifikován problém při financování některých inovačních projektů, které
jsou bankami často označeny za rizikové podnikání, na které finance odmítají
poskytovat. Kromě identifikace problémů byl představen také aktuální rozpočet a jednotlivé

programy (Horizon Europe, Life, ERDF, aj.), ze kterých lze finance na oblast boje proti klimatickým
změnám čerpat.
Z důvodu podzimních prázdnin, Svátku Všech svatých a Dne památky zesnulých se tento týden nekonaly
téměř žádné konference a semináře a činnost v Bruselu byla tímto omezena.
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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

