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Aktuality z EU
Evropská unie prodloužila antidumpingová cla na dovoz jízdních kol
z Číny o dalších pět let. EU to 29. srpna oznámila ve svém úředním věstníku.
Na dovoz jízdních kol z Číny unie uplatňuje antidumpingová cla od roku
1993, nyní clo dosahuje až 48,5 procenta. Úředníci v Bruselu došli k závěru,
že zrušení cel by vedlo k záplavě dovozu kol. Prodloužení cel je zatím poslední
z řady opatření, která Unie uplatňuje proti čínskému vývozu, od solárních
panelů až po ocel. V lednu se Unie rozhodla uvalit cla na dovoz čínských
elektrokol v rozmezí od 18,8 do 79,3 procenta. Evropské sdružení výrobců
jízdních kol upozornilo, že bez antidumpingových cel by čínští vývozci
vytlačili evropské výrobce z jejich vlastního trhu, jak se to už stalo
ve Spojených státech a v Japonsku.

Poslanci Dolní sněmovny britského parlamentu 4. září schválili návrh
zákona, jehož cílem je zabránit neřízenému odchodu země z Evropské unie
bez dohody s ostatními státy společenství. Zákon podpořilo 327 zákonodárců,
proti se jich vyslovilo 299. Premiér Boris Johnson v reakci na souhlas poslanců
se zákonem vyzval k předčasným volbám 15. října. Tento záměr ale potřebnou podporu dvou třetin
poslanců nezískal. Spojené království má EU opustit 31. října a Johnson opakuje, že se tak stane
s dohodou i bez. Návrh zákona dává vládě čas do 19. října na dosažení nové dohody s Evropskou
unií na unijním summitu 17. října, nebo požaduje souhlas parlamentu v případě neřízeného odchodu
z Unie. Pokud vláda nesplní ani jednu podmínku, musí premiér dopisem požádat předsedu Evropské
rady Donalda Tuska o další odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020.
Italský premiér Giuseppe Conte sestavil novou koaliční vládu, v níž bude vládní Hnutí pěti hvězd
(M5S) a dosud opoziční středolevá Demokratická strana (PD). Oznámil to 4. září úřad prezidenta Sergia
Mattarelly. M5S pořádala stranické hlasování, aby se přesvědčila o podpoře svých členů pro vládnutí
s PD. Pro spolupráci se vyslovilo téměř 80 procent hlasujících.
Důvěra Čechů v Evropskou unii a v Evropský parlament se od roku 2016, kdy dosáhla minima,
mírně zvyšuje. Proti loňskému roku stoupla v případě EU o dva procentní body na 41 procent
a u Evropského parlamentu o čtyři body na 34 procent. Vyplynulo to z červnového průzkumu
agentury STEM, která jeho výsledky poskytla 5. září ČTK. V době počátku českého předsednictví EU
v roce 2009 byla míra důvěryhodnosti evropských institucí nadpoloviční.
Zhruba 800 památek se v Česku otevře veřejnosti během Dnů evropského dědictví. Dny evropského
dědictví proběhnou od 7. do 15. září v 50 zemích Evropy. Akce, které proběhnou v rámci Dnů
evropského dědictví v jednotlivých zemích, jsou znázorněny na interaktivní mapě zde. Vyhledávat
lze podle země, typu akce nebo data konání. Tématem letošního roku jsou památky a zábava. Kromě
samotných památek bude připraven pro návštěvníky i doprovodný program. Akcí a událostí, které
během Dnů evropského dědictví proběhnou, je zhruba 300 po celé České republice.

Zprávy z evropských institucí
Představitelé Evropské centrální banky (ECB) zvažují, že ekonomiku eurozóny podpoří masivním
souborem opatření, který bude obsahovat snížení úroků, důraznější příslib držet úroky po delší dobu
nízko i kompenzaci bankám za vedlejší důsledky záporných úroků. Agentuře Reuters to 3. září řekly
zdroje obeznámené se situací. Upozornily ale, že ECB zatím nic nerozhodla a o možnostech stále jedná.
Řada činitelů ECB podle zdrojů podporuje také obnovení nákupů dluhopisů, tuto záležitost
ale komplikuje negativní postoj některých severoevropských zemí. Zdroje upozorňují, že diskuse
pokračují mimo jiné o rozsahu snížení úrokových sazeb.
Podvodné získávání peněz z unijních fondů, obcházení cel a daní či praní špinavých peněz patřily loni
k nejčastější náplni práce Evropského úřadu pro boj s podvody (OLAF). Úřad v roce 2018 uzavřel
vyšetřování 167 případů a vydal 256 doporučení příslušným národním a unijním orgánům. Pokud
se jimi budou řídit, vrátí se zpět do rozpočtu EU 371 milionů eur (9,6 miliardy korun). Vyplývá to
z výroční zprávy úřadu, kterou 3. září jeho vedení představilo novinářům v Bruselu. Celkem
86 uzavřených případů se týkalo peněz z unijních fondů, přičemž ve 48 vydal OLAF doporučení
úřadům. Nejvíce doporučení (sedm) se týká Maďarska, v Česku jde o dva případy, k nimž úřad
podrobnosti nezveřejnil.
Evropská ekonomika potřebuje další prorůstová opatření, bude však nutné k nim přistupovat
s rozvahou a předejít jejich možným negativním dopadům. Europoslancům to 3. září v Bruselu řekla
Christine Lagardeová, kterou členské země EU navrhují na post šéfky Evropské centrální banky
(ECB). Mezi její hlavní cíle bude ovšem patřit i snaha udržet cenovou stabilitu, dvouprocentní inflační
hranici a boj proti klimatickým změnám, oznámila během slyšení v hospodářském a měnovém výboru
Evropského parlamentu (EP). Ten následně její jmenování do čela ECB podpořil.
Evropská justice má nový nástroj pro efektivnější vyšetřování a souzení případů spojených
s terorismem. Organizace justiční spolupráce Eurojust 4. září oficiálně zahájila provoz
protiteroristického registru, který propojuje informace prokuratur a soudů všech členských zemí.
Registr je reakcí na teroristické útoky z Paříže, kde v listopadu 2015 zahynulo více než 130 lidí. Jejich
vyšetřování se kvůli přeshraničnímu působení teroristů týkalo několika zemí a odhalilo slabiny dříve
nepropojeného systému, v němž byla velmi složitá a zdlouhavá komunikace mezi úřady jednotlivých
států.
Nastupující předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová oznámí rozdělení postů
v nové Komisi 10. září. Uvedla to 5. září na twitteru. Těsně předtím obdržela poslední chybějící
nominaci do vznikajícího týmu komisařů, když Itálie podle zahraničních agentur navrhla
expremiéra Paola Gentiloniho. Česká kandidátka do nové Evropské komise, Věra Jourová, dostala od
nastávající předsedkyně Ursuly von der Leyenové nabídku věnovat se do budoucna problematice
demokracie, právního státu, dezinformací nebo nenávistných projevů. Někteří z českých politiků
nabídku označují za snahu vrazit klín mezi Česko a další země Visegrádské čtyřky, podle jiných se jedná
o slabé portfolio v porovnání s těmi ekonomickými, o které Češi usilují. Premiér Andrej Babiš by zisk
agendy považoval za „prestiž pro Českou republiku“.
Podnikatelé a zemědělci ze zemí Evropské unie v případě britského odchodu z evropského bloku bez
dohody budou moci využívat pomoc z rezervních evropských fondů. Rozhodla o tom 5. září
Evropská komise v rámci dalšího balíčku svých doporučení pro případ neuspořádaného odchodu
Británie z Evropské unie. Podle mluvčí Komise Brusel bez ohledu na vývoj v britském parlamentu
nemění pozici vůči brexitu, čeká na návrhy z Londýna a připravuje se na variantu neřízeného
rozchodu. Komise také přišla již se šestou sérií opatření a doporučení, v jejímž rámci nabídla využití
Evropského fondu solidarity pro státy, podniky či obyvatele, kterých se odchod Británie dotkne nejvíce.
Pro zmírnění dopadů brexitu například na zaměstnance, kteří ztratí práci, by měl být rovněž k dispozici
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. V odvětví zemědělství budou k dispozici veškeré
stávající nástroje pro podporu trhu a přímá finanční podpora zemědělcům, aby se zmírnily nejhorší
dopady na zemědělsko-potravinářské trhy.
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