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Aktuality z EU
Zástupci policie a celníků 4. června spolu s ministrem vnitra Janem Hamáčkem
(ČSSD) na pražském Žižkově otevřeli Národní situační centrum ochrany
hranic, které má zajistit lepší spolupráci bezpečnostních složek při ochraně
vnějších hranic Česka. Společné pracoviště ředitelství cizinecké policie
a Generálního ředitelství cel bude spolupracovat a vyměňovat si informace
s partnery v schengenském prostoru, ale i s dalšími zeměmi. Nové pracoviště
provozuje a spravuje například systém hraniční kontroly, dohled nad
vzdušným prostorem ČR nebo specifický datový sklad s navazujícími
analytickými funkcemi. Mezi stěžejní činnosti centra patří operativní
spolupráce s Evropskou pohraniční a pobřežní stráží Frontex a provoz
Evropského systému ostrahy hranic Eurosur, který poskytuje aktuální
informace o vzdušné, vodní i zemské hranici.

Šéfka unijní diplomacie Frederica Mogheriniová vyzvala 5. června Čínu
k otevřené diskusi o potlačení demokratického hnutí a masakru
demonstrantů, kteří na pekingském náměstí Tchien-an-men před 30 lety žádali
demokratizaci země. Zároveň zdůraznila, že musí být respektovány všechny
aktivity zacílené na připomenutí událostí. Mogheriniová kromě toho
kritizovala pokračující potlačování práva na svobodu vyjadřování,
shromažďování a svobodu tisku. Evropská unie rovněž prostřednictvím
Mogheriniové Peking vyzvala k propuštění aktivistů a obhájců lidských práv, kteří byli v souvislosti
s právě 30 let starými událostmi nebo kvůli zasazování o práva a demokracii zadrženi nebo odsouzeni.
Sociálním sítím jako je Facebook by mělo být nařízeno, aby po celém světě sledovaly a mazaly
všechny příspěvky kopírující obsah, o kterém některý soud v EU rozhodl, že má být odstraněn. Uvedl
to 5. června generální advokát Soudního dvora Evropské unie Maciej Szpunar. Facebook tento
názor kritizuje. Podle něj by mohl mít vážný dopad na to, jak firma funguje, protože podkopává
přeshraniční svobodu vyjadřování. Případ k soudu přivedlo Rakousko, a to kvůli stížnosti političky
za Zelené, která usiluje o vymazání hanlivých komentářů z facebooku. Jde o další z řady případů, které
řeší, jak dalece musejí sociální sítě dohlížet na internetový obsah. Soudní dvůr by měl o případu
rozhodnout v příštích měsících. Stanovisko poradce není pro soud závazné, ve většině případů však soud
rozhodne podle jeho názoru. Konečné rozhodnutí může stanovit precedens pro to, jak dalece mohou být
pravomoci soudů uplatňovány u internetového obsahu, který přesahuje hranice země.
Česká republika by během svého předsednictví Radě Evropské unie v roce 2022 mohla hostit summit
se zeměmi Východního partnerství. Na Dni Východního partnerství v Černínském paláci to řekl
5. června Jaroslav Kurfürst, zvláštní pověřenec ministerstva zahraničních věcí pro Východní
partnerství. Na konferenci diskutují zástupci zemí zapojených do tohoto společenství o uplynulých
deseti letech i budoucnosti spolku. Východní partnerství je projekt spolupráce mezi Evropskou unií
a Ukrajinou, Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií, Moldavskem a Běloruskem. Začal před deseti lety
v Praze za tehdejšího českého předsednictví EU.
Evropská komise dospěla k závěru, že Itálie kvůli svému rostoucímu dluhu porušuje fiskální
pravidla Evropské unie. Tato situace je důvodem k zahájení disciplinárního řízení vůči zemi, uvádí
se v prohlášení Komise z 5. června. Pokud členské státy EU v příštích dvou týdnech toto rozhodnutí
podpoří, může EK následně doporučit zahájení procedury. To by se mohlo stát před zasedáním ministrů
financí na začátku července. Itálie podle EK učinila pouze omezený pokrok při řešení hospodářských

doporučení ze strany EU a ustoupila od nutných strukturálních reforem. To může mít negativní dopad
na růstový potenciál země.

Zprávy z evropských institucí
První jednání europarlamentu v novém složení začne až 2. července, už nyní se ale nově i staronově
zvolení europoslanci připravují na svou práci. Ještě před ustavující schůzí totiž musí být například jasno
o nové podobě parlamentních frakcí, na jejichž základě jsou pak rozdělována třeba místa
v parlamentních výborech. Především u parlamentních nováčků, v českém případě tedy tří Pirátů
a dvou zástupců SPD, je to klíčové rozhodování. Tři noví europoslanci za Pirátskou stranu se v Bruselu
účastnili jednání evropských Zelených (Greens/EFA), svými podpisy ale účast v parlamentní frakci
tohoto uskupení zatím nepotvrdili. Čas na dohodu Piráti mají do 21. června, kdy musí frakce
v europarlamentu oznámit své členy. Už nyní je naopak jisté, že oba noví čeští europoslanci zvolení za
SPD budou součástí nacionalistické frakce spolu se stranami jako je italská Liga Mattea Salviniho
nebo francouzské Národní sdružení Marine Le Penové. Výraznou obměnou projde liberální frakce
Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), kam se řadí šest nových i staronových českých
europoslanců zvolených za vládní hnutí ANO. Frakce, která se v novém rozložení sil na evropské
politické scéně může stát v příštích měsících rozhodujícím jazýčkem na vahách, se má rozšířit
o 21 francouzských europoslanců z koalice Obroda francouzského prezidenta Emmanuela
Macrona. Maďarský občanský svaz (Fidesz) premiéra Viktora Orbána naopak chce v Evropském
parlamentu zůstat členem konzervativní Evropské lidové strany (EPP). Členství Orbánova
občanského svazu v Evropské lidové straně je od března pozastavené. Stalo se tak zejména kvůli ostrým
kritickým výrokům maďarského premiéra vůči Evropské unii a některým členům Evropské komise
v čele s jejím předsedou Jeanem-Claudem Junckerem. Orbánovi se především nelíbí dosavadní migrační
politika unijní exekutivy.
Staronovým předsedou frakce Evropské lidové strany v Evropském parlamentu se 5. června stal
Manfred Weber. Weber je zároveň kandidátem do čela Evropské komise. Pokud se evropským
lidovcům podaří s touto kandidaturou uspět, na podzim konzervativní bavorský politik nahradí ve funkci
Jeana-Clauda Junckera.
Evropská komise 5. června zveřejnila pravidelné hodnocení hospodářských politik jednotlivých
členských zemí. Hodnocení jsou vyvrcholením tzv. evropského semestru, šestiměsíčního období, při
kterém se Komise každoročně snaží sladit hospodářské politiky zemí EU. Již dlouhodobým negativem
české ekonomiky jsou podle Komise veřejné finance, zejména s ohledem na důchodový systém,
který není dlouhodobě udržitelný. Výdaje na důchody by se totiž vlivem stárnutí obyvatelstva mohly
do roku 2070 zvednout o 2 procentní body. Komise v této souvislosti zmiňuje i nedávná opatření české
vlády, jako je zastropování důchodového věku na 65 let či navýšení důchodů o 1000 korun pro osoby
starší 85 let, které by mohly celou situaci ještě zhoršit. Podobné je to i s příliš vysokými výdaji
na zdravotnický systém. Řešení vidí unijní exekutiva v reformách, které se však v Česku stále nedaří
prosadit. Druhou výtkou je nízká míra zaměstnanosti matek s malými dětmi a méně
kvalifikovaných či jinak znevýhodněných osob. Právě tyto skupiny by přitom mohly pomoci vyřešit
nedostatek lidí na pracovním trhu. Česko, respektive čeští pracovníci, se navíc musí připravit
na postupující automatizaci a robotizace průmyslu. Komise proto apeluje na zlepšení digitálních
dovedností místních obyvatel. Komise dále identifikovala investiční překážky. Vyzdvihla především
vleklá povolovací řízení, například udělování stavebního či územního povolení. Problémem je také
neefektivní provádění veřejných zakázek – například v roce 2018 bylo 8 % z nich zadáno bez soutěže,
u 47 % se zase přihlásil pouze jeden uchazeč.

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu
V úterý 4. června se Zastoupení zúčastnilo konzultace ke stanovisku Evropského
výboru regionů „Lepší komunikace v oblasti politiky soudržnosti,“ jehož
zpravodajem je pan Adrian Ovidiu Teban z Rumunska. Akce byla součástí aktivit
#CohesionAlliance podporující silnou, účinnou a viditelnější politiku soudržnosti po
roce 2020.

Ve středu 5. června se v rámci iniciativy Evropské komise Digital Cities Challenge konala konference
s názvem „Strategie pro města EU ve 21. století.“ Cílem akce bylo představit dopady technologické
transformace v evropských městech, dohodnout se na politických prioritách a připravit tak půdu
pro budoucí strategii pro inteligentní města.
Ve čtvrtek 6. června se Zastoupení zúčastnilo konference Visegrádské čtyřky o digitální transformaci,
která se konala na Stálém zastoupení Slovenské republiky. Akce byla tematicky rozdělena do tří
panelů, nejprve hovořili zástupci Evropské komise a OECD, po nich následovali představitelé
Slovenska, České republiky, Polska a Maďarska s konkrétními příklady činnosti vlád a z praxe.
Ve čtvrtek 6. června jsme se účastnili pracovní skupiny Inovace & Investice v rámci sítě ERRIN.
Během setkání byla představena práce a poslání ESFRI, the European Strategy Forum on Research
Infrastructures (Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury), ale také se diskutovalo o
Evropském fondu strategického investování (ESIF). V druhé části setkání představily tři regiony EU
(Jihomoravský kraj, Skåne region a Laponsko) svá výzkumná centra. Jihomoravský kraj zde
zastupoval pan Ondřej Hradil, který představil CEITEC.
V pátek 7. června pořádalo Velvyslanectví České republiky v Bruselu společně s Magistrátem města
Brna slavnostní Vítání občánků. Jednalo se již o desátý ročník přivítání českých dětí narozených v
Belgii, které jsou zapsány do Zvláštní matriky Brno prostřednictvím konzulárního oddělení v
Bruselu. I letos Zastoupení pomáhalo s přípravami a průběhem celé akce. Slavnostního aktu se zúčastnil
pan velvyslanec Pavel Klucký a paní primátorka Markéta Vaňková.
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