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Aktuality z EU
Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 45,3 miliardy Kč
více, než do něj odvedla. Informovalo o tom 31. ledna ministerstvo financí.
Předloni tzv. čistá pozice ČR činila 56 miliard Kč. Snížení čisté pozice je podle
ministerstva způsobeno jednak rostoucími odvody ČR do rozpočtu EU, jednak
i tím, že nárůst čerpání peněz z fondů EU za programové období 2014 až 2020
nevykompenzoval pokles příjmů z rozpočtu EU za uzavírané programové
období 2007 až 2013. "Současně je však zapotřebí zdůraznit, že se všem
operačním programům podařilo do konce roku 2018 využít veškeré prostředky,
které bylo v souladu s pravidlem pro zrušení závazku (tzv. pravidlo n+3)
potřeba vyčerpat, a ČR tak o žádné prostředky nepřišla," uvedlo MF. ČR loni
obdržela z unijního rozpočtu 94,9 miliardy korun a odvedla do něj
49,6 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech
čistým příjemcem peněz z EU. Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti loni činily 60,2 miliardy Kč. Příjmy ze Společné zemědělské
politiky byly 30 miliard Kč, z toho přímé platby 21,6 miliardy korun. Celkově
od vstupu do EU v květnu 2004 ČR do konce roku 2018 zaplatila do rozpočtu
EU 565,4 miliardy Kč a získala z něj 1,31 bilionu korun. Celkem tak Česko
dosud získala z EU o 741,3 miliardy korun více, než do něj odvedlo.

Evropská investiční banka (EIB) loni podpořila projekty v České republice
v celkové hodnotě 708 milionů eur (18,2 miliardy Kč), předloni dosáhl objem financování
1,16 miliardy eur (cca 30 miliard Kč). Za poklesem stojí posun financování některých velkých státních
projektů. Celkem pomohly operace, které skupina EIB uskutečnila v Česku v minulém roce, zhruba
6900 malým podnikům. Banka to uvedla na tiskové konferenci 1. února. Úvěry, které banka poskytla,
dosáhly 443 milionů eur (11,4 mld. Kč). Dceřiný Evropský investiční fond se zavázal poskytnout
264 milionů eur (6,8 mld. Kč) v rámci 14 operací zahrnujících kapitálové vklady, záruky či
mikrofinancování asi 4300 malých podniků.
4. února se v Bruselu konalo společné jednání ministrů zahraničních věcí členských států EU a Ligy
arabských států. Kromě tradiční výměny názorů nad tématy společného zájmu toto setkání sloužilo
jako příprava historicky prvního společného summitu na úrovni hlav států. Ministři debatovali
o možnostech prohloubení vzájemného politického dialogu mezi Unií a arabským světem, o rozvoji
sociálních a ekonomických vztahů či o bližší spolupráci v oblasti migrace, bezpečnosti a boji proti
terorismu.
Česká vláda je jednoznačně proti úmyslu Evropské komise, která navrhuje státům EU postupně začít
o daňových záležitostech rozhodovat většinovým hlasováním místo nynější jednomyslnosti. Při
sněmovních interpelacích to řekl 1. února premiér Andrej Babiš. Považuje to mimo jiné za ohrožení
české ekonomiky. Nesouhlasně se vyjádřila již dříve i ministryně financí Alena Schillerová.
Ministerstvo vnitra zveřejnilo 1. února na svém webu podmínky kandidatury i možnosti hlasování
v květnových volbách do Evropského parlamentu. Lhůtu na to mělo do 5. března. Vyplývá z nich
mimo jiné to, že strany a hnutí mají na sestavení a odevzdání kandidátek ještě půldruhého měsíce.
Lidé si už ale mohou požádat o voličské průkazy, pokud si budou vybírat europoslance mimo
domovskou obec. Čas na to mají do 22. května.

Evropská unie chce s USA uzavřít dohodu, která by kriminalistům z unijních zemí umožnila rychlý
přístup k elektronickým důkazům uloženým na serverech velkých elektronických firem právě
ve Spojených státech. Členské státy EU proto 5. února Evropská komise požádala o příslušný
vyjednávací mandát a, jak novinářům řekla komisařka pro spravedlnost Věra Jourová, doufá, že země
plán rychle odsouhlasí.
Země visegrádské čtyřky (V4) a Německo společně připraví projekt pomoci Maroku. Řekl
to 7. února na tiskové konferenci po společném jednání předsedů vlád zemí visegrádské čtyřky, tedy
Česka, Slovenska, Maďarska a Polska, a německé kancléřky Angely Merkelové v Bratislavě slovenský
premiér Peter Pellegrini. Podle něj tak země přispějí k řešení vnějších příčin migrace. Pellegrini
i český premiér Andrej Babiš zdůraznili nutnost zamyslet se nad zajištěním bezpečnosti Evropy. Šéfové
vlád také zdůraznili společné historické zkušenosti zemí střední Evropy, stejně jako jejich vzájemnou
obchodní provázanost.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 7. února druhou výzvu na čerpání dotací pro
pokrytí rychlým internetem. Půjde minimálně o miliardu korun, v případě zájmu bude vyčleněná
částka vyšší. Příjem žádostí začne 8. května. O první výzvu byl mezi firmami velmi malý zájem. Peníze
slouží k pokrytí tzv. bílých míst, jde asi o 90.000 domácností, které nyní nemají přístup k rychlému
internetu. Výzva se týká budování moderní telekomunikační sítě s minimální rychlostí připojení
100 Mb/s. "Věřím, že výzva bude úspěšná a pokryjeme těch zhruba deset procent území ČR, které dnes
pokryto není," uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

Zprávy z evropských institucí
Poslanci Evropského parlamentu (EP) se 1. února usnesli, že až do vypsání svobodných
a demokratických voleb uznávají Juana Guaidóa jako legitimního prezidenta Venezuely.
Členské země Unie a také instituce bloku europoslanci vyzvali ke stejnému kroku. Šéfka unijní
diplomacie Federica Mogheriniová uvedla, že EU k situaci ve Venezuele utvoří mezinárodní skupinu,
která se poprvé sejde příští týden. Mogheriniová uvedla, že EU se dohodla, že skupina bude fungovat
90 dní a jejími členy budou mimo jiné Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Británie či Ekvádor.
Mogheriniová také sdělila, že EU je připravena poskytnout větší humanitární pomoc Venezuele
a jejím sousedům. Do okolních zemí v předchozích letech utekly statisíce Venezuelanů před
autoritářským režimem prezidenta Nicoláse Madura a ekonomickou krizí, v níž se lidem nedostává
základních potravin a léků.
Evropská komise (EK) podezírá osm bank z kartelu při obchodování s dluhopisy zemí eurozóny
v letech 2007 až 2012. Někteří obchodníci těchto bank si měli vyměňovat obchodně citlivé informace
a koordinovat obchodní strategie u eurových dluhopisů, a to především prostřednictvím internetu.
Uvedla to Komise v prohlášení z 1. února, jména bank však nezveřejnila. Komise zatím bankám
zaslala prohlášení o námitkách, které je jakýmsi mezistupněm při vyšetřování a neznamená ještě
obvinění. EK v něm firmám oznámí své podezření, k němuž se mají vyjádřit. Pokud další vyšetřování
zjistí protiprávní jednání, mohou společnosti dostat pokutu ve výši až deseti procent jejich celkového
ročního obratu.
Generální advokát Soudního dvora EU 6. února doporučil, aby soudci zamítli žalobu, kterou
Rakousko v roce 2017 napadlo plán Německa zavádět mýtné pro osobní automobily. Související
daňová úleva pro německé řidiče, která výší odpovídá mýtu, neznamená diskriminaci na základě
národnosti dle generálního advokáta Nilse Wahla.
Evropská komise zablokovala spojení německého Siemensu a francouzské společnosti Alstom,
fúze by podle ní ohrozila trh v oblasti železniční signalizační techniky a vysokorychlostních vlaků.
Oznámila to 6. února komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Komisi
neuspokojily ústupky a změny, které ve snaze postoj Komise změnit obě firmy nabídly.

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu
První únorový víkend se Zastoupení zúčastnilo veletrhu cestovního ruchu – Fiets en
Wandelbeurs – v belgickém Gentu. Veletrh navštívilo více než 15 000
návštěvníků, kteří hledali inspiraci pro své nadcházející aktivní dovolené. Při této
příležitosti Zastoupení propagovalo Jihomoravský kraj jako region ideální pro
cykloturistiku a pěší výlety do tradičních moravských vinných sklepů nebo do
dalších turistických cílů, jako je například Lednicko-valtický areál.
V úterý 5. února pořádalo TuR&Bo (Turkish Research and Business Organisation – Turecká výzkumná
a obchodní organizace) setkání na téma „Bio-ekonomika jako nová vlna evropské ekonomiky“. Svou
řeč zde pronesl Thomas Arnold, poradce k tématům udržitelné bio-ekonomiky na Generálním ředitelství
pro výzkum a inovace. Pan Arnold shrnul globální problémy, které v současné době ohrožují život na
zemi a následně celou řadu již fungujících nebo plánovaných řešení. EU do této problematiky vnáší
nové iniciativy, jako např. iniciativu Food 2030, která by měla změnit současný potravinový systém
na udržitelný. Zároveň mluvil o alternativách v rámci kosmetických či masných výrobků, které by
do budoucna měly být vyráběny výhradně bez živočišných a chemických přídavků.
Ve dnech 6. a 7. února se Zastoupení zúčastnilo konference „Science meets Parliaments“ konané
v Evropském parlamentu pod záštitou Společného výzkumného střediska (JRC). Konference byla
zaměřena především na tvorbu politik a právních předpisů na základě udržitelného rozvoje. JRC
spolupracuje s vědeckými středisky ve 26 členských státech včetně České republiky, konkrétně centrem
v Brně. Mimo jiných na konferenci promluvil Vladimír Šuba, generální ředitel JRC nebo Antonio
Tajani, předseda Evropského parlamentu. V rámci problematiky tvorby politik a právních předpisů na
základě důkazů hosté často zmiňovali potřebu porozumění, s tím související lepší konceptualizaci
témat a kooperaci na úrovni regionů. Součástí dvoudenní konference byly rovněž workshopy, kde
vybrané
regiony
prezentovaly
svoje
projekty
k tématu,
příklady
dobré
praxe
a vyměňovaly si své zkušenosti.
5. února také proběhla konference pořádaná organizací EURADA (Evropská regionální a rozvojová
agentura), která byla zaměřena na mezinárodní teritoriální spolupráci. Agentura představila témata a
důležité činnosti svého fungování. Na konferenci také promluvili představitelé z Generálního ředitelství
pro regionální a městskou politiku, kteří hovořili o důležitosti politických diskuzí mezi státy EU a státy
mimo EU. Uvedli také příklady těchto diskuzí, např. EU a Latinská Amerika a Karibské státy (EUCELAC), EU – Japonsko apod. Hlavní projekty, které aktuálně řeší jsou např. Světová města
a URBELAC, City to city, Global Pairings.
Schůze pořádána Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii, která se konala 7. února, se
věnovala především kohezní politice a její budoucnosti. V nadcházejícím programovém období by
mělo dojít ke zjednodušení administrativy projektů a také jejich celkové kontroly, což by mělo vést
k zjednodušení celého procesu. Důležité je zvýšit konkurenceschopnost Evropy vůči jiným
kontinentům a to např. tak, že členské státy budou více spolupracovat a budou schopny celý proces (od
výzkumu až po konečný výstup) vytvořit na území Evropy a tím si mohou předávat know-how a učit se
navzájem od sebe. Bylo také zmíněno, že je Česká republika nedostatečně inovativní. Zároveň je také
potřeba, aby došlo ke větší podpoře podnikatelů a mezinárodní spolupráci.
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