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Aktuality z EU
Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič ze Slovenska nebude
takzvaným vedoucím kandidátem evropských socialistů ve volbách
do Evropského parlamentu. Rozhodl se podpořit kandidaturu svého kolegy
z Komise, Franse Timmermanse z Nizozemska. Na svém webu to uvedla
5. listopadu Strana evropských socialistů. Nynější první místopředseda Komise
Timmermans tak v květnových eurovolbách bude takzvaný "spitzenkandidat"
socialistů. Naproti tomu, Evropská lidová strana (EPP), která má největší
frakci v Evropském parlamentu, 8. listopadu na svém kongresu v Helsinkách
rozhodla, že jako svého vedoucího kandidáta pro europarlamentní volby
v příštím roce nominuje Manfreda Webera (Německo). Teoreticky to pro
oba kandidáty dvou největších europarlamentních stran Timmermanse
a Webera může znamenat– v případě vítězství jeho frakce a příznivého složení
celého europarlamentu – i křeslo předsedy Evropské komise. Volby se budou
konat příští rok v květnu.
Evropa se nemůže ubránit bez skutečné evropské armády. Prohlásil
to 5. listopadu francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro rádio
Europe 1, který byl natočen ve Verdunu severovýchodně od Paříže při
příležitosti oslav 100. výročí ukončení 1. světové války. Mír v Evropě je podle
Macrona vratký a Evropa se nemůže spoléhat jen na Spojené státy.

Vedení Křesťanskodemokratické unie (CDU) je podle německé kancléřky Angely Merkelové jasně
pro pokračování nynější vládní koalice se sesterskou Křesťanskosociální unií (CSU) a sociální
demokracií (SPD). Platit by to mělo i pro nového předsedu strany, kterého si CDU vybere v prosinci.
Merkelová, která po 18 letech v čele křesťanských demokratů končí, to řekla 5. listopadu na tiskové
konferenci v Berlíně v reakci na spekulace o budoucnosti koalice.
Klíčoví ministři britské vlády se shodli, že chtějí dohody s Evropskou unií o podmínkách odchodu
Británie z EU dosáhnout do konce tohoto měsíce. S odvoláním na vysoce postavený zdroj v britském
kabinetu o tom 6. listopadu informovala zpravodajská stanice BBC. Podle informací BBC Mayová
24. listopadu navštíví Severní Irsko. Právě otázka hranice mezi Irskem a Severním Irskem zůstává
nadále mezi Londýnem a EU nedořešená.
Obce a města z celé EU se od 7. listopadu mohou hlásit a získat bezplatné Wi-Fi hotspoty pro veřejné
prostory. Kapacita prvního kola je 2800 zájemců. Následně ještě čtyřikrát, budou co půl roku spuštěna
další kola. K dispozici bude celkem 8000 poukázek na 15 000 eur (3,8 mil. Kč). Za to budou muset
obce nakoupit vybavení, zaplatit instalaci a udržovat provoz sítí alespoň tři roky. Pokud se do rozpočtu
nevejdou, musí zbytek uhradit ze svého. Přístupové body budou označeny jménem WiFi4EU a musí
nabízet minimální rychlost připojení 30 Mb/s. Volba poskytovatele i firmy provádějící instalaci je
ponechána na obci. Všechny sítě budou pro občany bezplatné, bez reklamy a nesmí sloužit ke sběru
osobních dat. Evropská komise bude dostupné sítě vzdáleně monitorovat, zdali mají odpovídající
kvalitu. Každá členská země dostane minimálně 15 poukázek, žádná pak nesmí spotřebovat více než
8 % celkového rozpočtu. Obce mohou o poukázku zažádat pouze v jednou v každém kole.
Evropská komise vyzvala 8. listopadu Českou republiku, aby do souladu s evropskými pravidly uvedla
své právní předpisy týkající se kvality ovzduší. Výzva je prvním stupněm v řízení pro porušení
povinností, které může teoreticky skončit až u unijního soudu. Praha má dva měsíce na odpověď.

V českém případě nejsou podle názoru unijní exekutivy účinným způsobem zapracována ustanovení
týkající se mezních hodnot a některé definice. Například definice "těkavých organických sloučenin"
není v souladu s definicí použitou ve směrnici, uvedla Komise.

Zprávy z evropských institucí
EU přispěje 300 milionů eur na čisté a bezpečné oceány. Tyto peníze půjdou zejména na výzkum
a projekty pomáhající odstraňovat znečištění oceánů plastovými odpady. Další prostředky půjdou na
podporu ekosystémů, mapování mořského dna a investice do tzv. „modré“ ekonomiky, která počítá
s udržitelností oceánů a jejich zdrojů. V současné době zaměstnává 5,4 milionu pracovníků a představuje
hrubou přidanou hodnotu ve výši téměř 500 miliard eur ročně, oznámila Evropská komise ve své tiskové
zprávě 29. října.
Unijní ministři by měli Bulharsko a Rumunsko co nejdříve přijmout do schengenského prostoru,
vyzvali 5. listopadu europoslanci z výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE).
Odmítli rovněž návrh, že k případnému vstupu do Schengenu by mělo dojít ve dvou fázích – nejprve by
došlo ke zrušení kontrol na moři a ve vzduchu, následně pak i na pozemní hranici. Bulharsko
a Rumunsko jsou členy Evropské unie od roku 2007, kritéria pro vstup do prostoru volného pohybu obě
balkánské země splnily již v roce 2011. Proti členství v Schengenu se ale staví hned několik členských
států EU, kterým vadí zejména rozsáhlá korupce v obou zemích. Výbor zprávu schválil poměrem
36 hlasů ku čtyřem, jedna osoba se hlasování zdržela. Plénum by se tématem mělo zabývat v prosinci.
Ministři financí eurozóny souhlasí s názorem Evropské komise, že návrh rozpočtu Itálie na příští rok
porušuje rozpočtová pravidla. Chtějí proto, aby Řím a Komise spolupracovaly na revizi rozpočtu,
který by byl v souladu s Paktem stability a růstu. Vyplývá to z prohlášení zveřejněného na závěr
zasedání ministrů financí zemí platících eurem, které se konalo 5. listopadu.
Členské země Evropské unie 6. listopadu o rok prodloužily svá sankční opatření vůči Venezuele. Do
14. listopadu 2019 tak bude dál platit zbrojní embargo a zákaz vývozů zboží a technologií, které by
mohly sloužit k vnitřní represi. Cesty do EU má zakázané a evropský majetek zmrazený celkem
18 jednotlivců, kteří jsou ze svých oficiálních funkcí odpovědní za porušování lidských práv
a podkopávání demokracie a vlády práva jihoamerické zemi. Podle tiskové zprávy EU mají sankce za
cíl podpořit demokratické kroky, které by vedly k politické stabilitě v zemi a umožnily řešit potřeby
tamních obyvatel.
Členské státy Evropské unie 6. listopadu přijaly nová pravidla, která mají umožnit účinné
zajišťování a konfiskaci majetku z trestné činnosti v celé EU. Nařízení o vzájemném uznávání
příkazů k zajištění a ke konfiskaci podle Rady přispěje ke zvýšení bezpečnosti Evropské unie
prostřednictvím boje proti financování trestné činnosti, včetně teroristických útoků. Unijní státy
upozorňují, že konfiskace majetku získaného na základě trestné činnosti je velmi účinným nástrojem
v boji proti kriminalitě a terorismu. V současné době se podle ní odhaduje, že 98,9 procenta zisků
z trestné činnosti není konfiskováno a zůstává k dispozici pachatelům trestných činů.
Členské státy Evropské unie se 7. listopadu se shodly na pravidlech, která mají zabránit tomu, aby
bylo možné do Unie dovážet a skladovat kulturní statky nezákonně vyvezené z jiných států.
U nejvíce ohrožených a vzácných – jako jsou archeologické předměty, části památek a vzácné rukopisy
– bude například nutné předložit zvláštní licenci vydanou některou zemí EU. Nová pravidla přispějí
podle tiskové zprávy Rady EU k zachování kulturního dědictví lidstva, zejména archeologických
předmětů ze zemí zasažených ozbrojeným konfliktem, a současně má pomoci bránit tomu, aby byl
prostřednictvím tohoto nezákonného obchodování financován terorismus.
Evropská komise schválila 8. listopadu plán německých výrobců luxusních automobilů Daimler
a BMW na vytvoření společného podniku pro nové služby mobility, jako je sdílení aut a dobíjení vozů
na elektrický pohon. Firmy ale musí splnit její podmínky pro provoz v šesti městech, oznámila Komise.
Evropský regulátor dospěl k závěru, že jejich dohoda by mohla narušit konkurenci ve sféře sdílených

jízd v Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Düsseldorfu, Hamburku, Mnichově a Vídni. S balíčkem
nápravných opatření v těchto šesti městech Daimler a BMW souhlasily, uvedla agentura Reuters.

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu
V pondělí 5. listopadu se uskutečnila konference s názvem Jednotný trh jako
hnací síla investic v Evropě, a to u příležitosti výročí 25 let od založení
Evropského jednotného trhu. Diskuze se zaměřovala zejména na klíčovou roli
jednotného trhu, který byl označen za to nejcennější, co bylo v rámci EU
vybudováno, zároveň bylo však podotknuto, že trh stále čelí mnohým výzvám,
které je třeba řešit. Dále byl diskutován jeho vývoj a budoucí směřování, zejména
v souvislosti s Investičním plánem pro Evropu. Kromě mnohých zástupců
evropských institucí a skupin promluvila na konferenci také zástupkyně AmCham EU, která představila
například pozitivní prvky jednotného trhu v USA, které by mohla EU převzít.
Také otázky Smart specializace, tedy strategického přístupu k ekonomickému rozvoji regionů v oblasti
výzkumu a inovací, byly tento týden debatovány. A to konkrétně v úterý 6. listopadu v rámci setkání
jedné z pracovních skupin sítě ERRIN. Kromě představení konkrétních strategií Smart specializace
z vybraných regionů byl také P. Berkowitzem z Evropské komise představen nový nástroj
(Komponent 5), prostřednictvím kterého se EU snaží členským státům a regionům asistovat při
implementaci těchto strategií. Ten vychází z aktivit, které již aktuálně fungují, avšak má být jakýmsi
novým prvkem, který zajistí zapojení všech regionů a také to, aby veřejné orgány spolupracovaly
se soukromým sektorem.
Univerzity, vzdělávání, výzkum a financování. To byla témata úterní konference v prostorách
bavorského zastoupení. Síť technických univerzit EuroTech, která působí v Německu, Francii,
Holandsku, Dánsku a Švýcarsku představila výhledy na budoucí formy podpory výzkumu v EU
se zaměřením na univerzity. Ty jsou totiž specifickým hráčem na tomto poli. Součástí konference bylo
také představení projektů, které již v blízké budoucnosti mohou zkvalitnit náš život. Šlo například
o solární auto s velkým dojezdem, kompaktnější laser pro zdravotnictví či zvukovou navigaci
pro neslyšící.
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