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Aktuality z EU
Česká ministryně financí Alena Schillerová podepsala 5. října se svým
slovenským kolegou Peterem Kažimírem meziresortní dohodu
o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH),
jejímž cílem je boj proti daňovým podvodům. Podpis dohody se uskutečnil
na okraj schůzky ministrů financí zemí visegrádské čtyřky. Dohoda umožní
rychlejší výměnu informací a jejich využití při vyhodnocování přeshraničních
rizikových transakcí mezi podnikateli.
Maďarská vláda žádá soudní dvůr Evropské unie o zrušení letos přijaté
novely směrnice o vysílání pracovníků do zahraničí, která podle ní omezuje
princip volného pohybu služeb. Informoval o tom 5. října úřad maďarského
premiéra. Na novelu si u Evropského soudního dvora stěžuje rovněž Polsko.
Směrnice požaduje, aby zaměstnanci vyslaní zaměstnavatelem k dočasnému
výkonu práce v jiné členské zemi Evropské unie dostávali stejnou mzdu jako
místní pracovníci. Maďarská vláda se staví zejména proti rozšíření principu
rovné mzdy na aktivity v oblasti silniční dopravy. Podobná věc, na které
trvala například Francie, je problematická nejen pro země ze středu a východu
EU, potíže s ní měli například také Španělé či Portugalci.

Soudní dvůr Evropské unie, který je nejvyšším soudem EU, má od 7. října
šest nových soudců. Osm soudců bude ve svém mandátu pokračovat, mezi nimi i Čech Jiří
Malenovský. Soudní dvůr EU sídlí v Lucemburku a ve spolupráci se soudy členských států dbá na
jednotné provádění a výklad unijního práva. Soudci jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských
států unie na dobu šesti let. Sedmašedesátiletý Malenovský je odborníkem na evropské a mezinárodní
právo. Jeho nominaci, kterou navrhla výběrová komise, koncem loňského září schválila česká vláda.
Mezi projekty oceněnými Evropskou komisí v rámci politiky soudržnosti je i program sociálního
bydlení v Ostravě. Oznámila to 9. října Evropská komise, podle níž obdržely ceny RegioStars 2018
projekty z pěti různých zemí v pěti kategoriích. Program sociálního bydlení v Moravskoslezském kraji
získal regionální hvězdu v kategorii lepší dostupnost veřejných služeb. Vedle něj bylo oceněno centrum
podnikání a sdílených služeb v portugalském městě Fundao jako příklad "inteligentní průmyslové
transformace" či finský projekt recyklace textilních vláken TeKiDe, který uspěl v kategorii přechod k
udržitelné nízkouhlíkové ekonomice.
První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans je blízko tomu, aby se po slovenském
eurokomisaři Maroši Šefčovičovi stal druhým uchazečem o post lídra evropských socialistů pro
květnové volby do Evropského parlamentu. Timmermanse podpořilo vedení německé sociální
demokracie (SPD) a jeho kandidaturu chtějí prosadit i další národní členové socialistické frakce (S&D).
Dohoda mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím o britském odchodu z evropského bloku je
z 85 procent hotová a může být dokončena do středy 17. října, tedy ještě před unijním summitem.
11. října to v Evropském parlamentu v Bruselu prohlásil hlavní brexitový vyjednávač unie Michel
Barnier. Barnier vysvětlil, že stále ještě zbývá vyřešit několik otázek včetně klíčového sporného bodu,
kterým je budoucnost hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem.
Prezidenti Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se shodli, že Evropská unie je úžasným projektem
a projektem budoucnosti, na kterém je třeba pracovat. Novinářům to po úvodním diskusním bloku
dvoudenního summitu zemí tvořících takzvanou visegrádskou čtyřku řekl 11. října slovenský prezident

Andrej Kiska. Český prezident Miloš Zeman podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka na schůzce ocenil
roli zmiňovaných čtyř zemí ve věci migrace a vyzval V4 k další jednotě. Český prezident během setkání
také pozval své visegrádské kolegy příští rok do Prahy; Česko převezme předsednictví ve V4 právě
od Slovenska, a to na začátku července 2019.

Zprávy z evropských institucí
Evropská unie podepsala 5. října s Albánií dohodu o spolupráci v oblasti správy hranic mezi Albánií
a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). Dohodu podepsali za EU Herbert
Kickl, ministr vnitra Rakouska a předseda Rady, a Dimitris Avramopoulos, komisař pro migraci, vnitřní
věci a občanství. Za Albánii pak dohodu podepsal ministr vnitra Fatmir Xhafaj. Dohoda umožní
Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž koordinovat operativní spolupráci mezi
členskými státy EU a Albánií, pokud jde o správu vnějších hranic EU. Evropská pohraniční a pobřežní
stráž bude moci díky dohodě provádět činnosti na vnějších hranicích, do kterých budou zapojeny jeden
nebo více sousedních členských států a Albánie. Může se jednat i o zásahy na albánském území, pokud
k tomu dá Albánie souhlas.
Opatření americké společnosti Google na posílení hospodářské soutěže v oblasti internetového prodeje
přinášejí ovoce. Uvedla to 5. října evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.
Podle agentury Reuters tak naznačila, že firma by se mohla vyhnout dalším pokutám. Evropská
komise loni vyměřila společnosti Google pokutu 2,4 miliardy eur (zhruba 62 miliard Kč). Dospěla
totiž k závěru, že firma ve výsledcích internetového vyhledávání systematicky zvýhodňuje vlastní
produkt umožňující srovnávání obchodních nabídek, čímž poškozuje konkurenci i spotřebitele.
Google nyní pracuje na změně svých praktik, aby rozptýlil obavy regulátorů z narušování hospodářské
soutěže. Pokud by se mu nepodařilo splnit požadavky Evropské komise, mohl by čelit pokutám ve výši
až pěti procent svých průměrných denních tržeb. 10. října se také společnost Google odvolala proti
rekordní pokutě 4,34 mld. eur (112 mld. Kč), kterou jí za zneužívání dominantního tržního postavení
mobilního operačního systému Android před třemi měsíci vyměřila Evropská komise. Google podle
Komise využil Android k upevnění dominantní pozice svého internetového vyhledávače a od roku
2011 omezuje výrobce zařízení tím, že je nutí přednostně instalovat aplikace od Googlu na úkor aplikací
od konkurence. Pokuta pro Google byla zatím největší, jakou kdy Komise vyměřila za porušování
antimonopolních pravidel.
Evropská unie zvažuje kontrolu všech členských zemí, aby zjistila, zda by některé státy neměly být
zařazeny na unijní černou listinu daňových rájů. Uvedla to 11. října agentura Reuters. Odvolává se
přitom na prohlášení Fabrizie Lapecorellaové, která řídí skupinu pověřenou sestavováním seznamu
daňových rájů. V EU byly v poslední době odhaleny rozsáhlé programy úniku daní využívané
společnostmi a bohatými jednotlivci ke snížení daňového výměru. Seznam daňových rájů byl
vytvořen po celosvětové kontrole, která vyloučila, že některý z 28 členských států EU je daňovým rájem.
Někteří zákonodárci a aktivisté však požadovali, aby se posoudilo, zda by některé země EU – například
Lucembursko, Malta, Irsko nebo Nizozemsko – neměly být kvůli svým daňovým předpisům
považovány za daňové ráje.
Evropská komise se zaměří na ekologickou udržitelnost a podpoří takzvanou oběhovou
bioekonomiku. Do roku 2030 má podle jejího akčního plánu, který Komise 11. října zveřejnila,
v Evropské unii vzniknout milion takzvaných zelených pracovních míst. Snáze budou moci vznikat
i biorafinerie. Pod pojmem bioekonomika se skrývá například výroba paliva z mořských řas, nábytku a
oblečení z odpadů, výroba ekologických hnojiv nebo recyklace plastů. Komise v rámci své nové
strategie zřídí investiční platformou pro oběhovou bioekonomiku s rozpočtem 100 milionů eur
(2,6 miliardy Kč).

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu
Ve dnech 8. – 11. října se uskutečnil Evropský týden regionů a měst (EWRC
2018) – největší výroční akce pro samosprávy v Bruselu - a množství workshopů,
seminářů a konferencí. Kromě plného programu EWRC zajistilo Zastoupení JMK
při EU pro zástupce Krajského úřadu JMK, Magistrátu města Brna a Masarykovy
univerzity v rámci doprovodného programu schůzky např. s europoslanci Tomášem
Zdechovským a Julií Reda, ředitelem Asociace manažerů a administrátorů projektů
ve výzkumu EARMA, s diplomaty Pražského domu a prohlídku Zastoupení hl. m.
Prahy v Bruselu, dále také účast na společenském večeru a setkání s Tomášem Nejdlem, členem
kabinetu eurokomisařky pro regionální politiku C. Cretu nebo ředitelem direktorátu pro zemědělství
Petrem Blížkovským.
První ze seminářů EWRC, kterého se Zastoupení zúčastnilo, s názvem „Slyšíš mě Evropo? Města jako
hnací síla pro účast mládeže“ se konal v úterý 9. října. Cílem tohoto workshopu bylo poukázat
na důležitost aktivního zapojování mladých lidí na lokální i evropské úrovni, zvyšování jejich
povědomí o EU a také ochoty místních samospráv a regionů je zapojovat. Zároveň bylo představeno
několik projektů, jako například bulharský projekt „Evropa budoucnosti“ či švédský projekt
„BAGS4YOU“, které se právě aktivním zapojením mládeže zabývaly.
Také 9. října bylo Zastoupení přítomno na konferenci na téma Propojení venkovských oblastí
s městskými a hledání cesty k jejich soudržnosti. Diskuse se zúčastnili zástupci regionů Barcelony,
Velkopolského vojvodství, Kodaně a Malmo, tedy regionů, které již mají zkušenosti s projekty v této
oblasti. Důraz na inovace byl kladen především na pomoc zemědělcům při digitalizaci, zacílení na
mladé začínající farmáře a také na vzdělanost vedoucí k růstu kvalifikované pracovní síly. Zástupci měst
také vyzdvihli důležitost podpory farmářských trhů ve městech jakožto místa, kde se potkává venkov
s městem.
Mimo workshopy Týdne regionů se konala také konference zaměřená na otázky snižování CO2 emisí
v nákladních autech. Právě emise z těchto aut totiž představují 5 % z celkového množství emisí
skleníkových plynů EU. Za tímto účelem je tak připravována nová legislativa, která se touto tématikou
zabývá. Otázky implementace legislativy a jejích dopadu byly diskutovány odborníky z tohoto
průmyslového odvětví a také zástupci Komise a Evropského parlamentu, kteří se tímto tématem
zabývají.
Jak usnadnit mladým lidem přechod do pracovního života? Kdo jsou klíčoví aktéři tohoto přechodu,
kteří by se na usnadnění měli podílet? Na to všechno má odpověď přístup s názvem „Kolektivní
dopad“, v rámci, kterého byly stanoveny klíčové body potřebné k úspěšnému přechodu mladých lidí
do pracovního života. S kolektivním dopadem dnes již pracují mnohé iniciativy, jako je například
iniciativa StartNet, která sdružuje 15 projektů po celé EU. O tomto a mnohém dalším jsme diskutovali
při workshopu o kolektivním dopadu ve středu 10. října.
Dne 10. října se Zastoupení rovněž zúčastnilo workshopu na téma Investování do lidí pro regionální
i evropské uplatnění. Vystupujícími byli hosté z Evropské komise ale především z regionů, které mají
úspěšné zkušenosti z vlastních projektů ve vzdělávání - Bádensko-Wurttembersko, Baskicko a Bretaň.
Představitelé Komise upozornili na problém v podobě 60 milionů málo vzdělaných obyvatel
členských zemí EU. Zástupci regionů pak představili své současné projekty profesního vzdělávání na
podporu flexibility a odbornosti zaměstnanců.
Ve čtvrtek 11. října se uskutečnil workshop s názvem Jak podpořit účast mobilních občanů EU?
Účelem workshopu bylo představit účastníkům problémy, kterým občané sídlící v jiné členské zemi EU
čelí při snaze o zapojení se do místních procesů, jako jsou například volby do místních zastupitelstev.
Byly představeny konkrétní projekty, které se zabývají úspěšným začleněním těchto občanů. Jednalo se
například o projekt městské části Etterbeek (Brusel), kde celých 50 % obyvatelstva tvoří občané
přistěhovaní z jiných zemí EU. Pro jejich potřeby byl spuštěn například projekt APProach, který má
usnadnit jejich začlenění do místní komunity.

Workshop s názvem: Jak kreativní je Vaše město? se uskutečnil ve čtvrtek 11.října. V rámci workshopu
byly představy základní prvky nástroje pro Monitoring kulturních a kreativních měst (CCCM) –
tento nový nástroj sleduje úroveň kultury a kreativity 168 měst za využití kvalitativních i kvantitativních
dat. Mezi těmito monitorovanými městy je mimo jiné také Brno! Představen byl i další doplňkový
nástroj, prostřednictvím kterého se mohou jednotlivá evropská města online propojovat. Nástroje
CCCM bylo možné na místě otestovat prostřednictvím online mobilní aplikace.
Další ze série workshopů Evropského týdne regionů a měst byl věnován politice soudržnosti pro
rozšiřování EU směrem k západo-balkánským zemím jako Srbsko nebo Černá Hora. V panelu
expertů byla zastoupena jak Evropská komise a představitel Výboru regionů, ale také zástupkyně srbské
autonomní oblasti Vojvodina. Vyzdvihnuta byla především důležitost IPA 3 jakožto nejdůležitějšího
nástroje pro rozvoj a podporu regionů v těchto zemích. Důraz by měl být pak také kladen na podporu
demokratických procesů v kandidátských zemích, které přinesou benefity nejenom v těchto zemích,
ale i v zemích členských.
Ačkoliv by se to nemuselo na první pohled zdát, týden věnovaný regionům se zabýval také otázkou
spolupráce EU s jinými kontinenty, proto jsme se Zastoupení zúčastnilo konferenci věnované výměně
zkušeností mezi Evropou a zeměmi Latinské Ameriky. Tento dialog mezi rozdílnými kulturními
přístupy je veden pod hlavičkou projektu EUROsociAL a snaží se podpořit rozvoj regionů Latinské
Ameriky pomocí předávání zkušeností z regionálního rozvoje v Evropě. Z těchto zkušeností, zejména
co se týče Evropského jednotného trhu, by měli profitovat především občané Latinské Ameriky, zároveň
aby ale měly také vést k upevnění vzájemných vztahů a podpory obchodu mezi našimi kontinenty.
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