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Aktuality z EU

Nejvyšší představitelé států a vlád EU se 28. a 29. června sešli v Bruselu na
setkání Evropské rady, na kterém jednali o migraci, bezpečnosti a obraně,
hospodářství a digitální oblasti. Země EU na červnovém setkání schválily
Zprávy
z evropských
změny v přístupu EU k migraci. Potvrdily potřebu zlepšit ochranu vnějších
institucí
hranic, posílit mandát i prostředky unijní agentury Frontex, zřídit pro migranty
vyloďovací střediska např. na severoafrickém pobřeží, tak aby mohli být
Zprávy činnosti
rozlišeni uprchlíci od ekonomických migrantů, a ve spolupráci s UNHCR
Zastoupení
(Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) vyřešit otázku jejich
regionu
následných přesunů mezi státy EU, kde by jejich azylové žádosti byly finálně
rozhodovány. Definitivně tak padl koncept povinných kvót na přerozdělení
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uprchlíků, který Česká republika dlouhodobě odmítala. Lídři EU se zároveň
shodli na tom, že reformy evropského azylového systému musí být dosaženo
konsensem. Dále se shodli na nutnosti přitvrzení boje proti pašerákům.
Lídři EU se také dohodli na nutnosti zvyšovat obranyschopnost Evropy,
na intenzivnější spolupráci s NATO a na větších investicích do obranného
průmyslu EU. Unie se dohodla také na prodloužení hospodářských sankcí
vůči Rusku o další půlrok a uzavřela debatu o reformě eurozóny. Do prosince
má být jasno o společném jištění pro eurozónu, začne se také pracovat
na Evropském systému pojištění vkladů. Ohledně zvláštního rozpočtu
pro eurozónu mají státy ale stále rozdílné názory.
Aktuality z EU

Předsednickou zemí Evropské unie se od 1. července stalo na šest měsíců Rakousko. Mottem
předsednictví je „Evropa, která chrání“ (Europe that protects) a jeho cílem je posílit důvěru obyvatel
v Unii jako garanta míru a bezpečnosti v současné Evropě. Vídeň už v březnu zveřejnila priority svého
půlročního působení v čele evropského bloku: na prvním místě je bezpečnost, včetně boje proti
nelegální migraci a zlepšení ochrany vnějších hranic bloku, spolu s posílením evropské
konkurenceschopnosti, třeba pomocí rozvoje digitalizace unijního hospodářství. Vídeň se chce
soustředit i na stabilitu západního Balkánu a jeho sbližování s Evropskou unií. Jedním z důležitých
úkolů rakouského předsednictví bude další práce na reformě unijního azylového systému, kde státy
i po více než dvou letech mnohdy napjatých diskusí rozdělují plány na trvalé přerozdělování migrantů
v rámci Evropské unie v případě krizové situace v některé unijní zemi. Rakousko se ujímá vedení
evropského bloku v době, kdy se letos na podzim naplno rozběhnou politické diskuse o přípravě
budoucího víceletého rozpočtu Unie po roce 2020. Končící funkční období europarlamentu a Evropské
komise bude pro Rakousko a jeho diplomaty spojeno také s prací na velkém množství návrhů, které
se unijní instituce budou snažit na poslední chvíli (před volbami do Evropského parlamentu) posunout
co nejdále.
Spor uvnitř německé vládní konzervativní unie CDU/CSU je prozatím u konce. Německá kancléřka
Angela Merkelová a ministr vnitra Horst Seehofer se 3. července dohodli na kompromisním řešení
migračního sporu. Řešením je výstavba tranzitních center u rakouských hranic. Rakousko zatím
s podporou německé kompromisní dohody váhá. Ani němečtí koaliční sociální demokraté (SPD)
nepřijali výsledek sporu s nadšením. Čeští politici oceňují, že dohoda odráží posun v postoji Německa
k migrantům.

Zprávy z evropských institucí
Od 1. července mají turisté, kteří si koupili cestovní služby jako je ubytování, doprava nebo pronájem
vozidla, větší spotřebitelská práva. Při nákupu zájezdu a kombinovaných cestovních služeb jsou nově
lépe chráněni před nepříjemnostmi spojenými s krachem cestovní kanceláře nebo zrušením cesty
a musí být lépe informování o tom, co jim pořadatelé zájezdů nabízí. Nová evropská směrnice reaguje
i na moderní způsoby objednávání zájezdů, například po internetu. Předpisy zároveň přinášejí
zjednodušení pro podnikání v oblasti cestovního ruchu v zahraničí. Z nové úpravy mají těžit nejen
cestující, ale i společnosti podnikající v cestovním ruchu. Ty se nyní budou v celé EU řídit stejnými
pravidly pro požadavky na informace, právní odpovědnost a další povinnosti. V celé Unii se také nově
uznávají režimy platební neschopnosti z jednotlivých zemí. Díky tomu budou společnosti moci působit
v celé Unii za stejných podmínek jako v domovské zemi. Pro společnosti se sníží regulační zátěž, navíc
nově nebudou muset uvádět informace výlučně v katalozích. Na tisku katalogů tak každý rok uspoří
podle odhadů 390 milionů eur. Směrnice by podle údajů Evropské komise měla snížit škody, které
zákazníkům vzniknou, zhruba o 430 milionů eur ročně. Pravidla se dotknou téměř 120 milionů
cestovatelů.
Evropská komise zahájila 2. července řízení s Varšavou kvůli zákonu o nejvyšším soudu, které může
skončit před Soudním dvorem Evropské unie. Pravidla polské reformy, jež mohou způsobit odchod
27 ze 72 soudců, podle názoru Komise podkopávají nezávislost soudnictví a Polsko tak porušuje
unijní smlouvy. Varšava má měsíc na reakci, uvedla Komise. Soudci v Polsku budou dle novely mít
možnost požádat hlavu státu o prodloužení svého funkčního období. Zákon nestanoví žádná kritéria ani
možnost soudního přezkumu rozhodnutí prezidenta, jenž může mandát prodloužit o tři roky s možností
jedné další obnovy. Podle názoru Komise tak polská strana neplní své povinnosti z unijních Smluv,
které se týkají principu nezávislosti soudnictví a neodvolatelnosti soudců. Novely zákona o polském
nejvyšším soudu se také týká dialog o ohrožení právního státu, který už měsíce vede Evropská komise
s polskou vládou strany Právo a spravedlnost. Reakce polské strany na výhrady však nebyla
uspokojující, uvedla Komise s tím, že Polskem navržené řešení ve formě konzultací s národní
soudcovskou radou není dostatečné.
Dne 2.-5. července se konalo plenární zasedání Evropského parlamentu (EP). Europoslanci
4. července zamítli jednací pozici EP k navrhované novelizaci předpisů vztahujících se na silniční
nákladní dopravu. Princip „stejné odměny za stejnou práci na stejném místě“ se tak možná bude
vztahovat i na řidiče mezinárodní dopravy. Plénum Evropského parlamentu smetlo ze stolu návrh
výboru pro dopravu (TRAN), který by vyňal mezinárodní dopravu z působnosti revidované směrnice
o vysílání pracovníků. Právě ta princip stejné odměny zavádí. Europoslanci také odmítli návrh pro
vyjednávání o směrnici o autorském právu. Směrnice, kterou Komise představila v září 2016, si klade
za cíl modernizovat a harmonizovat evropské autorské právo, a přizpůsobit ho tak současné digitální
éře. Návrh mimo jiné stanovuje povinné výjimky z autorského práva (vzdělávací účely, kulturní
instituce a text) a posiluje vyjednávací práva umělců vůči kolektivním správcům práv. Největší
kontroverze budí článek 11, který zavádí autorské právo pro vydavatele novin, a článek 13, který
požaduje, aby platformy na sdílení obsahu uzavíraly s tvůrci sdíleného obsahu licence a v případě jejich
absence přístup k dílu zablokovaly. V případě článku 11 kritici tvrdí, že omezí pluralitu médií
na internetu. U článku 13 panují obavy, že platformy kvůli němu zavedou monitorování obsahu, byť
to zakazuje existující směrnice o elektronickém obchodu. Obě pozice europarlamentu se vrací do
výborů, kde ji europoslanci musí přepracovat. Europoslanci také schválili zřízení prvního programu
Evropské unie na podporu inovací v obranném průmyslu. Fond s rozpočtem 500 milionů eur
(13 miliard Kč) má v příštích dvou letech pomoci zbrojním firmám financovat nové a modernizovat
stávající technologie. Cílem programu je podle Evropské komise zvýšit konkurenceschopnost
evropského obranného průmyslu a přispět v tomto ohledu k větší nezávislosti unie. První projekty
by se mohly dočkat unijní finanční podpory už v roce 2019. Podmínkou ale je, aby na nich
spolupracovaly nejméně tři různé firmy z nejméně tří členských států. Europoslanci také schválili nový
systém na posílení bezpečnosti hranic. Cestující, kteří nepotřebují pro vstup do EU víza, v budoucnu
podstoupí kontrolu už před svým příjezdem pomocí Evropského systému pro cestovní informace
a povolení.

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu
V rámci Evropského roku kulturního dědictví (EYCH) 2018 uspořádalo
12 evropských regionů, mimo jiné Zastoupení JMK při EU, pod záštitou sítě
vědecko-výzkumných regionů ERRIN ve dnech 2. - 3. července konferenci na
téma Cesta od války k míru, více demokracii a evropské integraci. Dvoudenní
akce konající se 100 let po ukončení první světové války se zaměřovala na války
v Evropě v letech 1914 až 1945 a na další relevantní události před a po tomto
období, které v mnoha směrech formovaly a změnily Evropu. První den účastníci z regionů - za
Jihomoravský kraj zástupci za Technické muzeum v Brně a festival Meeting Brno - zahájili
komentovanou prohlídkou Domu evropských dějin, ve kterém probíhala i hlavní konference. Druhý den
po hlavním proslovu historika Sira Christophera Clarka v diskuzním panelu o politických aspektech
válečných vzpomínek vystoupil i David Macek, zástupce ředitelky festivalu Meeting Brno.
Informační brožura s příklady z regionů zde.
Dne 4. července se Zastoupení zúčastnilo konference zaměřující se na vzdělávání budoucích generací.
Na konferenci se především diskutovalo o tom, jaké znalosti a dovednosti budou mladí lidé
potřebovat pro uplatnění na pracovním trhu a co pro to EU může udělat. Dle Johna Petersona
z Edinburské univerzity bude ze strany zaměstnavatelů nejžádanější vlastností přizpůsobivost. Zástupci
Evropské komise pak například prezentovali návrh týkající se “Evropské studentské karty“,
umožňující všem studentům snadnou identifikaci a registraci na vysokých školách v rámci EU.
Dne 4. července se konala v rámci plenárního zasedání Evropského výboru regionů debata o
budoucnosti Evropy. Evropský výbor regionů (VR) a sdružení místních a regionálních vlád z celé EU
se zavázaly, že budou spolupracovat na udržitelnější, inkluzívnější a inovační Evropě. Na základě
pozvání VR a ve spolupráci s Radou evropských obcí a regionů se sešli představitelé měst a regionů EU
k diskuzi o hlavních výzvách, s nimiž se setkávají v souvislosti s probíhajícími politickými úvahami
o budoucnosti Evropy. Plenárnímu zasedání předcházely diskuze s místními a regionálními vládními
sdruženími a členy VR. Mezi hlavní témata patřila pozice občanů a území vůči Evropě, rozvoj
venkovských oblastí, integrace migrantů, změna klimatu, cirkulární ekonomika nebo problematika
chytrých území. Akce byla součástí procesu "Reflecting on Europe (Úvahy o Evropě)" zahájeného
v roce 2016, který přispěje ke zprávě o budoucnosti Evropy, kterou VR přijme na svém plenárním
zasedání 8. a 10. října, na žádost předsedy Evropské rady Donalda Tuska.
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Vybrané akce v Bruselu
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EFSI 2.0- Nové příležitosti pro města a obce
Digitální evropský program 2021-2027
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Evropský rozpočet, který chrání, zmocňuje a hájí – Návrhy Komise k Víceletému
finančnímu rámci
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Diskuze ohledně Víceletého finančního rámce a jeho návrhů v oblasti inovací a
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Wine party 2018
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