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Koukáme se za Vás Unii pod prsty, abyste Vy měli čas na to, na čem Vám záleží
Chystá se
Příprava na tvrdý brexit. Komise 4. 9.
2019 hodnotila přípravu na odchod
Velké Británie z EU a vydala dokumenty týkající se dokončení příprav
na vystoupení dne 1. 11. 2019. Předložené sdělení obsahuje přehled činností týkajících se příprav ve stěžejních oblastech práva občanů, hraniční formality a obchod, léčivé
přípravky, zdravotnické prostředky a chemické
látky, nanční služby a rybolov.

V legislativním procesu
Rozpočet 2020. Rada 3. 9. 2019 přijala
postoj k rozpočtu na rok 2020. Rada
c hce podporovat posilování
evropského hospodářství a zvyšování
jeho konkurenceschopnosti. Mezi další
priority patří zajištění dostatečných
nančních prostředků na migraci a ochranu vnějších
hranic EU, posílení civilní ochrany, boj proti změně
klimatu a zabezpečení dostatečných zdrojů pro
vnější činnost v souladu se strategickými zájmy EU.
Členské státy kladou důraz také na rozpočtovou
obezřetnost a kázeň. Rada podporuje růst
a zaměstnanost, kam by mělo být určeno 24 mld. eur
- nárůst o 2,72 % oproti roku 2019. Očekává se větší
objem nančních prostředků na např. Horizont 2020,
Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+ a Evropský
programu rozvoje obranného průmyslu. V rozpočtu
jsou naplánovány dodatečné zdroje pro Evropskou
agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
(101,4 mil. eur, tj. o 32,4 % více oproti roku 2019)
s cílem zřídit do roku 2027 stálý útvar tvořený 10 tis.
příslušníky pohraniční stráže. Celkově je v návrhu
postoje Rady uvedena částka 166,8 mld. eur
v prostředcích na závazky a 153,1 mld. eur
v prostředcích na platby. Oproti návrhu rozpočtu,
který předložila Komise, byly závazky sníženy o 1,5
mld. eur.
Nová Komise. Předsedkyně Komise 10. 9. 2019
představila svůj tým a novou strukturu příští Komise.
Rada následně 10. 9. 2019 přijala seznam osob,
které navrhuje jmenovat členy Komise. Nový sbor
komisařů má mít 8 místopředsedů, včetně vysokého
představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku. Místopředsedové mají být
odpovědni za nejvyšší priority vytyčené v politických
směrech - Zelená dohoda pro Evropu; Evropa
připravená na digitální věk; hospodářství, které

pracuje ve prospěch lidí, ochrana evropského
způsobu života, silnější Evropa ve světě a nový impuls
pro evropskou demokracii. Tři výkonní
místopředsedové mají zastávat dvojí funkce - mají
být místopředsedy odpovědnými za jedno
z hlavníc h témat program u nově zvolené
předsedkyně a k tomu mají být komisaři.
Evropský arlament k brexitu. Evropský parlament
18. 9. 2019 přijal usnesení o současném stavu
jednání o vystoupení Velké Británie z EU. Poslanci
přijali např. možnost dalšího odložení brexitu. Mimo
to potvrdili úsilí o zachování otevřených hranic mezi
Irskem a Severním Irskem. Konkrétně dle dohody
poslanci neschválí žádnou dohodu o vystoupení,
která by nezaručovala zachování otevřených hranic
mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Usnesení
sice není právně závazné, ale bylo podpořeno
drtivou většinou poslanců – 544 poslanců pro a 126
proti.

Pro informaci
Mléko, ovoce a zelenina do škol. Komise
2. 9. 2019 informovala, že program
zaměřený na propagaci zdravé
a vyvážené stravy ve školách Mléko,
ovoce a zelenina do škol, bude
pokračovat i ve školním roce 2019–2020. Program
kromě distribuce zmíněných komodit nabízí
i vzdělávací programy o zemědělství a zdravé
výživě. Finanční alokace na program činí 250 mil. eur
(145 mil. eur na ovoce a zeleninu a 105 mil. eur na
mléko a mléčné výrobky).
Bezpečnější platby kartou. Od 14. 9. 2019 platí
vyšší míra ochrany při platbách kartou podle
směrnice o platebních službách (PSD2). PSD2 je
opatření, které napomáhá držitelům karet zaručit
větší bezpečnost při platbách kartou zejména na
internetu. Ukládá poskytovatelům platebních služeb
povinnost používat tzv. „silnou autentizaci
zákazníka“ (SCA), což je proces ověřování, který
ověřuje totožnost uživatele platební služby nebo
platební transakce.

službami či poštou. Hlavní kategorií zadrženého
zboží byly cigarety, které tvořily 15 % celkového
objemu a následovaly hračky (14 %).
Prodloužení operace Sophia. Rada 26. 9. 2019
prodloužila mandát operace EU NAVFOR MED
Sophia o 6 měsíců do 31. 3. 2020. Hlavním cílem
operace je přispívat k rozbití operačního modelu
převaděčů migrantů a obchodníků s lidmi v jižní části
středního Středomoří. Operace má i podpůrné úkoly
- provádí výcvik libyjské pobřežní stráže
a námořnictva, sleduje dlouhodobou účinnost tohoto
výcviku a přispívá k uplatňování zbrojního embarga
OSN na volném moři u pobřeží Libye.
Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2019
Komise 26. 9. 2019 vydala Monitor vzdělávání
a odborné přípravy 2019, v němž analyzuje vývoj
v EU a jejích členských státech. Ze zprávy vyplývá,
že podíl žáků, kteří předčasně ukončují školní
docházku, se snížil z 14,2 % v roce 2009 na 10,6 %
v roce 2018, pokles se od roku 2016 ovšem
zpomalil. Podíl mladých lidí s ukončeným terciárním
vzděláním vzrostl z 32,3 % v roce 2009 na 40,7 % v
roce 2018.

Předsedkyně Evropské Centrální Banky. Poslanci 17.
9. 2019 podpořili 394 hlasy navrženou Christine
Lagardeovou, 206 hlasů bylo proti, zbytek se zdržel.
V červenci 2019 Evropská rada konzultovala s
E v ro p s k ý Pa r l a m e n t j m e n o v á n í C h r i s t i n e
Lagardeové prezidentkou Evropské centrální banky
na osmileté funkční období od 1. 11. 2019.
E. ON a innogy v ČR. Komise 17. 9. 2019 schválila
v souladu s nařízením EU o spojování podniků akvizici
společnosti E. ON v oblasti distribuce
a spotřebitelských řešení společností innogy. Dle
dohody energetická společnost E. ON smí převzít
část majetku rmy innogy, pokud splní určité
podmínky, mezi které patří i prodej plynárenských
a elektrárenských aktivit innogy v ČR.
Padělané zboží. Komise 19. 9. 2019 informovala ve
zprávě týkající se zboží zadrženého na hranicích
o tom, že se v roce 2018 zvýšil počet případů, kdy
bylo při dovozu do EU zachyceno padělané zboží.
Počet zabavených zásilek vzrostl z 57 433 v roce
2017 na 69 354 v roce 2018, přestože celkové
množství zadržených předmětů se ve srovnání
s předchozími lety snížilo. V roce 2018 celníci zajistili
téměř 27 mil. kusů zboží, které porušovalo práva
duševního vlastnictví. Jeho prodejní hodnota činila
téměř 740 mil. eur. Nárůst souvisí zejména s
množstvím malých balíčků zasílaných kurýrními
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Název

Uzávěrka

Hodnocení Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním pos žením

23.10.2019

Vozidla s ukončenou životnos - hodnocení pravidel EU

29.10.2019

Státní podpora, na niž se vztahují blokové výjimky odvětví rybolovu a chovu ryb

31.10.2019

Zemědělství
a rybolov

Státní podpora (malé částky) odvětví rybolovu achovu ryb (20212027)

31.10.2019

Zemědělství
a rybolov

Změna pokynů ke státní podpoře v odvětví rybolovu

31.10.2019

Říční informační služby na vnitrozemských vodních cestách

31.10.2019

Doprava
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