Aktuality z Evropské unie 8. — 12. července
V úterý 9. července schválila Rada EU další nouzová opatření pro případ vystoupení Spojeného království
bez dohody. Opatření se týkají implementace a financování rozpočtu pro rok 2019 a umožní britským subjektům
čerpat finanční prostředky z rozpočtu EU za předpokladu, že rozhodnutí o čerpání bylo schváleno před datem
vystoupení. Další podmínkou čerpání prostředků je, že Spojené království splní svůj závazek, co se týče příspěvku
do společného rozpočtu EU. Tiskovou zprávu naleznete zde. V souvislosti s brexitem také upozorňujeme, že Komise
zveřejnila dvě nová oznámení zúčastněným stranám týkající se celních kvót a přepravitelných tlakových
zařízení. Dále bylo aktualizováno oznámení k právu obchodních společností. V současnosti jsou tato oznámení
dostupná pouze v angličtině, nicméně česká verze by měla být brzy zveřejněna na stránkách Evropské komise.
Ve středu 10. července zveřejnila Evropská komise svou pravidelnou letní hospodářskou prognózu. Ta zahrnuje
roční a čtvrtletní ukazatele HDP a inflace v aktuálním a následujícím roce pro všechny členské státy a eurozónu,
jakož i souhrnné ukazatele pro EU. Rok 2019 bude pro evropskou ekonomiku již sedmým rokem růstu v řadě.
Rozvíjet by se měly ekonomiky všech členských států. Komise očekává u ČR růst HDP za rok 2019 o 2,6 % a za rok
2020 o 2,5%. Celkový krátkodobý výhled pro evropské hospodářství však kalí vnější faktory, mezi něž patří
například celosvětové napětí v obchodních vztazích, což ovlivňuje důvěru ve výrobní sektor, který je na vývoji
mezinárodního obchodu nejvíce závislý. Podrobnosti naleznete zde.
Ve středu se také poprvé v rámci tohoto funkčního období sešly výbory Evropského parlamentu a zvolily si své
předsedy a místopředsedy. 1. místopředsedou výboru pro mezinárodní obchod (INTA) se stal Jan Zahradil (ECR),
členkou výboru je také další česká europoslankyně Markéta Gregorová (Greens/EFA). Luděk Niedermayer (EPP)
bude 1. místopředsedou hospodářského a měnového výboru (ECON) a Martina Dlabajová (RE) 3. místopředsedkyní
výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT). Více informací naleznete zde.
Ve čtvrtek 11. července Evropská komise oznámila, že v důsledku jednání se společností Airbnb tato
platforma zlepšila a vyjasnila způsob, jakým spotřebitelům prezentuje nabídky ubytování. Tento způsob je
nyní v souladu s normami spotřebitelského práva EU. Změny jsou reakcí na výzvu Evropské komise a úřadů pro
ochranu spotřebitele jednotlivých členských států z července 2018. Airbnb nyní dle Komise zřetelně rozlišuje, zda
nabídku ubytování zveřejňuje soukromý nebo profesionální hostitel, při vyhledávání ubytování pak uživatelé
vidí na stránce s výsledky celkovou cenu, včetně všech příslušných povinných poplatků a odvodů. Tiskovou
zprávu naleznete zde.
Dne 11. července Komise představila aktualizaci právního základu Evropského inovačního
a technologického institutu (EIT) a jeho nový strategický program inovací na období 2021–2027. EIT je
nezávislý subjekt EU založený v roce 2008, s cílem vytvořit prostředí příznivé pro inovace a podnikání v Evropě.
Návrh by měl sladit EIT s příštím programem EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027). Nový právní
základ rovněž zavádí pro EIT štíhlý a zjednodušený model financování, jenž má účinněji podporovat další soukromé
a veřejné investice. Jak revidované nařízení o EIT, tak i rozhodnutí Komise o strategickém programu inovací
na období 2021–2027 budou předloženy Evropskému parlamentu a Radě k projednání a přijetí. Více informací
naleznete zde.
V pondělí 15. července se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskuteční informační jednání zaměřené na
významné projekty společného evropského zájmu (IPCEI) v oblasti baterií. Evropská komise považuje
baterie za strategický hodnotový řetězec, kde musí EU výrazně zvýšit investice a inovace v rámci posílené strategie
průmyslové politiky zaměřené na budování celosvětově integrované, udržitelné a konkurenceschopné průmyslové
základny. Více informací včetně způsobu registrace naleznete zde.
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