Aktuality z Evropské unie 15. — 19. července
V úterý 16. července zvolili eurospolanci poměrně těsnou většinou 383 hlasů Ursulu von der Leyenovou do
funkce předsedkyně Evropské komise. Ke zvolení potřebovala minimálně 374 hlasů. Jako kandidátku na jednu
z klíčových evropských funkcí jí navrhla Evropská rada po maratonu jednání dne 2. července. Jelikož její jméno
nefigurovalo v seznamu tzv. spitzenkandidátů jednotlivých evropských politických stran, její navržení do funkce
předsedkyně evropské exekutivy vzal Evropský parlament nelibě. I tomu lze přičítat poměrně těsnému výsledku
úterního hlasování europoslanců. Teď budou jednotlivé členské země oficiálně navrhovat své zástupce v příští
Komisi, jímž nová předsedkyně posléze přidělí portfolia. Jednotliví kandidáti na komisaře následně podstoupí veřejná
slyšení v příslušných výborech Evropského parlamentu. Evropskou komisi jako celek bude následně opět schvalovat
plénum Evropského parlamentu, své funkce by se nový kabinet měl chopit na podzim, a to k 1. listopadu 2019.
Nově zvolená předsedkyně EK Ursula von der Leyen plánuje již během svých prvních 100 dnů ve funkci
předložit nový legislativní předpis týkající se klimatu, ve kterém má být zakotven cíl dosáhnout klimatické
neutrality EU do roku 2050. V úvodu svého funkčního období také představí předpisy pro koordinovaný evropský
přístup k lidským a etickým důsledkům umělé inteligence. Od nové předsedkyně Komise můžeme rovněž očekávat
návrh nového akčního plánu pro oběhové hospodářství, novou průmyslovou strategii či zvláštní strategii pro malé a
střední podniky s cílem snížit byrokracii a zlepšit jejich přístupu na trh. Důraz chce klást také na rovné příležitosti
mužů a žen. Předtím jednotliví kandidáti absolvují veřejná slyšení v příslušných parlamentních výborech. Podrobnější
informace včetně kompletního přehledu priorit nové předsedkyně EK naleznete zde.
Dnes, v pátek 19. července, se v Bruselu uskutečnilo jednání Pracovní skupiny Rady EU na vysoké úrovni pro
konkurenceschopnost a růst. Tato skupina sdružuje vyšší státní úředníky z národních ministerstev členských
států EU, do jejichž agendy spadá vnitřní trh EU a průmysl. Skupina se schází pravidelně jednou čtvrtletně. Na
aktuálním jednání byla diskutována problematika vnější dimenze konkurenceschopnosti EU, udržitelného růstu, ale
i témata související s podporou inovací v příštím Víceletém finančním rámci. ČR se vzhledem k pražskému sídlu
agentury GSA zasazuje v probíhajících jednáních o evropském rozpočtu o adekvátní navýšení financí pro tuto
důležitou agenturu, jež bude v následujících letech rozšířena a přetransformuje se v Agenturu EU pro kosmický
program.
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