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Zpráva o pokroku z obchodního jednání mezi EU a USA
Zpráva, kterou Evropská komise zveřejnila na konci ledna, přináší přehled o stavu jednání a
pokroku společného prohlášení, na němž se předseda Komise Jean-Claude Juncker a prezident
Donald Trump domluvili v červenci. Dokument obdržely všechny členské státy EU, stejně jako
Evropský parlament. Společné prohlášení se snaží eliminovat možné napětí, které se v poslední
době na straně mezinárodního obchodu mezi EU a USA vytvořilo. Obě strany se shodly
na vytvoření speciální pracovní skupiny, která zprovozní transatlantický obchodní program. Za EU
má skupinu na starosti komisařka Cecilia Malmström, v USA jí vede zmocněnec pro obchod
Robert Lighthizer. Cecilia Malmström uvedla, že jednání s USA musí být transparentní a
inkluzivní. Dále podotkla, že Komise nenavrhuje a ani nejedná s USA o snížení či dokonce
odstranění cel na zemědělské produkty. Jednání s USA se konají pravidelně od července 2018.
Za tu dobu EU dosáhla pokroku například ve snadnějším dovozu sójových bobů. Jednání budou
pokračovat i v roce 2019. Již nyní je zřejmé, že USA neuloží nová cla, respektive daně, na zboží,
které se do USA dováží z EU, vztahuje se také na automobily.1
Plnění předpisů EU v oblasti služeb a odborných kvalifikací
Evropská komise rozhodla, že 27 členských států, tedy všechny vyjma Dánska, nesplnily
podmínku řádného uplatňování pravidel EU v oblasti služeb a odborných kvalifikací. Od listopadu
2018 mohou občané i podniky EU užívat výhody jednotného trhu tehdy, budou-li státy
dodržovat pravidla. Právě proto se Komise snaží zajistit dodržování pravidel v oblasti služeb.
V těchto oblastech se vyskytují překážky, které brání tomu, aby z odvětví uživatelé měli
prospěch. Komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání, malé a střední podniky
Elżbieta Bieńkowska řekla, že byl přijat balíček opatření za nesplnění povinnosti tak, aby bylo
zajištěno účinné a jednotné prosazování předpisů EU. Komise 27 státům rozeslala výzvu
z důvodu nesouladu s jejich právními předpisy. Členské státy musí během dvou měsíců reagovat
na předložené argumenty, které od Komise obdržely. Neučiní-li tak, Komise přistoupí k dalším
krokům, které se týkají řízení o nesplnění povinností.2
Udržitelná Evropa do roku 2030
V souvislosti s diskusí o budoucnosti Evropy zveřejnila Komise diskusní dokument k přechodu
k udržitelné Evropě. Ten by se měl uskutečnit v souladu s cíli OSN pro udržitelný rozvoj právě do
1

European Commission: Obchodní jednání mezi EU a USA: Evropská komise zveřejnila zprávu o pokroku, 30. 1.
2019, [cit. 28. 1. 2019], Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-784_cs.htm
2
European Commission: Komise přijala opatření k tomu, aby odborníci a poskytovatelé služeb mohli plně využívat
výhod jednotného trhu EU pro služby, 24. 1. 2019, [cit. 30. 1. 2019], Dostupné z:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-467_cs.htm
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roku 2030. Dokument se zaměřuje na to, jakým způsobem lze tyto cíle nejlépe dosáhnout a jak
může Evropská unie nejlépe přispět ke změnám do roku 2030. Reflektuje, co je třeba na základě
minulých úspěchů podniknout v brzké době tak, aby EU a svět zajistily udržitelnou budoucnost
v zájmu občanů. Dokument uvádí ilustrativní scénáře, které mají za cíl nabídnout různé
myšlenky a podnítit debatu. Zaměřuje se na přechod na udržitelný rozvoj, potravinový systém,
budovy a mobilitu. Ukazuje také, že je potřeba podpořit vzdělávání, vědu, technologie a výzkum,
inovace a digitalizaci. 3
Brexit - Jednání o irské pojistce
Britská premiérka Theresa May získala mandát a nyní zvažuje další jednání týkající se irské
pojistky. Evropská Unie soustavně návrhy ze strany Velké Británie, které by měly pojistku
nahradit, odmítá. Předseda Evropské rady Donald Tusk uvedl, že EU může upravit právně
nezávaznou politickou deklaraci o brexitu. Jako možnost se nabízí posunout termín vystoupení
Velké Británie z EU, na druhé straně se v květnu budou konat volby do Evropského parlamentu
a posunutí termínu by se tím mohlo zkomplikovat. Evropská unie se chystá na brexit
bez dohody.4
Dočasné řešení brexitu bez dohody pro riziková odvětví
Komise uvedla, že je možné, že vzhledem k rostoucímu riziku může Velká Británie 30. března
2019 opustit EU bez dohody. Evropská komise přijala konečnou řadu návrhů pro mimořádné
události v oblasti koordinace Erasmus+, v oblasti sociálního zabezpečení a rozpočtu EU. Je to
proto, aby studenti z EU a Velké Británie, kteří se účastní programu Erasmus+, mohli svůj pobyt
bez problémů dokončit. Orgány členských států EU budou i nadále při výpočtu dávek sociálního
zabezpečení, jako jsou důchody, zohledňovat doby pojištění, zaměstnání nebo bydliště
ve Spojeném království před odstoupením. Příjemci finančních prostředků EU budou nadále
dostávat platby na základě svých stávajících smluv, pokud Spojené království bude nadále plnit
své finanční závazky z rozpočtu EU. Tyto návrhy jsou dočasné, mají omezenou působnost a EU
je jednostranně přijímá. 5
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European Commission:Towards a more sustainable Europe by 2030 and Brexit preparedness, 30.1.2019, [cit. 31
1. 2019], Dostupné z https://ec.europa.eu/commission/news/towards-more-sustainable-europe-2030-andbrexit-preparedness-2019-jan-30_en
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