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ROZPOČET EU NA ROK 2019: EP potvrdil hlasováním výsledek jednání s Radou (ministrů) o
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konečné podobě rozpočtu EU na rok 2019: součástí rozpočtu je navýšení prostředků na
programy Erasmus+ a výzkumné programy (celkem +490 mil. €: Erasmus + (+ 240 mil. €),
Horizont 2020 (výzkumný program + 150 mil. €, tzn. téměř + 11% oproti roku 2018) a COSME
(podpora malým a středním podnikům + 5 mil. €). Program Horizont 2020 a program Erasmus + bude
dále podporován prostřednictvím opravného rozpočtu v příštím roce ve výši 100 mil. €. Další
navýšení je na řešení vnějšího rozměru výzvy v oblasti migrace (+ 171 mil. € na vnější činnost EU,
která zahrnuje východní a jižní sousedství, západní Balkán, palestinské uprchlíky (+ 21 mil. €), nástroj
pro rozvoj a spolupráci (+ 63 milionů EUR); nezaměstnanosti mládeže (v oblasti "růstu a
zaměstnanosti" + 688,5 mil. €, dále navýšení prostředků na závazky na podporu iniciativy
"Zaměstnanost mládeže" ve výši 116,7 mil. €, čímž se celková částka na pomoc mladým s hledáním
práce vyšplhala na 350 mil. €); ochrany klimatu. Výsledný dohodnutý rozpočet snižuje finance
pro Turecko (EP požadoval snížení předvstupních fondů o 146,7 mil. €). V této souvislosti: EP schválil
financování druhé tranše nástroje pro uprchlíky v Turecku (FRT 3 mld. €, viz OCM 6. 7. ) z rozpočtů EU
na léta 2018 a 2019 v objemu 2 mld. €, 1 mld. mají přispět ČS. „Před 15 lety byl rozpočet stále na
úrovni 1,2 % hrubého národního důchodu (HND) EU, nyní jsme na úrovni 0,9 %,“ uvedl jeden ze
zpravodajů P. Rübig (EPP, AT). Rozpočet EU na rok 2019 činí 165,8 mld. € v závazcích (tj. prostředcích,
které mohou být v daném roce přislíbeny ve smlouvách) a 148,2 mld. € v prostředcích na platby (tj.
prostředcích, které budou vyplaceny). Administrativní výdaje EU představují přibližně 6 %.

EP schválil dohodu O STRATEGICKÉM PARTNERSTVÍ a dohodu O VOLNÉM OBCHODU EU
S JAPONSKEM, největší bilaterální obchodní dohodu, jakou kdy EU vyjednala. Vznikne tak zóna

volného obchodu s 635 mil. obyv., na kterou připadá téměř 1/3 celkového světového HDP.
Obchodní dohoda (Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko) má umožnit zvýšit export
evropských firem do Japonska odstraněním většiny cel na zboží EU vyváženého do Japonska
(vývozci z EU mají ročně ušetřit přibližně 1 mld. €). Dohoda otevře EU trhy Japonska se službami,
zejm. finanční služby, elektronický obchod, telekomunikace, mezinárodní námořní dopravu a trhy
poštovních služeb, zaručí podnikům z EU přístup k veřejným zakázkám v 54 velkých japonských
městech, odstraní překážky v získávání veřejných zakázek v odvětví železniční dopravy. Dohoda
zároveň ochrání 205 evropských zeměpisných označení, ruší např. cla u mnoha druhů sýrů (nyní
dosahují 30 %), jakož i u vývozu vína (průměrně 15 % clo), vývoz jiných potravinářských výrobků např. hovězího či vepřového masa, těstovin, čokolád či sušenek - bude od cla osvobozen okamžitě nebo
po přechodném období (na nejcitlivější odvětví EU se budou vztahovat ochranná opatření).
Interaktivní mapa vývozců EU zde. Smlouva o strategickém partnerství se týká spolupráce mimo
obchod: např. v energetice, školství, výzkumu a vývoji, bezpečnosti (a předcházení terorismu) a
ochrany životního prostředí a boje proti klimatickým změnám - obchodní dohoda vyjednaná EK
je vůbec první dohodou, která obsahuje výslovný odkaz na Pařížskou dohodu o klimatu. Další
postup: jednání o dohodách byla zahájena v roce 2013. Obě dohody byly podepsány na summitu mezi
EU a Japonskem dne 17. července 2018. Nyní musí obchodní dohodu formálně odsouhlasit i Rada
(ministrů) EU (předpokl. dne 21. 12.), Japonsko již dohodu ratifikovalo a v platnost by tak mohla
vstoupit 1. února 2019. Dohoda o strategickém partnerství je smíšená, musí ji ratifikovat mimo EP i
národní parlamenty.
Poslanci podpořili ve dvou legislativních usneseních (postup konzultace) k návrhům směrnic:
společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních
služeb (= zavedení digitální daně) a zdanění právnických osob v případě významné digitální
přítomnosti (v zemích, odkud jim plynou příjmy, i když nemají v dané zemi fyzickou pobočku). Než
bude situace upravena v rámci OECD, EP chce zřídit společný systém zdanění digitálních služeb
(DST/digital services tax). „Chceme zajistit, aby nadnárodní digitální firmy jako Google, FB a Amazon
odváděly férové daně, stejně jako je tomu u běžných občanů a malých firem,“ uvedl zpravodaj Tang
(S&D, NL). Návrh se má dle EP týkat subjektů s celkovou výší zdanitelných příjmů dosažených v EU
během příslušného účetního období nad 40 mil. €. Druhý návrh zavádí parametry, podle nichž by
úřady mohly určit, že určitá společnost má na území státu zdanitelnou „digitální přítomnost“
(množství poskytovaných digitálních služeb (roční zisky vyšší než 7 mil. €), počet uživatelů (více než
100 tis. v daném ČS) či z počtu obchodních smluv na digitální služby (více než 3 tis., viz také OCM 16. 3.:
oba návrhy CCTB i CCCTB čekají stále na schválení Radou). Další postup: EP bude mít konzultační roli
u jednomyslného rozhodnutí Rady. Ministři financí EU ale dne 4. 12. nepodpořili zavedení DST.
Kyperský prezident Nicos Anastasiades jako 14. státník přijel diskutovat na plénum v rámci
debat o budoucnosti Evropy. Ve svém projevu zdůraznil zejména zachování míru a bezpečnosti v
Unii. Musíme naslouchat občanům, abychom pochopili základní důvody nízké úrovně účasti v
evropských volbách. "Měli bychom se ptát, jakou Evropu chceme? Jaké lekce můžeme čerpat z toho, co
Evropa dosud dělala? Jak se mají řešit rostoucí sociální a ekonomické nerovnosti? Rozpočet musí být
zaměřen na lidi, občany EU a na zlepšení jejich kvality života." Musíme vyvážit tradiční politiky a
moderní potřeby dokončením bankovní unie a obranou společného trhu, CY podporuje obranu a
vojenskou spolupráci mezi ČS. Anastasiades hovořil ve prospěch revidovaného společného
evropského azylového systému (s cílem zmírnit nepřiměřené migrační zatížení, které čelí jižní země).
V této souvislosti: plánované vystoupení premiéra ČR na lednovém plenárním zasedání bylo
zrušeno s odůvodněním kumulace různých zahraničních cest, které plánuje do Afriky a do Asie.

