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Zpráva o stavu Unie 2017
Předseda Evropské Komise Jean-Claude Juncker přednesl na plenárním zasedání Evropského
parlamentu ve Štrasburku pravidelnou roční zprávu o stavu Unie. 1 Ve svém projevu bilancoval
dosažené výsledky v předchozím roce a představil své priority na nadcházejících 12 měsíců a
vizi Evropy do roku 2025. Představil plán na vybudování EU jednotnější, silnější a
demokratičtější, který sám nazval „scénářem číslo šest“. 2 Evropa je více než jen volný trh, nebo
euro, důležité jsou především evropské hodnoty. Jeho představa Unie je Unie svobody, rovnosti
mezi občany všech členských zemí a vlády práva. Je to Unie, která je jednotná a demokratická.
Právě teď, kdy je příznivá ekonomická i politická situace, je podle něj vhodný čas na její
reformování. 3 Ke splnění tohoto cíle byl také zveřejněn pracovní program Komise do března
2019, kdy EU opustí Spojené království. 4
Jean-Claude Juncker se věnoval širokému záběru témat mj. migraci a Africe, boji proti změně
klimatu, kybernetické bezpečnosti, rozšíření EU, boji proti terorizmu, zlepšování právní úpravy
či institucionální reformě (např. sloučení funkce předsedy Evropské komise a předsedy
Evropské rady). Euro by podle něj mělo být měnou všech zemí EU a také podpořil vytvoření
pozice evropského ministra hospodářství a financí (spojením funkcí komisaře pro ekonomické
a finanční záležitosti a předsedu Euroskupina) avšak bez samostatného rozpočtu. 5
Z dalších ekonomických témat podpořil volný obchod a uzavírání obchodních dohod, ve kterých
však EU bude bránit také vlastní strategické zájmy. Junckerův plán obsahuje také novou
průmyslovou strategii, jejíž cílem je posílení a konkurenceschopnost průmyslu pomocí inovací,
digitalizace a dekarbonizace. Juncker navrhnul také vytvoření evropského orgánu pro pracovní
záležitosti. Věnoval se jak problematice vysílání pracovníků 6, tak také problematice dvojí kvality
potravin 7. V otázkách týkajících se některých daní (konkrétně společného základu daně z příjmu
1

Celý text projevu: Evropská komise: Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise. Projev o stavu Unie 2017.
Brusel 13. září 2017 [cit. 14. 9. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_cs.htm
2
V souvislosti s pěti možnými scénáři vývoje EU představenými Komisí v rámci tzv. Bílé knihy o budoucnosti EU,
která je dostupná zde: Evropská komise: Bílá kniha o budoucnosti Evropy: Pět scénářů. [cit. 14. 9. 2017].
Dostupné z https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-fivescenarios_cs
3
Evropská komise: Stav Unie v roce 2017: Chytit vítr do plachet. Brusel 13. září 2017 [cit. 14. 9. 2017]. Dostupné
z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3164_cs.htm
4
European Commission: Roadmap for a more United, stronger and more democratic union. [cit. 14. 9. 2017].
Dostupné z https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_en.pdf
5
Evropská komise: Stav Unie v roce 2017: Chytit vítr do plachet. Brusel 13. září 2017 [cit. 14. 9. 2017]. Dostupné
z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3164_cs.htm
6
Některé členské země chtějí reformovat směrnici pro přeshraniční vysílání pracovníků, protože tvrdí, že některé
firmy především z východní Evropy dávají svým zaměstnancům, kteří pracují v zemích západní Evropy, nízké
mzdy a jsou tak nekalou konkurencí místních firem.
7
Jedná se o praxi, kterou v poslední době kritizovaly především země V4, kdy stejné produkty dodávané na trhy
různých zemí EU jsou jiné (např. v zemích V4 nižší) kvality.
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právnických osob, spravedlivému zdanění digitálního průmyslu a daním z finančních transakcí)
podpořil rozhodování kvalifikovanou většinou. 8
Balíček k obchodní politice
Projev o stavu unie byl doplněn balíčkem nových opatření a návrhů k obchodní politice. Balíček
se týká jak obchodu, tak investic. Návrh nového evropského rámce pro prověřování investic
(European Framework for screening foreign direct investment into the EU) má zabránit tomu,
aby přímé zahraniční investice (PZI) ohrozily strategické zájmy EU v otázkách bezpečnosti a
veřejného pořádku. 9 Komise zároveň zahájí svou podrobnou analýzu toků PZI do EU, přičemž
společně s členskými zeměmi vytvoří koordinační skupinu pro identifikaci společných
strategických zájmů a řešení v oblasti PZI. 10
Balík obsahuje také doporučení Radě pro zahájení vyjednávání obchodních dohod s Austrálií a
Novým Zélandem a také k zahájení jednání o vytvoření mnohostranného soudu pro investice
(multirateral investment court). Komise ve snaze o vyšší transparentnost navrhuje také zřízení
poradní skupiny pro obchodní dohody EU (Advisory Group on EU trade agreements) a rozhodla
o zveřejňování všech návrhů na udělení vyjednávacího mandátu. 11
Evropský fond pro strategické investice (European Fund for Strategic Investments, EFSI)
Komise uvítala dohodu Evropského parlamentu a představitelů členských zemí o rozšíření a
posílení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). Tato dohoda prodlužuje trvání EFSI
a zvyšuje jeho finanční kapacitu. Původně byl EFSI plánován do roku 2018 a touto dohodou se
jeho účinnost prodlužila do roku 2020. Finanční kapacita fondu se zvýšila z původně
plánovaných 315 mld. eur na půl bilionu. Investiční rozhodnutí EFSI mají být ještě lépe
vysvětleny a zveřejňovány online. Větší úlohu při poskytování technické pomoci na místní
úrovni má hrát Evropské investiční poradní místo (European investment Advisory Hub) a fond
se má zaměřit také na nové oblasti jako např. udržitelné zemědělství jako součást přechodu
k nízkouhlíkovému hospodářství. 12
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Evropská komise: Stav Unie v roce 2017: Chytit vítr do plachet. Brusel 13. září 2017 [cit. 14. 9. 2017]. Dostupné
z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3164_cs.htm
9
European Commission: State of the Union 2017 - Trade Package: European Commission proposes framework
for screening of foreign direct investments. Brussels, 14 September [cit. 18. 9. 2017]. Dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1716
10
Tamtéž
11
Evropská komise: Projev o stavu Unie v roce 2017 – Balíček k obchodní politice Komise představila iniciativy
zaměřené na vyváženost a progresivitu obchodní politiky. Brusel 14. září 2017 [cit. 14. 9. 2017]. Dostupné z
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3182_cs.htm
12
European Commission: Commission welcomes agreement in principle to extend and reinforce Investment
Plan's European Fund for Strategic Investments (EFSI). Strasbourg, 13 September 2017 [cit. 14. 9. 2017].
Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3207_en.htm
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Obchodní politika
Dohoda o ekonomickém partnerství s Japonskem (EU-Japan Economic Partnership Agreement,
EPA)
Rada rozhodla o zveřejnění směrnic, které byly Komisi dány v roce 2012 pro vyjednávání
obchodní dohody s Japonskem. 13 V červenci bylo oznámeno dosažení politické dohody
o hlavních prvcích dohody o ekonomickém partnerství (EPA) mezi Japonskem a EU.14
V současnosti pokračují práce na dojednání zbývajících otevřených otázek a dokončení právního
textu dohody.

13

Council of the Eu: EU-Japan trade negotiating directives made public. 14/09/2017 [cit. 18. 9. 2017]. Dostupné z
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/09/14-eu-japan-trade-negotiating/
14
Více k dosažení politické dohody viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 7. do 15. 7. 2017.
Parlamentní institut, Eurozóna+ č. 19/2017. červenec 2017 [cit. 18. 9. 2017]. Dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=118973
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