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Institucionální priority Komise pro rok 2018
Na prvním zasedání v roce 2018 kolegium komisařů diskutovalo institucionální priority
pro letošní rok. Mezi priority patří reforma hospodářské a měnové unie (HMU), zajištění hranic
EU, přehodnocení azylového systému EU, návrat k Schengenskému prostoru, dokončení
digitálního jednotného trhu a přiblížení západního Balkánu k EU. V současné době je k dispozici
89 prioritních souborů opatření a iniciativ, 29 bylo již dokončeno a kolegium diskutovalo o tom,
jak finalizovat ostatní soubory před květnem 2019 a splnit tak plán dokončení HMU, který
představil Jean-Claude Juncker v září 2017 ve svém projevu o stavu Unie. 1 Debata rovněž
obsahovala přehled hlavních nových návrhů, které lze očekávat v roce 2018. 2 Komise se zaměří
na oblast spravedlnosti a zajistí, aby Evropa mohla reagovat rychleji a rozhodněji. 3
Víceletý finanční rámec EU
Ještě před prvním zasedáním kolegia komisařů, které se mělo věnovat právě dlouhodobému
rozpočtu EU, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl, že Evropská unie potřebuje
rozpočet, který odpovídá jejím ambicím a splňuje budoucí výzvy. Reflexní dokument
o budoucnosti financí EU podpořil diskusi o rozpočtových potřebách EU s cílem udržet
prosperitu a bezpečnost Evropy. Víceletý finanční rámec stanoví maximální roční částky, které
může EU každoročně vynaložit v různých oblastech politiky po dobu nejméně pěti let. Současný
víceletý finanční rámec se vztahuje na období od roku 2014 do roku 2020. Každý roční rozpočet
musí být v souladu s tímto rámcem. Očekává se, že EU bude v budoucnosti hrát větší roli
v nových oblastech politiky, jako je migrace, vnitřní a vnější bezpečnost nebo obrana. Evropa by
také měla zachovat svou vedoucí úlohu na světové scéně jako hlavní donátor humanitární a
rozvojové pomoci a jako lídr v boji proti změně klimatu. Toho musí být dosaženo
prostřednictvím rozpočtu EU, jenž se po odchodu Spojeného království zmenší. 4
Na následném kolegiu se pak vedla první orientační diskuse o příštím víceletém finančním
rámci, který je dalším dlouhodobým rozpočtem pro EU. Komise zahájila řadu veřejných
konzultací o prioritách EU, které by se měly odrazit v příštím víceletém finančním rámci. EU by
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Více informací ke Zprávě o stavu unie lze nalézt zde: Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. do 15.
9. 2017. Parlamentní institut, Eurozóna+ č. 24/2017, září 2017 [cit. 15. 1. 2017] Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=119236
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Roadmap for a More United,Stronger and More Democratic Union [cit. 12. 1. 2018] Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-factsheet-tallinn_en.pdf
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Institutional priorities for 2018 and future of EU Budget, [cit. 12. 1. 2018] Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/news/institutional-priorities-2018-and-future-eu-budget-2018-jan-10_en
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The European Union's long-term budget, [cit. 12. 1. 2018] Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/news/european-unions-long-term-budget-2018-jan-08_en
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měla pokračovat v investicích pro růst, zaměstnanost a inovace a současně řešit hlavní výzvy
příštího desetiletí - digitální revoluci, globalizaci, změnu klimatu, migraci, obranu a bezpečnost. 5
Nová pravidla EU proti daňovým únikům, praní špinavých peněz
Dne 1. ledna 2018 vstoupila v platnost nová pravidla proti daňovým únikům a praní špinavých
peněz, která ukládají členským státům EU povinnost poskytnout daňovým orgánům přístup
k údajům shromážděným v souladu s právními předpisy proti praní špinavých peněz.
Od 1. ledna 2018 budou mít vnitrostátní daňové úřady přímý přístup k informacím o skutečných
vlastnících společností, trustů a jiných subjektů, jakož i záznamy o hloubkové kontrole klientů
společností. Nová opatření by měla daňovým orgánům výrazně usnadnit boj proti všem typům
struktur uvedených na seznamu institucí, které mají sídlo v daňových rájích (list daňových rájů). 6
Pozměněné principy zakotvené ve Směrnici o administrativní spolupráci (směrnice
2011/16/EU) 7 poskytnou daňovým orgánům potřebný přístup a umožní jim rychle a efektivně
reagovat na případy daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem. 8
Obchodní politika
Obchodní dohoda s Mexikem
Začátkem roku pokračovala vyjednávání o obchodní dohodě mezi EU a Mexikem. Mnohé oblasti
již byly finalizovány, jako např. hospodářská soutěž, malé a střední podniky, transparentnost,
sanitární otázky, regulatorní praxe nebo obchod a udržitelný rozvoj. Pořád je však potřeba
pracovat na otázkách týkajících se oblastí přístupu na trh a pravidel trhu, konkrétně např. stále
nejsou dořešeny otázky zeměpisných označení a ochrany investic. Navzdory tomu však jednání
postupují rychlým tempem a obě strany jsou odhodlány je úspěšně uzavřít co nejdříve. Zpráva
z posledního sedmého kola vyjednávání bude brzy zveřejněna na stránkách Komise věnovaných
obchodu. 9
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