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Myšlenka evropské suverenity
Francouzský prezident Emmanuel Macron hovořil s poslanci Evropského parlamentu
a předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem o budoucnosti Evropy. Evropský
parlament je sídlem evropské legitimity, její odpovědnosti a životaschopnosti. Macron uvedl,
že zde se tvoří část evropské budoucnosti, rozdíly mezi severem a jihem, východem a západem,
malými a velkými, jakož i uzavírání se národů. K vypořádání se se zvraty po celém světě je
potřeba takové suverenity, která doplní evropskou suverenitu. Je načase společně kontrolovat
migraci, zabezpečit silnou zahraniční a obrannou politiku v zájmu bezpečné Evropy. Poslanci se
zaměří na boj proti terorismu, zvládnutí migrační krize, digitální technologie a dokončení
bankovní a měnové unie EU. 1
Kodex zásad boje proti šíření dezinformací na internetu
Komise předložila návrh opatření v boji proti šíření dezinformací na internetu 2 včetně kodexu
zásad tohoto boje, podpory nezávislé sítě subjektů ověřujících faktickou správnost údajů a akcí
na podporu kvalitní žurnalistiky a mediální gramotnosti. Prioritou je zajistit, aby nebyly zneužity
osobní údaje. 3 Evropská komise podniká kroky v boji proti šíření dezinformací, aby zajistila
ochranu evropských hodnot a bezpečnost. 4 Online platformy hrají důležitou úlohu v boji proti
dezinformačním kampaním pořádaným jednotlivci i státy. Platformy a sociální sítě musí jednat
na základě akčního plánu, který si klade za cíl dosáhnout společného evropského přístupu a
ochránit občany před dezinformacemi. Ukáží-li se výsledky jako neuspokojivé, navrhne Komise
do prosince další postup a opatření regulační povahy. 5 Fórum, které v budoucnu svolá, by mělo
přijmout závazek koordinovat a stupňovat boj proti šíření dezinformací. Prvním výstupem bude
1

Emmanuel Macron obhajoval v Evropském parlamentu myšlenku evropské suverenity, [cit. 18. 4. 2018] Dostupné
z:
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180411IPR01517/emmanuel-macron-obhajoval-vevropskem-parlamentu-myslenku-evropske-suverenity
2
Patří k nim: Kodex zásad boje proti šíření dezinformací, nezávislá evropská síť subjektů ověřujících faktickou
správnost údajů, bezpečná evropská online platforma zabývající se dezinformacemi, posílení mediální
gramotnosti, podpora členských států při zajištění odolnosti volebních procesů proti stále složitějším
kybernetickým hrozbám, včetně dezinformací na internetu a kybernetických útoků, podpora dobrovolného
elektronického identifikačního systému, podpora kvalitních a diverzifikovaných informací, politika koordinované
strategické komunikace.
3
Snaží se zajistit odolnost demokratických procesů.
4
Digitální technologie se zaměřují na oslabení demokracie a společnosti a díky online prostředí rozšiřují svůj vliv.
5
V posledním průzkumu Eurobarometru uvedlo 83 % respondentů, že falešné zprávy představují nebezpečí pro
demokracii. Lidé jsou znepokojeni úmyslnými dezinformacemi zaměřenými na ovlivnění voleb a politiky v oblasti
přistěhovalectví. Průzkum poukázal na význam kvalitních médií. Respondenti vnímají tradiční média jako
nejdůvěryhodnější zdroj zpráv (rozhlas 70 %, televize 66 %, tisk 63 %). Za nejméně důvěryhodný zdroj zpráv označili
online zprávy (důvěra 26 %) a internetové stránky s videohostingem (důvěra 27 %). [cit. 26. 4. 2018] Dostupné z:
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/survey
ky/2183
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kodex zásad boje proti šíření dezinformací platný pro celou EU. 6 Do prosince 2018 Komise podá
zprávu o dosaženém pokroku. Zpráva posoudí, zda jsou nezbytné další kroky, které by zajistily
nepřetržité monitorování a hodnocení opatření. 7
Jednotný digitální trh
Nová pravidla pro on-line platformy
Evropská komise předkládá nová pravidla pro on-line platformy, která malým podnikům
poskytnou záchrannou síť v digitální ekonomice. Ta zlepší fungování jednotného digitálního
trhu. Cílem je vytvořit spravedlivé, transparentní a předvídatelné podnikatelské prostředí pro
menší podniky a obchodníky, kteří využívají on-line platformy. 8 Menší obchodníci v EU při
oslovování zákazníků jsou na on-line platformách závislí. Nová internetová tržiště stimulují růst
a inovace v EU, avšak pro zajištění udržitelného a předvídatelného podnikatelského prostředí
jsou potřeba základní pravidla. Smyslem návrhu je zabránit fragmentaci jednotného trhu
způsobenou směsicí různých pravidel v jednotlivých členských státech. Platformy a internetové
vyhledávače mají hlavní roli v tom, aby se evropské podniky dostaly ke spotřebitelům. Cílem je
zajistit, aby platformy nezneužívaly své moci, a podniky nepoškozovaly. Zajištění toho, aby
platformy a internetové vyhledávače zacházely s jinými podniky spravedlivě, je zásadní i pro
posílení důvěry v prostředí on-line platforem v EU. 9
Nová pravidla řeší zvýšení transparentnosti 10 a účinnější řešení sporů. 11 Vznikne středisko EU
pro sledování dopadu nových pravidel. Bude sledovat současné i nově se objevující problémy a
příležitosti v digitální ekonomice, aby mohla Komise v případě potřeby stávající legislativní
návrh doplnit. Zvláštní pozornost bude věnována vývoji politického a regulačního přístupu
v celé Evropě. 12
Nová protiteroristická opatření
Evropská komise podnikla kroky, 13 jež eliminují manévrovací prostor teroristů a dalších zločinců.
Cílem je zabránit v přístupu k prostředkům, které potřebují k plánování, financování a páchání
trestných činů. Opatření mají za cíl: zvýšit zabezpečení průkazů totožnosti a omezit padělání
6

Zveřejněn bude do července 2018 a do října 2018 bude mít měřitelný dopad.
Komise navrhuje celounijní kodex zásad boje proti šíření dezinformací na internetu, [cit. 26. 4. 2018] Dostupné
z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3370_cs.htm
8
Z nových pravidel budou mít užitek hotely, obchodníci prodávající na internetu, vývojáři aplikací a další obdobné
podniky, které využívají internetové vyhledávače, aby na své stránky přilákaly potenciální zákazníky.
9
Téměř polovina respondentů (42 %) z řad malých a středních podniků uvedla v nedávném průzkumu
Eurobarometr, že při prodeji svých výrobků a služeb využívá internetová tržiště. Podle jiné studie téměř 50 %
evropských podniků využívajících platformy se střetlo s problémy. Studie ukazuje, že 38 % problémů týkajících se
smluvních vztahů zůstává nevyřešeno a 26 % je vyřešeno s obtížemi. Odhaduje se, že v důsledku toho došlo při
prodeji k přímým ztrátám ve výši 1,27 až 2,35 miliardy eur. [cit. 26. 4. 2018] Dostupné z:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-24/fl_439_en_16137.pdf
10
Poskytovatelé zprostředkovatelských on-line služeb musí zajistit, aby jejich podmínky byly pro profesionální
uživatele lehce srozumitelné a snadno dostupné.
11
Od poskytovatelů zprostředkovatelských on-line služeb se vyžaduje, aby zřídili interní systém řešení stížností.
Aby se usnadnilo mimosoudní řešení sporů, budou muset všichni poskytovatelé těchto služeb uvádět ve svých
podmínkách nezávislé a kvalifikované mediátory, s nimiž budou chtít v dobré víře spolupracovat při řešení sporů.
12
On-line platformy: Komise stanoví nové normy v oblasti transparentnosti a spravedlnosti, [cit. 26. 4. 2018]
Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3372_cs.htm
13
Odstřižení teroristů od finančních prostředků, přísnější pravidla o prekurzorech výbušnin a dovozu a vývozu
palných zbraní.
7
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dokladů, poskytnout donucovacím a soudním orgánům přístup k elektronickým důkazům
a finančním informacím, omezit přístup teroristů k prekurzorům výbušnin a posílit kontroly
dovozu a vývozu palných zbraní. Kvalitnější ochrana evropských občanů patří mezi hlavní
body společného prohlášení k legislativním prioritám EU na období 2018–2019. Tato opatření
jsou ve společném prohlášení zahrnuta. V zájmu dalšího posílení bezpečnosti občanů EU by
návrhy měly být urychleně přijaty. Komise navrhuje zdokonalit bezpečnostní prvky průkazů
totožnosti občanů EU a pobytových karet jejich rodinných příslušníků ze zemí mimo EU. 14
Nařízení nezavádí povinné průkazy totožnosti v celé EU, ale modernizuje bezpečnostní prvky
těch stávajících. Další aspekty související s podobou vnitrostátních průkazů totožnosti
ponechává na jednotlivých členských státech. Zavedením tohoto zabezpečení zaujímá návrh
podobný přístup, jaký EU přijala ohledně bezpečnostních prvků v cestovních pasech. 15
Obchodní politika
Obchodní dohoda EU s Mexikem
EU a Mexiko dojednaly novou dohodu o obchodu, jež je součástí širší moderní globální
obchodní dohody mezi Mexikem a EU. Zbývá doplnit technické detaily. Dohoda umožní oběma
stranám téměř bezcelní výměnu zboží či služeb a nahradí dohodu starou více než dvě desetiletí
vztahující se na průmyslové výrobky. Nově budou z celního režimu vyňaty také zemědělské
produkty. 16 EU navazuje na obdobná obchodní ujednání s Kanadou, Japonskem či Singapurem.
Následovat budou smlouvy s Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguayí. 17 Pro Mexiko je dohoda
krokem k omezení závislosti na obchodní výměně s USA. 18
Návrh na uzavření dohod s Japonskem a Singapurem
Komise Radě předložila výsledek jednání o dohodě o hospodářském partnerství s Japonskem
a obchodních a investičních dohodách se Singapurem, který je prvním krokem směřujícím
k podpisu a uzavření těchto dohod.
Dohoda o hospodářském partnerství s Japonskem otevře pro obě strany tržní příležitosti, v řadě
oblastí posílí spolupráci mezi Evropou a Japonskem, potvrdí jejich společné závazky
k udržitelnému rozvoji a potvrdí závazek týkající se Pařížské dohody o klimatu. Odstraní
převážnou většinu cel19 a řadu dlouhodobých regulačních překážek, jako je dvojí testování a
zdvojování byrokracie. 20 Evropské společnosti se budou moci v japonských městech ucházet
14

V současné době má průkaz totožnosti bez biometrických údajů, který není strojově čitelný, odhadem 80 milionů
Evropanů. Cílem je zamezit používání padělaných dokladů, které mohou využívat také teroristé a zločinci ke vstupu
na území EU ze třetích zemí. Jde o tato opatření: stanovení společných bezpečnostních norem v EU; povinné
biometrické údaje pro země, jež vydávají průkazy totožnosti; ambiciózní postupné nahrazování méně
zabezpečených dokladů.
15
Bezpečnostní unie: Komise představuje nová protiteroristická opatření, [cit. 17. 4. 2018] Dostupné
z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_cs.htm
16
European Commission: EU and Mexico reach new agreement on trade. Brussels, 21 April 2018 [cit. 30. 4.
2018] Dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1830
17
Země jihoamerického sdružení Mercosur.
18
Angela Merkelová a Peňa Nieto ocenili obchodní dohodu Evropské unie s Mexikem, [cit. 22. 4. 2018] Dostupné
z: http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/merkelova-a-pena-nieto-ocenili-obchodni-dohodu-evropske-unies-mexikem-1345951
19
Cla pro společnosti v EU vyvážející do Japonska představují každoročně náklady ve výši 1 miliardy EUR.
20
Otevře japonský trh o 127 milionech spotřebitelů hlavním zemědělským vývozcům z EU, poskytne v Japonsku
ochranu více než dvěma stovkám tradičních evropských regionálních potravin a nápojů (tzv. zeměpisná označení)
a zvýší vývozní příležitosti EU v řadě dalších odvětví.
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o veřejné zakázky. EU a Japonsko jsou v závěrečné fázi vyjednávání dohody o strategickém
partnerství. 21
Obchodní a investiční dohody se Singapurem jsou prvními dvoustrannými dohodami, jež EU
uzavřela s některým ze členů Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Singapur je největším
obchodním partnerem EU v oblasti. 22 Tyto dohody 23 jsou základem budoucí dohody
o meziregionálním obchodu a investicích mezi EU a ASEAN. Singapur je největším příjemcem
evropských investic plynoucích do Asie. Po schválení Radou budou dohody předloženy
Evropskému parlamentu, tak aby mohly vstoupit v platnost před koncem mandátu stávající
Komise v roce 2019. Ratifikační proces dohody o ochraně investic se Singapurem bude
pokračovat v členských státech. 24
Nová antidumpingová opatření
Nová pravidla na poli antidumpingu korespondují s rozsáhlejší změnou nástrojů EU na ochranu
obchodu. Rada přijala v návaznosti na politickou dohodu 25 postoj k nařízení, které modernizuje
nástroje EU na ochranu obchodu. Cílem je ochránit výrobce z EU před újmou způsobenou díky
nekalé soutěži, zajistit volný a spravedlivý obchod. Nařízení zvyšuje předvídatelnost,
transparentnost a přístupnost nástrojů na ochranu obchodu, pro malé a střední podniky.
Formální proces přijímání bude dokončen do konce prvního pololetí roku 2018.26
Antidumpingové a antisubvenční nástroje budou efektivnější a vhodněji přizpůsobené k tomu,
aby byli výrobci z EU chráněni před nekalými praktikami ze zahraničí. Dovozci budou profitovat
z větší předvídatelnosti z hlediska změn celních sazeb a usnadní plánování jejich podnikatelské
činnosti. Nařízení nastoluje větší transparentnost a předvídatelnost prozatímních
antidumpingových a antisubvenčních opatření. 27 Umožní odborovým organizacím předkládat
stížnosti a stát se zúčastněnými stranami v řízení, sníží lhůtu běžného šetření z osmi měsíců
na sedm, konečná cla budou muset být uložena do 14 měsíců. Umožní dovozcům vrátit cla,
která byla vybrána při přezkumu před pozbytím platnosti v případech, kdy nebyla dodržena
opatření na ochranu obchodu. 28

21

Až vstoupí v platnost, zvýší úroveň politických vztahů mezi oběma stranami. Bude totiž posílen politický dialog,
budou potvrzeny společné hodnoty a zásady a umožní se užší spolupráce při řešení společných problémů, a to jak
na dvoustranné úrovni, tak v rámci mnohostranných fór.
22
Dvoustranný obchod zbožím dosahuje 53,3 miliardy EUR (v roce 2017) a obchod službami 44,4 miliardy EUR
(v roce 2016)
23
Obchodní dohody nenabízejí pouze obrovské ekonomické příležitosti, ale zahrnují rovněž komplexní kapitoly
týkající se obchodu a udržitelného rozvoje, stanoví nejpřísnější normy v oblasti pracovního práva, bezpečnosti,
ochrany životního prostředí a spotřebitelů a posilují společné akce na podporu udržitelného rozvoje a změny
klimatu a plně zaručují veřejné služby.
24
Obchod: Evropská komise navrhuje podpis a uzavření dohod s Japonskem a Singapurem, [cit. 18. 4. 2018]
Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3325_cs.htm
25
které bylo dosaženo s Evropským parlamentem v prosinci 2017,
26
Postoj Rady byl přijat kvalifikovanou většinou, přičemž Irsko se zdrželo hlasování a Švédsko a Spojené království
hlasovaly proti. Očekává se, že Evropský parlament bude v plénu hlasovat o konečném znění nařízení, čímž dokončí
legislativní postup ve druhém čtení.
27
Jedná se o období před zveřejněním ve lhůtě tří týdnů po zveřejnění informací, během něhož se nebudou
uplatňovat prozatímní cla.
28
Council adopts its position on a new legal framework against unfair trade competition, [cit. 16. 4. 2018]
Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/16/council-adopts-its-positionon-a-new-legal-framework-against-unfair-trade-competition/

6

