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Více financí pro životní prostředí v programu LIFE
Junckerova Komise se v dlouhodobém horizontu snaží vyčlenit více financí z programu LIFE
pro oblast ochrany životního prostředí. Součástí příštího dlouhodobého rozpočtu EU
pro období 2021 – 2027 by měla být větší podpora financování ochrany životního prostředí
z programu LIFE, ve snaze zmírnit změny klimatu, podpořit přechod na čistou energii se
zvýšenou energetickou účinností a vyšším podílem obnovitelných zdrojů. Jedním z cílů EU je,
aby se v oblasti klimatu stala klimaticky neutrální do roku 2050. Prozatímní dohodu Evropského
parlamentu a Rady o programu LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu musí schválit Evropský
parlament a Rada. Program LIFE se řadí k finančním programům EU, u něhož pro období 2021
– 2027 navrhla Komise největší proporční zvýšení finančních prostředků.1
Přímé zahraniční investice v EU rostou
Komise zveřejnila podrobný přehled objemů přímých zahraničních investic v EU. Zpráva
potvrzuje neustálý nárůst vlastnictví zahraničních společností v klíčových odvětvích v EU
a nárůst investic z rozvíjejících se ekonomik, zejména z Číny. Nastalá situace ukazuje, že je
potřeba účinně provádět nově přijatý rámec EU pro prověřování zahraničních investic. Komise
se v rámci svého návrhu na prověřování přímých zahraničních investic plynoucích do EU
předloženého v září 2017 zavázala provést podrobnou analýzu těchto investic. S více než 35 %
celkových aktiv EU patřících společnostem se zahraniční účastí má EU jednoznačně jeden
z nejotevřenějších investičních režimů na světě. Přímé zahraniční investice ze zemí mimo EU
činily na konci roku 2017 na 6 295 miliard EUR a vytvořilo se 16 milionů pracovních míst. Mezi
tradiční investory, kteří tvoří na 80 % všech přímých zahraničních investic, patří USA, Kanada,
Švýcarsko, Norsko, Japonsko a Austrálie. Zpráva uvádí také důležité novodobé trendy, například,
že zahraniční vlastnictví společností EU za posledních 10 let výrazně vzrostlo, stejně jako
vzrostly investice státních podniků. Takové podniky uskutečnily v roce 2017 třikrát více akvizic
než v roce 2007 (především z Číny, Ruska a Spojených arabských emirátů). Zahraniční vlastníci
figurují i ve významných odvětvích, například v ropném průmyslu, farmaceutickém průmyslu i
na poli optických přístrojů. V posledních letech se prudce zvýšily investice z Číny (výroba letadel
a specializovaných strojů) a z Indie (léčiva). Zpráva poskytuje podrobný přehled o původu

1

European Commission: Rozpočet EU na období 2021–2027: Komise vítá prozatímní dohodu o financování
pro oblast životního prostředí a klimatu, 13.3.2019, [cit. 14. 3. 2019], Dostupné z http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-19-1434_cs.htm
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zahraničních investic, odvětvovém a geografickém rozložení a charakteristikách podniků v
zahraničním vlastnictví v EU.2
Seznam nespolupracujících daňových jurisdikcí
Evropská unie aktualizovala seznam nespolupracujících daňových jurisdikcí. Seznam vznikl
v roce 2018 a v loňském roce Komise posuzovala 92 zemí na základě daňové transparentnosti,
řádné správy veřejných věcí a také hodnotila skutečné ekonomické činnosti. Zaměřovala se i
na to, zda se v uvedené jurisdikci objevuje nulová sazba daně z příjmů právnických osob. Seznam
nespolupracujících jurisdikcí EU pravidelně aktualizuje. Na tzv. černou listinu (black list) zařadila
Komise 15 zemí, mezi které patří Americká Samoa, Guam, Samoa, Trinidad a Tobago, Americké
Panenské ostrovy, Barbados, Spojené arabské emiráty, Marshallovy ostrovy, Aruba, Belize,
Bermudy, Fidži, Omán, Vanuatu a Dominika. Během roku 2019 bude sledovat dalších 34 zemí,
které jsou na šedé listině. Vyškrtnuto ze šedé listiny je nově 25 zemí, které splnily požadované
podmínky pro vyčlenění ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí.3
Zpráva o platové a profesní rovnosti mezi muži a ženami
Při příležitosti Mezinárodního dne žen zveřejnila Komise zprávu o rovnosti žen a mužů v EU.
Komise se zaměřuje na eliminaci rozdílu v odměňování žen a mužů, na zlepšení rovnováhy mezi
pracovním a soukromým životem a také bojuje proti násilí na ženách. Zpráva ukazuje, že
v oblasti sbližování rozdílů žen a mužů v pracovním procesu došlo k pokrokům, přesto tyto
úspěchy jdou velmi pomalu. V roce 2017 činila míra zaměstnanosti žen 66,4 %. Česká republika
obdržela jako doporučení v rámci evropského semestru, aby zlepšila zaměstnanost žen. Stejné
doporučení dostalo také Estonsko, Irsko, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko. Ženy
mají průměrně o 16 % nižší plat než muži. Tento ukazatel ovlivňuje výši důchodů, proto jsou ženy
více ovlivňovány chudobou než muži. Rozdíl v důchodech mezi muži a ženami činil v roce 2017
v průměru 35,7 %. Alarmující je, že 10 % starších žen si v některých členských státech nemůže
dovolit zaplatit potřebnou zdravotní péči. Ženy nejsou dostatečně zastoupeny v parlamentech a
vládách, nicméně se zvýšil počet ministerských postů (na 30,5 %), které obsadily ženy. Ve
velkých společnostech zastávají ženy pouze 6,3 % pozic generálních ředitelek. Komise se bude
nadále snažit, aby se více zrovnoprávnilo postavení žen a mužů. Dle směrnice o rovnováze mezi
pracovním a soukromým životem se stanoví, že otcové napříč všemi státy EU budou mít po
narození dítěte nárok alespoň na deset dní placené otcovské dovolené, která bude hrazena jako
nemocenská.4
EU a vztahy s Čínou
Ekonomický vliv Číny v EU se neustále zvyšuje, proto Evropská komise stanovila 10 opatření,
která budou projednána a schválena hlavami států nebo předsedy vlád členských států EU
na zasedání Evropské rady dne 21. března 2019. EU a Čína se budou vzájemně snažit dodržovat
2

European Commission: Foreign direct investment report: continuous rise of foreign ownership of European
companies in key sectors, 13.3.2019, [cit. 15. 3. 2019], Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-191668_en.htm
3
European Commission: Daně: Rada provedla revizi unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí, 12.3.2019,
[cit. 14. 3. 2019], Dostupné z https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/03/12/taxationcouncil-revises-its-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
4
European Commission: Mezinárodní den žen 2019: větší rovnost, ale příliš pomalé změny, 7.3.2019, [cit. 15. 3.
2019], Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1495_cs.htm
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komplexní strategické partnerství. EU navrhla, aby vzájemná spolupráce s Čínou
korespondovala s pilíři OSN. EU vyzývá Čínu, aby sladila v rámci účinnějšího boje proti změně
klimatu své cíle s Pařížskou dohodou a její emise dosáhly vrcholu do roku 2030. EU se bude více
angažovat v oblasti míru a bezpečnosti. Chce uplatňovat stávající dvoustranné dohody
a finanční nástroje a pomáhat Číně s dodržováním stejných zásad, provede strategii EU
pro spojení Evropy a Asie. Čína musí splnit závazky, které si s EU stanovila. Evropský parlament
a Rada do konce roku 2019 chtějí přijmout nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek.
Komise uvede do poloviny roku 2019 pokyny týkající se účasti zahraničních uchazečů a zboží
na trhu EU s veřejnými zakázkami. Do konce roku 2019 Komise také určí, jak vyřešit nedostatky
v právních předpisech EU. 5
Odklad brexitu
Ve středečním hlasování Dolní sněmovna britského parlamentu nepřijala možnost, že by Velká
Británie vystoupila z Evropské unie bez dohody. Pro text, který Theressa May předložila
k hlasování, se vyjádřilo 321 poslanců pro a 278 jich bylo proti. Poslanci ve čtvrtek 14. března
2019 odhlasovali krátké odložení Brexitu. Pro vládní návrh o odložení brexitu hlasovalo 412
poslanců, 402 bylo proti.6 Brexit by se mohl podle britské strany odložit na 30. června 2019.
V souvislosti s hlasováním o brexitu se očekává řada ministerských demisí.7

5

European Commission: Evropská komise bilancuje nad vztahy s Čínou a navrhuje 10 opatření, 12.3.2019, [cit. 14.
3. 2019], http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_cs.htm
6
E15: Britský parlament schválil krátký odklad brexitu, 14.3.2019, [cit. 15. 3. 2019],
https://www.e15.cz/zahranicni/britsky-parlament-schvalil-kratky-odklad-brexitu-1357153
7
E15: Britští poslanci odmítli tvrdý brexit, čeká je hlasování o odkladu, 13.3.2019, [cit. 14. 3. 2019],
https://www.e15.cz/zahranicni/britsti-poslanci-odmitli-tvrdy-brexit-ceka-je-hlasovani-o-odkladu-1357119
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