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Brexit
Legislativní opatření pro brexit bez dohody
Rada přijala sérii opatření a legislativních aktů, které se snaží lépe vypořádat s mimořádnou
situací ohledně brexitu bez dohody. Opatření se týkají například programu Erasmus+ a brexit
bez dohody by se neměl dotknout studentů, kteří jsou v rámci tohoto programu na výjezdovém
pobytu.1 Hlavním cílem je eliminovat však možné škody, které by brexit bez dohody způsobil,
nebo by je mohl způsobit. Akty se týkají práv občanů a členské státy je přijaly pro případ, že
nastane brexit bez dohody. Opatření jsou dočasná, jednostranná a týkají se koordinace
sociálního zabezpečení, již zmíněného programu Erasmus+ a také programu PEACE,2 rybolovu,
dopravy, zboží dvojího užití.3 Akty začnou platit první den po vystoupení Spojeného království
z EU, nastane-li brexit bez dohody.4
Třetí hlasování o brexitu v dolní komoře britského parlamentu
Britští poslanci v hlasování již potřetí odmítli dohodu o odchodu Británie z Evropské unie.
O dohodě hlasovali 29. března 2019 a podpořilo ji 286 zákonodárců, naopak podporu nezískala
u 344 hlasujících. Do 12. dubna se musí domluvit na brexitu bez dohody, nebo na delším
odkladu brexitu. V tomto případě se Británie zapojí do květnových voleb do Evropského
parlamentu. Libra se v souvislosti s hlasováním propadla pod hranici 1,3 USD.5
Odklad brexitu
Zasedání Evropské rady se ve čtvrtek 21. března 2019 věnovalo diskusi o otázkách brexitu.
Theresa May požádala o odklad brexitu na 30. června 2019, avšak tento termín byl ze strany
zástupců 27 členských států zkrácen na 22. května 2019 v případě, že britský parlament schválí
odvolání, pokud tomu tak nebude, odloží se brexit do 12. dubna 2019.
Posílení ekonomické základny EU
Kromě brexitu se vedoucí představitelé EU na zasedání Evropské rady věnovali otázce, jak posílit
ekonomickou základnu. Shodli se na tom, že silná hospodářská základna má klíčový význam pro
prosperitu a konkurenceschopnost Evropy. Uvedli, že tohoto cíle by mělo být dosaženo
prostřednictvím jednotného trhu, který by měl klást důraz na ekonomiku služeb průmyslové
politiky. Ta by se měla zaměřit na umělou inteligenci digitální politiky, vhodné pro věk digitální
transformace, a datové ekonomiky. Evropská rada vyzvala EU a její členské státy, aby posílily a
1

Pokračování aktivit v rámci programu Erasmus+ v případě brexitu bez dohody: Rada schválila opatření pro mimořádnou situaci, 19.3.2019,
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/03/19/ensuring-the-continuation-of-erasmus-activities-in-the-event-of-nodeal-brexit-council-approves-contingency-measures/
2 Nařízení zabezpečí financování programů PEACE a INTERREG VA do roku 2020 mezi pohraničními hrabstvími Irska a Severního Irska.
3
Týká se materiálů, vybavení a technologií, které lze použít pro civilní a vojenské účely, včetně šíření a dodávek jaderných, chemických nebo
biologických zbraní.
4 Brexit: Rada přijala řadu alternativních opatření pro případ scénáře bez dohody, 19.3.2019, https://www.consilium.europa.eu/cs/press/pressreleases/2019/03/19/brexit-council-adopts-a-series-of-contingency-measures-for-a-no-deal-scenario/
5 Britští poslanci opět odmítli brexitovou dohodu. Mayová: Hlasování má vážné důsledky, 29.3.2019, https://www.e15.cz/zahranicni/britstiposlanci-opet-odmitli-brexitovou-dohodu-mayova-hlasovani-ma-vazne-dusledky-1357599
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prohloubily jednotný trh, budovaly udržitelnou a konkurenceschopnou průmyslovou základnu,
dále rozvíjely digitální ekonomiku, investice a oblast výzkumu a inovací, uzavíraly nové dohody
o volném obchodu, využívaly nástroje na ochranu obchodu a obnovily diskusi o mezinárodním
nástroji EU pro zadávání veřejných zakázek.6
Financování programu Fiscalis v období 2012-2027
Podle předběžné dohody bude program daňové spolupráce Fiscalis financován i v dalším
rozpočtovém období 2021–2027. Program Fiscalis podporuje úzkou spolupráci členských států
v daňových otázkách a záležitostech. Program pomáhá zavést na jednotném trhu EU efektivnější
a spravedlivější daňové systémy napříč EU, zmírňuje administrativní zátěž pro podniky i pro
občany. Program přispívá také v boji proti daňovým únikům. Daňové úřady jednotlivých
členských států budou mezi sebou spolupracovat v oblasti zdokonalení a lepším propojení IT
systémů, předávání vyzkoušených postupů a specializované přípravě ke zvýšení efektivity
práce. Dále se bude podporovat již zavedená úzká spolupráce mezi daňovými úřady, bude se
posilovat konkurenceschopnost Unie a korektní hospodářská soutěž. Tuto předběžnou dohodu
bude muset formálně schválit Evropský parlament a Rada EU. Rozpočet se bude odvíjet od
dohody o příštím dlouhodobém rozpočtu EU.7

6

European Council, 21-22/03/2019, 22.3.2019, https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/03/21-22/

7

Dohoda o financování přináší vítaný impulz spolupráci členských států v daňových otázkách, 21.3.2019, http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-19-1754_cs.htm
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