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Aktuálně, spolehlivě, nezávisle.

O Evropě se bude rozhodovat v Brně

Organizátoři projektu

Významnou událost bude od 6. do 9. prosince hostit statutární
město Brno. Sjedou se tam totiž nejúspěšnější účastníci projektu
Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky,
aby na modelovém zasedání, které se uskuteční v hotelu Vista,
letošní ročník projektu zakončili, ale také aby si také na vlastní
kůži zkusili několikadenní jednání o agendách předložených
Evropskou komisí, jež rovněž představíme v tomto vydání.

Brněnské modelové zasedání institucí EU učiní pomyslnou
tečku za letošním ročníkem projektu. V jeho průběhu zavítali
organizátoři do jedenácti regionů po České republice a do třech
regionů na Slovensku, aby středoškolské studenty hravou a
zábavnou formou informovali o Evropské unii a ukázali jim, jak
se dělá evropská politika a jaká má pravidla.

Projekt Rozhoduj o Evropě – Staň se
na den tvůrcem evropské politiky
organizuje nevládní organizací EUTIS
ve spolupráci s Odborem komunikace
o evropských záležitostech Úřadu
vlády ČR a zastoupením Evropské
komise v České republice. Hlavním
posláním projektu je informovat a
vzdělávat
české
a
slovenské
středoškolské studenty o evropských
otázkách a také o Evropské unii jako
celku. Partnery projektu jsou Konrad
Adenauer Stiftung a Eurocentra,
Národní pracovní skupina pro
strukturovaný dialog s mládeží,
Katedra politologie Fakulty sociálních
studií Masarykovy univerzity a také
Europe Direct Česká republika.
Modelové zasedání institucí EU,
kterým bude letošní ročník projektu
zakončen, bylo podpořeno z programu
Erasmus+ a je organizováno ve
spolupráci s Centrem pre európsku
politiku. O jednotlivých členech
realizačního týmu, kteří se budou na
modelovém zasedání podílet, se
můžete dozvědět více na Facebooku
nebo webu projektu.
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Program akce však nebude jen o simulaci jednání unijních
institucí. Účastníci budou mít také možnost diskutovat s
pozvanými hosty. Při těchto diskusích se mladí lidé budou moct
vyjádřit k celé řadě (nejenom) celoevropských otázek. Tyto
diskuse naváží na již realizované debaty v regionech a řešit se
bude, mimo jiné, školství, informovanost občanů o EU nebo
fake news. Mezi hosty, kteří přijali pozvání organizátorů
projektu a zapojí se tak do diskusních aktivit, se řadí i
europoslanci – Martina Dlabajová nebo Olga Sehnalová.
Zahájení modelového zasedání institucí EU se uskuteční v
hotelu Vista ve čtvrtek 6. září od 17 hodin za účasti prvního
náměstka primátorky města Brna Petra Hladíka, ředitele Odboru
komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Igora
Blahušiaka a zástupce koordinátorky Národní pracovní skupiny
pro strukturovaný dialog s mládeží Václava Kříže.

Unie chce zakázat teroristický obsah na internetu
Prevence šíření teroristického obsahu online a s tím spojená snaha zabránit zneužívání
hostingových služeb pro teroristické účely. To je jeden z návrhů, kterým se budou europoslanci
a ministři zabývat na brněnském modelovém zasedání institucí EU.
Pod pojmem teroristická propaganda se rozumí materiál a informace, které podněcují, podporují a
obhajují páchání teroristických činů nebo účast na nich. Přítomnost takového obsahu na internetu
má negativní vliv na uživatele, na poskytovatele internetových služeb a v konečném důsledku i na
celou společnost. Proto Komise navrhuje, aby byl takový obsah odstraněný nejpozději do jedné
hodiny, kdy je nejvíc škodlivý. Návrh se dotkne především poskytovatelů služeb online, kteří budou
muset přijmout opatření proti šíření tohoto obsahu skrze jejich platform y, a to například používáním
nových nástrojů.
Každá platforma se zavazuje poskytovat ročně zprávu o transparentnosti, která bude vysvětlovat,
jakým způsobem probíhá boj proti teroristickému obsahu. Povinností členských států bude zavést
účinné přiměřené a odrazující sankce pro případ, že by nebyly dodržované příkazy a teroristický
obsah nebyl z internetu odstraněný. Návrh podporuje Německo, Francie a Velká Británie.
Největšími odpůrci tohoto nařízení jsou naopak Portugalsko, Švédsko, Finsko a Česká republika.
Tyto státy se obávají ohrožení práva na svobodu projevu a ochranu osobních údajů. Kritizují i
administrativní zátěž, kterou by mohli pocítit nejen členské státy, ale i malé a střední podniky, a
žádají zpřesnění definic teroristického obsahu a vymezení přesných parametrů sankcí. Státy, které
nemají zkušenost s terorismem návrh odmítají a říkají, že by se tento problém měl řešit na národní
úrovni.
Monika Šuchová

Google, Amazon a Facebook platí nízké
daně. EU to chce změnit
Vytvořit nová pravidla, která zajistí, že aktivity
evropských digitálních podniků budou daněny
spravedlivě. To je cílem nové směrnice Evropské
komise, která chce, aby firmy jako Amazon, Google
nebo Facebook platily daně přímo v zemích, kde
podniky vykazují interakci s uživateli.
Návrh má tak členským státům umožnit zdaňovat zisky vytvořené na jejich území, a to i když není
společnost v daném státě přítomná. Tato nová pravidla by měla zajistit, že online společnosti budou
přispívat do veřejných financí stejnou měrou, jako kamenné obchody a off -line společnosti. Návrh
Komise je však jen dočasný a má platit do chvíle, kdy bude najito optimální komplexní řešení pro
zdanění online firem.
Norma by znamenala ztráty pro země jako je Irsko, Nizozemsko, Malta či Lucembursko, kam firmy
často převádějí své zisky kvůli nižším daním. Pro zmírnění dopadu tohoto opatření navrhují
poslanci zřízení kompenzačního fondu. Autor zprávy parlamentního výboru Paul Tang však
zmiňované země označil za piráty uvnitř EU.
Návrh Komise podporuje Rakousko a Francie, že obě země doufají v jeho rychlé přijetí. Mezi
skeptiky a odpůrce se pak řadí Irsko, skandinávské a středoevropské země a Německo. Obávají se
ztráty příjmů z daní těchto velkých koncernů, a také možných odvetných opatření ze strany USA,
které by tato směrnice mohla vyvolat. Akcentují také možné porušení mezinárodních dohod a
deklarují, že žádoucí je podle nich globální řešení. Diskutabilní je také tříprocentní sazba daně,
jelikož původně se její výše pohybovala mezi jedním a pěti. Jan Jakovljevič

