
 

Aktuality z EU 

Britská strana by měla v rámci jednání o brexitu do dvou týdnů poskytnout 

dostatečná vyjasnění svých pozic, především v otázce vyrovnání svých 

finančních závazků. Je to potřeba k tomu, aby v polovině prosince mohl summit 

Evropské unie rozhodnout o posunu rozhovorů do jejich druhé fáze, tedy 

například k nové vzájemné obchodní dohodě. Novinářům to 10. listopadu po 

konci dalšího jednacího kola o odchodu Británie z EU řekl unijní vyjednavač 

Michel Barnier. Obě strany podle něj v této věci pokračují v technických 

jednáních. Podle unijních diplomatů ale dál není jasné, jak se britská strana 

staví k závazkům, které stávající víceletý finanční rámec do roku 2020 

přesahují, například ke společným zárukám za poskytnuté půjčky. 

Bulharské úřady zlikvidovaly zločineckou organizaci pašující migranty do 

západní Evropy. Šest členů tohoto gangu policie zatkla 14. listopadu při 

zásazích v Sofii a v dalších dvou městech ležících na Dunaji, Vidinu a Lomu. 

Dle prohlášení vydaného prokuraturou, jsou podezřelí z toho, že ilegálně 

přepravovali migranty, hlavně Pákistánce, Afghánce a Iráčany, z Turecka do 

Rumunska a poté do Maďarska a Rakouska. Migranti museli pašerákům za 

tento převoz platit mezi 4000 až 6000 eur (102.000 až 154.000 korun). 

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek 15. listopadu ve Štrasburku oficiálně ukončil půlroční 

předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy a předal je Dánsku. Česko se 

během svého předsednictví zaměřilo hlavně na ochranu lidských práv osob patřících ke zranitelným 

či znevýhodněným skupinám, rovnost mužů a žen, posílení právního státu, podporu vzdělávání v 

oblasti lidských práv a jazykových dovedností. Soustředilo se také na podporu demokracie na místní a 

regionální úrovni a reforem ve veřejné správě. Ministerstvo uvedlo, že Česko během svého 

předsednictví podepsalo nebo přímo ratifikovalo pět mezinárodních úmluv Rady Evropy. K 

nejvýznamnějším předsednickým akcím pak podle něj patřila konference na téma závaznosti 

soudních rozhodnutí, která se uskutečnila za účasti generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjörna 

Jaglanda a špiček evropské i národní justice v červnu v Brně. 

Lepší poznání kořenů společné evropské kultury, její rozmanitosti a národních specifik je cílem 

Evropského roku kulturního dědictví, jemuž bude zasvěcen příští rok. Jeho národní program 15. 

listopadu zahájil ministr kultury Daniel Herman. Kultura je podle něj mostem, na kterém se lidé 

setkávají, aby se poznali a aby se přestali bát. "Aby ubývalo potenciálu, který politici zneužívají ke 

špinavé hře, abychom se vzájemně sbližovali… to je poselství Evropského roku kulturního dědictví," 

řekl. Evropský rok má upozornit i na problémy, kterým kulturní dědictví čelí, jako jsou potíže s jeho 

digitalizací, velký tlak na památky z hlediska turismu, na což letos upozorňovala mnohá evropská města 

přetížená návštěvníky, a černý obchod s kulturními statky. 

  

 

Zástupci Evropského parlamentu a členských zemí Evropské unie se 10. listopadu dohodli na 

kompromisní podobě reformy systému obchodování s emisními povolenkami po roce 2020. 

Informovala o tom Evropská komise. Dodala, že reforma přispěje ke splnění závazku Evropské unie 

snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o minimálně 40 procent. Povolený objem emisí by se 

měl v letech 2021 až 2030 snižovat o 2,2 procenta ročně, tedy výraznějším tempem než doposud. Z trhu 
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by měly být staženy až dvě miliardy povolenek, což by mělo vést k nárůstu ceny za vypuštění tuny 

oxidu uhličitého do ovzduší na 25 eur (638 Kč) ze současných pěti eur. Německý průmysl podle DPA 

vyjádřil obavy, že dohodnuté změny by mohly mít negativní dopad na konkurenceschopnost evropských 

firem. Ochránci přírody zase považují reformu za příliš mírnou.  

Evropská komise schválila 13. listopadu změny v Integrovaném regionálním operačním programu. 

Navýšeny byly prostředky do výzev na Infrastrukturu základních škol o cca 1,4 miliardy korun, na 

nákup nízkoemisních autobusů o více než 1 miliardu a na revitalizaci památek asi o 1,5 miliardy 

korun. Díky těmto úpravám mohou být realizovány již připravené projekty, na které v předchozích 

výzvách nezbylo. 

Většina států EU má zájem o trvalou spolupráci v obranné oblasti. Na jednání ministrů zahraničí a 

obrany, které se konalo 13. listopadu státy podepsaly dopis oznamující, že se na takové součinnosti 

hodlají podílet. Fakticky by první projekty v rámci trvalé strukturované spolupráce unijních zemí 

(PESCO) měly být potvrzeny v polovině prosince na unijním summitu. O posílení spolupráce v obraně 

se zasazovala především Francie, v jejíž představách by se mělo jednat o co nejpřínosnější projekty 

byť i menší skupiny zemí. Projekt PESCO ale podporuje i Německo, byť Berlín prosazuje naopak co 

nejširší zapojení států EU. Česká republika od počátku deklarovala zájem se do obranné spolupráce 

Unie zapojit. Země EU zdůrazňují, že unijní obranná spolupráce není namířena proti 

Severoatlantické alianci. V jejím rámci se evropské země včetně Česka zavázaly ke zvyšování 

obranných výdajů. 

Evropská komise zahájila 13. listopadu veřejnou konzultaci ohledně šíření dezinformací na 

internetu. Buduje také expertní skupinu, v níž budou zastoupeni akademici, zástupci webových 

platforem, zpravodajských médií a občanské společnosti, kteří mají pomoci s vypracováním 

protiopatření. Ta mají být představena na jaře příštího roku, informovala Komise v tiskové zprávě. 

K problematice se mohou v rámci veřejné konzultace organizované Komisí vyjádřit občané, sociální 

média a zpravodajské organizace, tedy provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání, tištěná média, 

tiskové agentury, internetová média a subjekty ověřující faktickou správnost údajů. Zapojit se mohou i 

výzkumní pracovníci a státní orgány, a to až do poloviny února 2018. 

Evropský parlament 14.listopadu schválil novou legislativu, jejímž cílem je zvýšit ochranu 

spotřebitelů před podvody při nákupech přes internet a rychleji odhalit nepoctivé prodejce. Národní 

úřady budou mít v této oblasti větší pravomoci. Budou moci například požádat registrátory domén o 

informace nezbytné pro identifikaci nepoctivých obchodníků nebo provádět zkušební nákupy i v utajení. 

Pro spotřebitele by mělo být především snazší domoci se svých práv při nákupech v jiné členské 

zemi Evropské unie. Norma vstoupí v platnost za dva roky. Nová pravidla více zapojí do hry 

spotřebitelské organizace, které mají informace od spotřebitelů z první ruky, ale dozorové orgány s nimi 

dosud často nemohly nebo nechtěly pracovat. 

Evropští poslanci schválili 15. listopadu nová pravidla, jejichž cílem je boj proti dumpingovým a 

subvencovaným dovozům ze třetích zemí. Cílem nařízení je potlačovat nekalé obchodní praktiky 

třetích zemí, které výraznými hospodářskými zásahy zvyšují konkurenceschopnost svých výrobců. 

Změny navrhla Evropská komise loni v reakci na požadavek Číny, aby byla zařazena mezi tržní 

ekonomiky. Nová pravidla mění způsob stanovování toho, zda cena zboží vstupujícího na trh Evropské 

unie byla nebo nebyla neférově stlačena státním zásahem. Popisuje také překročení pravidel volného 

trhu formou zásahů státní politiky a jejího vlivu na chod firem, například přímou podporu státních 

podniků. Pro podniky v EU je nesmírně obtížné konkurovat dovozcům ze třetích zemí s nadměrnou 

výrobní kapacitou a nízkými cenami, které jsou výsledkem státních zásahů do hospodářství a 

dotováním výroby. Týká se to zejména zahraničních producentů v oblasti ocelářství, výroby hliníku, 

kol, cementu, chemických produktů, keramiky, sklářství, papírenství a solárních panelů. V 

současné době je Čína brána jako zvláštní "netržní případ". To znamená, že její výrobky mohou být v 

Evropě snáze označeny za uměle levné. 

Studium, věda a výzkum by do roku 2025 neměly být v Evropské unii omezovány hranicemi a 

studijní pobyty v jiné zemi Unie by měly být samozřejmostí. Před sociálním summitem EU ve švédském 

Göteborgu, kde budou šéfové států a vlád bloku hovořit také o vzdělávání, přiblížila Evropská komise 

novinářům svou představu, co pro rozvoj vzdělávání v EU udělat. Mezi kroky, které ke vzniku 



"Evropského prostoru vzdělávání" do roku 2025 Komise navrhuje, nechybí vytvoření evropského 

studentského průkazu, lepší vzájemné uznávání diplomů, silnější spolupráce při vzniku školních osnov 

či zlepšení jazykové výuky. Komise připomněla též potřebu podpory celoživotního vzdělávání, ale 

třeba také učitelů. Mezi nabídnuté záměry patří také vznik sítě evropských univerzit, aby špičkové 

evropské univerzity mohly bez problémů spolupracovat přes hranice, a podpora zřízení "školy evropské 

nadnárodní správy věcí veřejných". 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Jedním ze současných problémů, s nimiž se potýkají evropské politické systémy, 

je stále vzrůstající propast mezi vládní politikou a tím, co od ní občané 

očekávají. Tradiční politika a rozhodování politického zastoupení se lidem čím dál 

více vzdaluje. Tento problém se snaží řešit „politické laboratoře“ a 

multidisciplinární vládní týmy vyvíjením inovativních metod, jak aktivně zapojit 

občany do veřejných služeb a rozvoje veřejných politik. Budoucnosti těchto 

laboratoří a jejich metod se věnovala konference „Politické laboratoře: budoucnost designu tvorby 

politiky“, které se 14. listopadu Zastoupení účastnilo.  Akci organizovala síť BEDA sdružující 

designové a inovační centra a organizace. Do diskuze nad výzvami zapojení občanů do tvorby politik 

se zapojili odborníci z Politické laboratoře EU, Inovační laboratoře Severního Irska a vedoucí 

projektantky z Helsinek a Eindhovenu. 

Na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhlo 15. listopadu slyšení na téma 

problematiky segregace romské populace ve vzdělávání, k níž dochází napříč evropskými zeměmi. 

Romové jsou často umísťovaní do zvláštních škol pro děti s poruchami učení, což snižuje jejich budoucí 

životní uplatnění. Evropská komise v této věci zahájila řízení pro nesplnění povinnosti proti České 

republice, Maďarsku a Slovensku. Právě z těchto zemí zde zazněly názory místních odborníků 

informujících o aktuální situaci. 

Během uplynulých několika let se prokázal pozitivní vliv umění a kultury na duševní zdraví a 

pohodu – ukázalo se, že lidé trpící například depresemi, úzkostnými stavy nebo stresem dokáží se svou 

duševní chorobou bojovat snadněji, účastní-li se různých kulturních aktivit. Otázkou, jak tyto aktivity 

implementovat do sociální a zdravotní péče v členských zemích EU, se zabývali diskutující na 

konferenci věnující se kultuře a zdraví 16. listopadu pořádané sítí ERRIN, jíž je Jihomoravský kraj 

členem. Prezentace a následná diskuze přinesla užitečné informace v podobě úspěšných případů 

propojení kultury a zdravotní péče, jako jsou například projekty Kultura na předpis nebo Čas na čtení. 

Státy EU se mají v této oblasti co učit zejména od Spojeného království a Švédska. 

Tento týden pořádalo Zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu společně s Českým centrem a 

Zastoupením Plzeňskéo kraje v Bruselu již 6. ročník úspěšné módní akce s názvem Czech Fashion 

& Design Weekend. Od pátku 17. listopadu do neděle 19.listopadu se v krásných prostorách Plzeňského 

domu představilo devět úspěšných českých návrhářů a designerů – mezi nimi například brněnská 

módní značka Reparáda, výrobce originálních hraček Lesito, stylové kabelky Teabag, nadčasová 

móda značky JJ, výjimečné kousky od pražské La Femme Mimi nebo originální diáře a notesy Skoba. 

Výborné občerstvení nabídlo cukrářství Retrometro. 

Kalendář 
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Zdroje využívané pro Monitoring EU: 

www.euroskop.cz; www.euractiv.cz/com; www.ihned.cz; https://ec.europa.eu/czech-republic/, 

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs 

 

 


