
 

Aktuality z EU 

Premiéři a prezidenti 27 zemí EU během summitu v Bruselu, který se konal  

23. února, vzkázali Evropskému parlamentu, že v roce 2019 chtějí mít při 

výběru nového předsedy Evropské komise zásadní slovo. Na neformálním 

summitu se hlavy států a vlád bloku - bez odcházející Británie - také dokázali 

velmi obecně shodnout, že nový dlouhodobý rozpočet EU se musí dokázat 

vypořádat též s financováním nových výzev jako je migrační krize, lepší 

ochrana vnějších hranic či společná bezpečnost. V diskusi o institucionálních 

otázkách kolem podoby EU po brexitu šéfové států a vlád podpořili snížení 

počtu europoslanců na 705 z nynějších 751. Podporu naopak nezískal návrh 

na celoevropské kandidátní listiny či propojení funkce předsedy Evropské 

rady a Evropské komise někdy v budoucnosti. Šéfka evropské diplomacie 

Federica Mogheriniová po jednání zástupců EU, Africké unie, OSN a dalších 

partnerů oznámila finanční pomoc ve výši 414 milionů eur (zhruba   

10,5 miliardy korun) pro nestabilní africký region Sahel, přes nějž proudí  

na sever migranti ze subsaharské Afriky. Evropská unie hodlá ve snaze omezit 

migraci zdvojnásobit z 50 na 100 milionů eur příspěvky pro společnou 

vojenskou operaci Burkiny Faso, Mali, Mauritánie, Nigeru a Čadu. 

Rakousko podalo 23. února u Soudního dvora Evropské unie žalobu kvůli 

plánované dostavbě maďarské jaderné elektrárny Paks. Krok je namířen proti rozhodnutí Evropské 

komise o přípustnosti státních subvencí při rozšíření elektrárny. Budapešť  už na konci ledna, kdy Vídeň 

žalobu avizovala, uvedla, že si za projektem stojí. Evropská komise se loni usnesla, že Maďarsko smí 

dotovat dostavbu své jediné jaderné elektrárny. Rakousko považuje tuto státní pomoc za 

nepřípustnou. Podle Vídně také rozšíření jaderné elektrárny poškozuje snahy o podporu 

obnovitelných energií. Podobně jako v případě elektrárny Paks v minulosti Rakousko protestovalo proti 

stavbě britské jaderné elektrárny Hinkley Point C. 

Pražská šunka bude na evropském seznamu Zaručených tradičních specialit (ZTS). Žádost se  

u Evropské komise projednávala přibližně šest let. 23.února to oznámilo v tiskové zprávě ministerstvo 

zemědělství. Zatím má ČR v seznamu spolu se Slovenskem čtyři potraviny - Tradiční špekáčky, 

Liptovský salám, Spišské párky a Tradiční lovecký salám. Podle výkonného ředitele Českého svazu 

zpracovatelů masa Jana Katiny však nejde o absolutní výhru, protože bude platit pětileté přechodné 

období, v němž se bude moci "Pražská šunka" vyrábět i bez označení a v horší kvalitě. O možnost mít 

na seznamu i šunku, usilovali čeští výrobci od roku 2012. Výrobek označený žlutomodrým evropským 

logem bude muset vždy splňovat přesnou recepturu a technologii výroby. Označení můžou získat 

pouze výrobky, které jsou na domácím trhu používány alespoň 30 let. 

Evropská unie 27. února vyzvala k okamžitému příměří v Sýrii. Podle předsedy Evropské rady 

Donalda Tuska syrský režim prezidenta Bašára Asada "brutálně útočí" i na nevinné muže, ženy a děti. 

Rusko a Irán, které Asada podporují a podle EU útoky umožňují, proto Tusk vyzval, aby toto 

násilí zastavily. Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron 

kvůli vývoji v Sýrii napsali dopis ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Putina vyzvali, aby 

pomohl v Radě bezpečnosti OSN prosadit rezoluci, která by pomohla ustavit příměří. Síly prezidenta 

Asada od minulé neděle intenzivně bombardují syrskou východní Ghútu. V obležení tam od roku   

2013 žije na 400 tisíc civilistů, kteří trpí nedostatkem potravin a léků.  
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Evropská komise navrhuje zdanit příjmy velkých digitálních společností na základě toho, kde jsou 

jejich uživatelé, a ne podle toho, kde je jejich sídlo. Sazba daně by se pohybovala mezi jedním až pěti 

procenty. Uvedla to 27. února agentura Reuters, která se odvolává na návrh Komise, do kterého měla 

možnost nahlédnout. Návrh je zaměřen na firmy jako je Amazon, Google a Facebook. Ty čelí obvinění, 

že platí příliš nízké daně přesunem svých zisků z EU do zemí s nízkými daněmi, jako je Lucembursko 

nebo Irsko. Podle návrhu by se daň vztahovala na firmy s globálními příjmy nad 750 milionů eur 

(19 miliard Kč) a s digitálními příjmy v EU nejméně deset milionů eur ročně. Dokument se ještě před 

oficiálním zveřejněním může změnit. Zveřejnění se očekává v druhé polovině března. Daň by podle 

návrhu Komise byla dočasným opatřením, dokud nebude schváleno komplexnější řešení spravedlivého 

zdanění těchto firem. 

Na Radě pro všeobecné záležitosti byl 27. února finálně schválen návrh nařízení o zeměpisném 

blokování (tzv. geoblocking). Byl tak dokončen legislativní proces a nařízení bude moci vstoupit   

v platnost. Jeho cílem je zajistit, aby spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, 

ať už on-line nebo osobně, nebyli diskriminováni. Případy, kdy zákazníci při nákupu zboží či služeb  

 v zahraničí narazí na odmítání prodeje či odlišné obchodní podmínky, by tak již brzy měly být 

minulostí. 

Evropská komise 28. února schválila a zveřejnila návrh právního textu dohody o vystoupení Velké 

Británie z Evropské unie. Unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier, který materiál prezentoval 

novinářům, zdůraznil, že o návrhu bude nyní jednat 27 zemí unie a na zřeteli bude i názor 

europarlamentu. Návrh dohody o vystoupení, který má 168 článků, se skládá ze šesti částí.   

Po úvodních ustanoveních jsou v návrhu odstavce týkající se otázky zachování práv občanů EU   

v Británii po brexitu, dalších bodů souvisejících s rozlukou či také finančního vyrovnání britských 

závazků. Dohoda se týká i následného přechodného období, které by mělo skončit na konci roku 

2020. Součástí dohody je i protokol o Irsku a Severním Irsku, kde EU ve snaze vyhnout se vzniku 

standardní kontrolované hranice a při chybějících návrzích jiného řešení z Londýna v zásadě navrhuje, 

aby na obou stranách hranice dál platily unijní regulace. 

Internetové společnosti by měly ze svých systémů do hodiny od oznámení odstranit obsah 

související s terorismem, je přesvědčena Evropská komise. Firmy jako je Facebook, Twitter, 

YouTube nebo Google by také měly samy podobný obsah aktivně vyhledávat, včetně pomocí 

automaticky fungujících nástrojů. Komise zároveň dala 1. března firmám i členským zemím EU   

tři měsíce na to, aby oznámily kroky, které v této věci podnikly. Větší firmy by podle názoru unijní 

exekutivy také při řešení této problematiky měly pomáhat menším internetovým společnostem. Členské 

státy EU by ze své strany měly zajistit, že mají dostatečné prostředky k rychlému odhalování   

a oznamování podobného obsahu. Doporučení Komise dává také firmám půl roku na splnění dalších 

kroků, které souvisejí s odstraňováním jiného nelegálního obsahu. Také v tomto případě jde o aktivnější 

přístup, zlepšení využívaných nástrojů, pomoc menším firmám či užší spolupráci s úřady i mezi 

společnostmi navzájem. 

V Polsku hrozí kvůli tamní justiční reformě jednoznačné riziko porušení evropských hodnot, 

včetně vlády práva, míní Evropský parlament. Vyplývá to z přijatého usnesení z 1. března k měsíce 

se vlekoucímu sporu mezi EU a Varšavou o reformu soudního systému v zemi. Europarlament také 

vyzval členské země bloku, aby si na situaci rovněž rychle udělaly názor a v případě, že dojdou k 

podobnému závěru, reagovaly odpovídajícím způsobem. 

Dálková kamionová doprava nebude součástí chystané novely směrnice EU o vysílání pracovníků. 

Po devíti hodinách jednání z 1. března se na tom dohodlo bulharské předsednictví EU a zástupci 

europarlamentu a Evropské komise. Europoslankyně Martina Dlabajová (ANO), která se schůzky 

zúčastnila, připomněla, že Česká republika právě o vyjmutí tranzitní dopravy dlouhodobě 

usilovala. Vyjmutí kamionové dopravy a řešení této problematiky speciální úpravou si kvůli svým 

dopravcům nepřála jen Česká republika a další země ze středu a východu unie, ale také státy jako 

Zprávy z evropských institucí 



Portugalsko či Španělsko. Také na jejich řidiče by totiž složitým způsobem dopadala pravidla týkající 

se například mzdy obvyklé pro každou zemi či dalších náhrad. 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

26. února se Zastoupení JMK v Bruselu zúčastnilo schůzky pracovní skupiny 

pro Vědu a výzkum, která se konala v rámci sítě ERRIN. Jednání se zaměřilo 

zejména na plánování nového rámcového programu FP9 ve spojitosti s vědou 

a výzkumem. Na setkání vystoupili dva řečníci, jež představili svá stanoviska a 

zhodnotili předchozí plánovací období. V následné diskuzi se řešilo zejména téma 

přidané hodnoty Evropských projektů a nově orientované politiky EU – 

zaměření se na občany. 

26. února se konalo setkání Silná Evropa – silné městské části, v prostorách zastoupení německého 

regionu Baden-Wurttemberg, kde se diskutovala podoba budoucího víceletého finančního rámce  

po roce 2020. Pozornost byla zaměřena zejména na potřebné snižování nákladů a zvyšování 

efektivnosti v oblasti kohezní politiky. Za velký problém je považován právě Brexit, který bude mít 

dopad na všechny stávající země EU, a proto byli účastníci vyzváni, aby se snažili co nejvíce kooperovat 

mezi sebou a aby se regiony navzájem podporovaly.  

Dne 26. února se na zastoupení regionu Okcitánie konal workshop na téma: Řešení problémů ve 

zdravotnictví skrze využití digitálních technologií. Na workshopu byly představy inovace v tomto 

oboru zejména plynoucí ze spolupráce malých a středních inovačních firem, pacientů, nemocnic, 

lékařských zařízení apod. Byly představeny i tři úspěšné projekty v této oblasti. Tyto projekty se 

zaměřovaly na Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu, které byly Komisí označeny jako jedny 

z prioritních bodů plynoucích ze stárnutí populace. 

Dne 27. února se Zastoupení účastnilo konference zabývající se problematikou jakosti pitné vody, 

která je nyní hojně diskutovaným tématem napříč celou EU. Hlavním problémem je neexistující 

zastřešující jednotný předpis pro všechny státy evropské sedmadvacítky. Během setkání se 

probírala nutnost zkoordinovat předpisy všech členských států, aby občané EU měli přístup ke kvalitní 

pitné vodě bez ohledu na oblast, kde se právě nacházejí. Dále se hovořilo o problematice transparentnosti 

a plýtvání pitné vody. 

Na půdě stálého zastoupení Maďarska se 27. února uskutečnilo první ze čtyř plánovaných setkání států 

Visegrádské čtyřky. Probíralo se období po roce 2020 a dopady rozdělení evropských peněz. Za 

největší problém se aktuálně považuje potřeba zvyšovat efektivnost a výkonnost při menším finančním 

obnosu. Další setkání se uskuteční 15. března na Stálém zastoupení České republiky a bude se řešit 

financování budoucího rozpočtu.  

27. února byla v Evropském parlamentu pořádána akce organizace Ukrainian Think Tanks Liasion 

Office. Tato událost se koná každoročně a přináší nové podněty ke kooperaci mezi Ukrajinou   

a Unií. Na tomto setkání bylo mezi nejčastějšími tématy např.: úspěšné přijetí asociační dohody   

a bezvízový styk mezi Ukrajinou a EU. Na druhou stranu se řešila politická situace na Ukrajině. 

Události se zúčastnili zejména zástupci ukrajinských think tanků, ambasadoři, ukrajinští proevropští 

představitelé apod. Hlavním tématem byla budoucnost Ukrajiny pro EU.  

Euractiv 27.února pořádal událost zaměřující se na budoucnost ekologie a zejména plastů a jejich 

recyklace. Tato konference se týkala především neefektivní recyklace plastů, které jsou obsaženy  

ve spoustě produktů a jsou vytvářeny z docházejících přírodních zdrojů. Jako součást nové vize 

cirkulární ekonomiky vydala Evropská komise novou strategii, která má právě recyklaci podpořit. 

Mezi klíčové téma patřila např.: budoucnost obalových materiálů potravin a dalších produktů. 

Workshopu se účastnili politici, odborníci i zástupci neziskových organizací.  

28. února se Zastoupení zúčastnilo události věnované zájmům Univerzit pro aplikované vědy 

v Devátém rámcovém programu. Na konferenci se nejvíce rozebíral rozpočet, kdy se představitelé 

ztotožnili s názorem skupiny Lamy, která usiluje o zdvojnásobení rozpočtu za účelem vytvoření nové 

„značky EU“, jakou je nyní např.: Erasmus+. Byly představeny i úspěšné projekty např.: 



portugalských univerzit a výzkumných center. Klíčovou myšlenkou se stalo heslo „mysli lokálně, jednej 

globálně“. Jednalo se zejména o pracovní verzi návrhu UAS4Europe.  

1. března se Zastoupení účastnilo workshopu v prostorách Vídeňského domu, který se zabýval tématem 

Porozumění Evropě. Během workshopu byla představena struktura institucí EU, kultura a historie 

integrace. Speciální důraz byl kladen na výhody a příležitosti, které mladým lidem poskytuje Erasmus+.  
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FOTO SOUTĚŽ 2018: Projekty EU v 

Jihomoravském kraji – najdi, vyfoť, popiš 

a pošli... a vyhraj exkurzi do Bruselu! 
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