
 

    Aktuality z EU 

V Itálii 3. května selhal další pokus o vytvoření vládní koalice   

po březnových volbách. Italská média soudí, že země tak pravděpodobně 

směřuje k předčasným parlamentním volbám. Prezident Sergio Mattarella 

přiznal, že nepůjde sestavit vládní koalici ani mezi protestním Hnutím pěti 

hvězd (M5S) a středolevou Demokratickou stranou (PD). PD byla v otázce 

spolupráce s hnutím M5S hluboce rozdělena. Nakonec převážilo mínění jejího 

bývalého šéfa a expremiéra Mattea Renziho, který společnou koalici odmítal. 

Konzultace o dalším vývoji povede prezident následující týden. Buď vznikne 

úřednická vláda, nebo bude v činnosti pokračovat kabinet v demisi 

premiéra Paola Gentiloniho z PD za účelem přípravy nových voleb. Jednat 

se také dle médií může o změně volebního systému, protože ten současný 

vytvořil v zemi patovou situaci. 

Česká republika se zapojí do programu Evropské obranné agentury, jehož 

cílem je pořízení sedmi tankovacích letadel. Po neformálním jednání ministrů 

obrany zemí Evropské unie v Sofii to 4. května uvedla ministryně obrany   

v demisi Karla Šlechtová. Řekla také, že vítá snahu o vylepšení evropských 

dálnic, silnic a přístavů, jehož cílem je usnadnit vojenské přesuny. 

Evropská obranná agentura je unijní orgán, jehož úkolem je podporovat 

obranné schopnosti členských států a jejich vojenskou spolupráci. K projektům Evropské obranné 

agentury patří také vylepšování evropských dopravních sítí pro armádní přesuny. Šlechtová na jednání 

také znovu zmínila nutnost zjednodušení směrnice EU, která by zrychlila pořizování vojenského 

materiálu. Vyzvala také k otevření diskuse o bojových uskupeních EU a možnosti jejich nasazení. 

Vláda britské konzervativní premiérky Theresy Mayové utrpěla 8. května další nepříjemnou porážku 

v horní komoře parlamentu, když její členové napříč politickými stranami de facto podpořili setrvání 

Británie v jednotném trhu po odchodu země z EU. O příslušném dodatku k vládnímu zákonu   

o brexitu teď budou muset hlasovat poslanci. Média označují výsledek hlasování za šokující, senzační 

nebo za rebelii, protože stovka členů Sněmovny lordů – ať už vládní konzervativci či opoziční 

labouristé – hlasovali v přímém rozporu s oficiálním postojem svých stran. Premiérka Mayová   

i vůdce labouristů Jeremy Corbyn jednotný trh odmítají. Sněmovna lordů se vyslovila pro setrvání 

Británie v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Ten kromě zemí EU zahrnuje i nečlenské státy 

Norsko, Island a Lichtenštejnsko a poskytuje přístup na jednotný trh s volným pohybem zboží, osob, 

služeb a kapitálu. Podle serveru Politico je ale více než jisté, že Dolní sněmovna dodatek o EHP 

neschválí. Hlasovat by o něm měla ještě tento měsíc. Porážka ve Sněmovně lordů – už 14. týkající se 

klíčového vládního zákona o odchodu z EU – je ale další komplikací pro Mayovou a její menšinovou 

vládu, která sama není v otázkách brexitu jednotná. 

Jedenáct českých a moravských knihoven si rozdělí dotaci ve výši 648 milionů korun   

z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Úspěšné projekty jsou zaměřené na 

digitalizaci knihovních fondů nebo rekonstrukci stávajících a budování nových depozitářů – tím 

zároveň přispějí k zachování kulturního dědictví země. K získání finanční podpory doporučili vybrané 

projekty specialisté Centra pro regionální rozvoj České republiky. V Jihomoravském kraji dojde   

k rekonstrukci vnitřních prostor a technologií hlavní budovy Moravské zemské knihovny v Brně.   

V rámci projektu budou také restaurovány nejvzácnější dokumenty z historického fondu knihovny, 

digitalizovány mikrofilmy a budou odstraněny přístupové bariéry pro invalidní návštěvníky knihovny. 
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Knihovna tak bude moci nabídnout větší komfort svým návštěvníkům a zajistit kvalitní podmínky pro 

uložení knih. Celá rekonstrukce bude z programu IROP podpořena více než 80 miliony korun. 

Informovalo o tom 9. května v tiskové zprávě Ministerstvo pro místní rozvoj.  

 

 

Ve dnech 2. - 3. května se uskutečnilo miniplenární zasedání Evropského parlamentu v Bruselu. 

Mezi hlavní body na pořadu jednání patřily především: rozprava o budoucnosti Evropy s belgickým 

premiérem Charlesem Michelem a debata o opatřeních týkajících se víceletého finančního rámce po 

roce 2020. Poslanci také přijali nelegislativní usnesení, ve kterém požadují, aby EU zahájila 

diplomatickou iniciativu zaměřenou na celosvětový zákaz testování kosmetiky na zvířatech od roku 

2023. Prodej kosmetických výrobků, které byly testovány na zvířatech, je v rámci EU zakázán již od 

roku 2013. Parlament dále schválil usnesení o ochraně dětí v rámci migrace a usnesení o uvolnění 

prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Belgie   

v souvislosti s propouštěním 2287 pracovníků společnosti Caterpillar v regionu Hainaut. 

Ekonomika eurozóny i celé Evropské unie letos, přes mírný pokles na počátku roku, poroste  

o  2,3 procenta. Ve své pravidelné jarní makroekonomické předpovědi to uvedla 3. května Evropská 

komise. V roce 2019 ovšem výkon ekonomiky celého bloku i zemí s eurem zpomalí na dvě procenta 

kvůli rostoucím problémům v některých zemích i sektorech hospodářství, potřebě úprav měnové 

politiky a zpomalení světového obchodu. Materiál ovšem také připomíná rostoucí rizika, která mohou 

rozbíhající se soukolí unijního hospodářství zadrhnout. Kolísání finančních trhů z posledních měsíců se 

podle Komise může stát trvalejším jevem. Cyklické fiskální oživení v USA může sice krátkodobě růst 

podpořit, rizikem je však možné přehřátí ekonomiky a možnost rychlejšího než očekávaného růstu 

amerických úrokových sazeb. "Největší riziko pro optimistický výhled je protekcionismus, který se 

nesmí stát novým normálem. Poškodil by právě ty naše občany, kteří ochranu potřebují nejvíce," varoval 

komisař pro hospodářské a měnové otázky, daně a cla Pierre Moscovici.  Nezaměstnanost se v unii dál 

snižuje a podle Komise se nyní dostala na úroveň před hospodářskou krizí. V celé EU by měla letos 

z loňských 7,6 procenta klesnout na 7,1 procenta a v roce 2019 na 6,7 procenta. V zemích platících 

eurem to loni bylo 9,1 procenta, pro letošek Komise čeká hodnotu 8,4 procenta a pro příští rok  

 7,9 procenta. Souhrnný schodek veřejných financí v eurozóně i veřejný dluh v roce 2017 se jako 

procentní podíl HDP snížily, a to i v důsledku silného hospodářského růstu a nízkých úrokových sazeb. 

Jarní prognóza Evropské komise také potvrzuje optimistické vyhlídky pro českou ekonomiku.   

Od únorové predikce Evropská komise svou prognózu pro českou ekonomiku dále vylepšila. Letos má 

HDP růst tempem 3,4 procenta a v roce 2019 3,1 procenta. 

Tisíce osmnáctiletých občanů Evropské unie získají zdarma lístky na cesty vlakem do jiných států 

EU. Zástupci Evropské komise 3. května v Bruselu představili projekt, jehož cílem je seznámit mládež 

se zeměmi společenství. O 15.000 jízdenek se lze přihlásit v rozmezí od 12. do 26. června. Zájemce 

vybere porota, přičemž počet lístků určených pro jednotlivé členské státy odpovídá velikosti jejich 

populace. Vybrané osoby získají jízdenku Interrail-Ticket, s níž mohou v létě měsíc cestovat   

po čtyřech zemích EU. Hlásit se lze přes Evropský portál pro mládež, a to jednotlivě či ve skupinách 

do pěti lidí. Uchazeči ale musí dopředu oznámit cíle svých cest. Části z nich pak mohou urazit   

i autobusem nebo trajektem. Další kolo podávání žádostí se předpokládá na podzim. Komise cce v roce 

2018 vyslat do ciziny 20 až 30 tisíc osmnáctiletých. Projekt nazvaný DiscoverEU (Poznej EU) je zatím 

v pilotní fázi, na kterou je vyhrazeno 12 milionů eur (306 milionů Kč). Od roku 2021 by se ale rozpočet 

mohl navýšit až na 700 milionů eur (téměř 18 miliard Kč). Iniciativu navrhl Evropský parlament,   

s nápadem přišel německý europoslanec Manfred Weber z Evropské lidové strany. "Každý mladý 

Evropan by měl k 18. narozeninám dostat Interrail Ticket, aby mohl objevit krásu a rozmanitost 

Evropy," poznamenal předloni. 

Evropská komise zahájla 9. května veřejnou online konzultaci určenou všem Evropanům, v níž se 

mohou vyjádřit k tomu, jakým směrem by se podle nich měla Evropská unie ubírat v budoucnu. 

Tato konzultace je součástí širší diskuse o budoucnosti Evropy iniciované vydáním bílé knihy Komise 

dne 1. března 2017. Konzultaci vypracoval panel 96 občanů z 27 členských států, kteří se společně 

dohodli na 12 otázkách, jež svým evropským spoluobčanům položí. Internetová konzultace bude 
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probíhat souběžně s aktuálními dialogy s občany, které organizuje Evropská komise a členské státy. 

Přihlásit do konzultace se můžete zde.  

   Zprávy z činnosti Zastoupení JMK při EU 

Od pátku 4. do pondělí 7. května 2018 proběhla exkurze do Bruselu pro čtyři 

výherce již druhého ročníku Foto soutěže „Projekty EU v Jihomoravském 

kraji - najdi, vyfoť, uploaduj, popiš a vyhraj exkurzi do Bruselu!“ Výherci během 

exkurze navštívili hlavní sídlo Evropské komise, podívali se do Evropského 

parlamentu a v rámci Open Day (Den otevřených dveří evropských institucí) se 

podívali do Výboru regionů, kde měl stánek také Jihomoravský kraj, a do 

Evropské Rady. Krom evropských institucí také navštívili např. Atomium, Muzeum válek nebo Dům 

evropských dějin. Celou exkurzi zakončili v Plzeňském domě, kde má také kancelář Zastoupení JMK 

při EU. 

Dne 5. května se Jihomoravský kraj jako jediný z ČR prezentoval v Evropském výboru regionů v 

rámci Dne otevřených dveří evropských institucí (tzv. Open day), který se konal u příležitosti oslav 

Dne Evropy, letos s podtitulem „Jsme pyšni na náš kraj a jeho kulturu“. Kromě představení našeho kraje 

a jeho nádherné krajiny a kulturních památek měli návštěvníci také možnost ochutnat tradiční moravské 

koláčky a preclíky z Velké Bíteše jako součást gastronomické prezentace. Zájemci si rovněž mohli 

otestovat znalosti o Jihomoravském kraji pomocí vyplnění našeho kvízu a přiučit se tak další 

zajímavosti. Každoročně se akce těší velkému zájmu široké veřejnosti, letos přišlo téměř 3000 

návštěvníků. 

Dne 7. května se Zastoupení zúčastnilo události v hlavní bruselské kulturní instituci BOZAR, jejíž náplní 

byla diskuze o změně v politice směrem k většímu zapojení občanů. Tento večer byla také oficiálně 

představena kampaň s názvem Cities4Europe – Europe for citizens, která se zaměřuje právě na 

podporu zapojení občanů. Hlavním cílem této kampaně je sbírat doporučení občanů ohledně možností 

zapojení do tvorby politik. 

Kalendář 

 

 

 

 

 

 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti 

¨ 

Zasedání Evropského výboru regionů 

 

Květen Květen 14 16 

https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_en

