
 

Aktuality z EU 
Polská premiérka Beata Szydlová odmítla 9. března souhlasit s celkovými 
závěry setkání šéfů států a vlád osmadvacítky. Poté, co její kolegové na 
summitu Evropské unie potvrdili jejího krajana Donalda Tuska do čela 
Evropské rady na dalšího dva a půl roku. S textem závěrů připravených právě 
předsedou Rady Tuskem souhlasilo 27 zbývajících účastníků schůzky. 
Dokument se týká například migrace, ekonomického vývoje EU a zájmu 
bloku na rozvoji celosvětového volného obchodu či záměru unie 
angažovat se na západním Balkánu. Fakt, že jej Polsko nepotvrdilo, 
prakticky moc neznamená, situace se však stala projevem nesouladu uvnitř 
společenství v době, kdy jeho představitelé neustále mluví o potřebě 
demonstrovat jednotu unie otřesené loňským rozhodnutím Velké Británie 
blok opustit. Jedním z témat jednání Evropské rady byla také rozdílná 
kvalita potravin v zemích EU. Premiéři a prezidenti států osmadvacítky se 
na summitu shodli na tom, že by se tímto problémem Evropská komise 
měla zabývat. Češi a další země Visegrádské čtyřky ale nedosáhli toho, co 
původně chtěli. Premiéři čtyř států na své mimořádné schůzce ve Varšavě 
prohlašovali, že by Evropská komise měla prodávání potravin s různým 
složením zakázat. 

Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová chce požádat parlament o svolení, aby se mohlo 
konat nové referendum o nezávislosti Skotska. "Příští týden požádám skotský parlament, aby mi 
povolil dohodnout se s britskou vládou na procesu, který umožní skotskému parlamentu posoudit 
referendum o nezávislosti (Skotska na Velké Británii)," řekla 13. března Sturgeonová v Edinburghu. 
Skotský parlament by podle ní měl upřesnit termín nového referenda koncem roku, případně 
začátkem roku 2018. Britská premiérka Theresa Mayová už několikrát zdůraznila, že si referendum ve 
Skotsku nepřeje. 

Největší severoirská nacionalistická strana Sinn Féin prohlásila 13. března, že chce referendum o 
odtržení Severního Irska od Spojeného království, a to "co možná nejdříve". Sinn Féin tak učinila 
jen několik hodin poté, co skotská premiérka Nicola Sturgeonová oznámila, že chce požádat skotský 
parlament o svolení, aby se mohlo konat nové referendum o nezávislosti Skotska. Většina obyvatel 
Severního Irska, 56 procent, se během hlasování o brexitu vyslovila pro to, aby země v evropském 
svazku setrvala. 

Britský parlament schválil 13. března zákon, který vládě premiérky Theresy Mayové umožní spustit 
proces odchodu země z Evropské unie. Předloha definitivně prošla poté, co večer Sněmovna lordů 
odhlasovala, že již nebude trvat na dvou svých dodatcích, které krátce předtím odmítla Dolní 
sněmovna. Lordi původně požadovali, aby parlament schvaloval i konečné dohody země s Bruselem a 
aby Londýn garantoval práva občanů unie žijících v Británii i po brexitu. Vláda ale obě změny odmítla 
s tím, že by komplikovaly vyjednávací pozici Londýna. Ministr pro brexit David Davis vzápětí 
zopakoval, že vláda hodlá rozluku zahájit koncem března. Zároveň podepsala 15. března britská 
královna Alžběta II. zákon umožňující aktivaci článku 50 lisabonské smlouvy, na jehož základě 
bude zahájen proces odchodu Británie z Evropské unie. 

Parlamentní volby, které se konaly 15. března v Nizozemsku jasně vyhrála Lidová strana pro svobodu 
a demokracii (VVD) premiéra Marka Rutteho, která v 150členném parlamentu bude mít 33 křesel. Na 
druhém místě s 20 mandáty skončila nacionalistická Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, 
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která za VVD oproti očekáváním výrazně zaostala. Třetí místo připadlo Křesťanskodemokratické 
výzvě (CDA) a čtvrté Demokratům 66, obě formace získaly po 19 křeslech. Socialistická strana (SP) 
a Zelená levice (GL) mají shodně 14 poslanců. Zatímco SP si oproti minulým volbám o jeden mandát 
pohoršila, ekologická strana se ziskem 10 nových poslanců zaznamenala mimořádný úspěch. Mezi 
hlavní poražené patří Strana práce (PvdA), která dosud měla 38 křesel a která se nově bude muset 
spokojit jen s devíti mandáty. Ve volbách hlasovalo 81 procent voličů. 

  

 

Členské státy Evropské unie se rozhodly 13. března prodloužit o další půlrok sankce proti Rusku, 
které zavedly proti různým osobám a subjektům kvůli aktivitám ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Ruský parlament zároveň začal projednávat návrh, který by 
postižené ruské občany zbavil povinnosti platit daně. Platnost evropských sankcí, spočívajících ve 
zmrazení majetku a v zákazech vstupu do členských zemí unie, se rozhodnutím prodlouží o dalších 
šest měsíců do 15. září. Členské státy oznámily, že ze sankčního seznamu vyjmuly dvě osoby, které již 
zemřely. Soupis tak nyní obsahuje 150 lidí a 37 subjektů. 

Ústupky, které navrhuje ruská plynárenská společnost Gazprom, řeší obavy evropských regulátorů 
ohledně antimonopolních praktik podniku ve střední a východní Evropě. Uvedla to 13. března 
Evropská komise. Zároveň vyzvala zainteresované strany, aby se k návrhům Gazpromu vyjádřily. Ruský 
podnik se pomocí ústupků snaží ukončit antimonopolní spor s Bruselem a odvrátit pokutu, která by 
mohla činit až deset procent jeho ročních tržeb. Ruský podnik se podle dnešní zprávy komise v 
návrzích zavázal, že odstraní všechny smluvní překážky pro volný pohyb plynu na trzích ve střední 
a východní Evropě a učiní kroky k lepší integraci těchto trhů. Slíbil i změny, které zajistí, že ceny 
plynu budou stanovovány na základě tržních mechanismů. 

Zaměstnavatelé v Evropské unii mohou svým pracovníkům zakazovat nosit viditelné náboženské 
symboly, tedy i islámské šátky. Rozhodl to 14. března podle zahraničních tiskových agentur Evropský 
soudní dvůr. Posuzoval případ, který se týkal dvou muslimek z Belgie a jedné z Francie, které byly 
kvůli šátku propuštěny z práce. Jedná se o první podobné rozhodnutí unijní justice. Podle verdiktu se 
ovšem může jednat o nepřímou diskriminaci, pokud zaměstnavatel znevýhodňuje jedno nebo jen některá 
náboženství. Avšak i to lze podle lucemburského soudu ospravedlnit, pokud se podnik snaží zachovat 
neutralitu vůči zákazníkům. 

Situace v řeckém bankovním sektoru se výrazně zlepšila, hlavním úkolem tamních bank je nyní 
vyřešit problémy s nesplácenými úvěry. Uvedla to v 14. března šéfka bankovního dozoru Evropské 
centrální banky (ECB) Daniele Nouyová. ECB stanovila řeckým bankám za cíl snížit do konce roku 
2019 objem špatných úvěrů o téměř 40 miliard eur ze současných 106 miliard eur. 

Zaměstnanost v zemích Evropské unie na konci loňského roku dosáhla nového rekordu, zatímco 
v eurozóně byla nejvyšší od finanční krize. Oznámil to 15. března statistický úřad Eurostat. Celkem 
bylo na konci čtvrtého čtvrtletí zaměstnáno 153,9 milionu občanů eurozóny, nejvíce od třetího čtvrtletí 
2008. V celé EU pak bylo zaměstnáno rekordních 232,9 milionu obyvatel. Zaměstnanost podporuje 
stabilní ekonomický růst a příznivé úvěrové podmínky. Míra nezaměstnanosti v eurozóně i v celé 
EU byla koncem loňského roku nejnižší od roku 2009. 

Evropská komise vyzvala 15. března organizace, aby začaly využívat databázi Evropského sboru 
solidarity k hledání dobrovolníků a zaměstnanců. V té se za pouhé tři měsíce od jejího zřízení 
zaregistrovalo 24 tisíc zájemců z řad mladých Evropanů se zájmem o praxi v sociálních oblastech. 
Do roku 2020 se má zapojit 100 000 lidí. 

Tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně zrychlilo na dvě procenta z lednových 1,8 procenta. 
Inflace je nejvýše za čtyři roky. Přispěly k tomu hlavně ceny energií. Vyplývá to z konečného odhadu, 
který zveřejnil 15. března statistický úřad Eurostat. Před rokem byla eurozóna v deflaci -0,2 procenta. 
Hlavním motorem růstu byly ceny energií, které vzrostly o 9,3 procenta. Potraviny, alkohol a tabák 
zdražily o 2,5 procenta. Ceny ve službách, které jsou největším sektorem ekonomiky eurozóny, stouply 
o 1,3 procenta a ceny neenergetického průmyslového zboží se zvýšily o 0,2 procenta. 
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Turecko pozastavilo klíčovou část dohody o migraci s Evropskou unií. Nebude nyní přijímat zpět 
žádné uprchlíky z Řecka, řekl 16. března podle německé televize n-tv turecký ministr zahraničí Mevlüt 
Çavuşoglu. Znovu také pohrozil úplným vypovězením dohody, která napomohla výrazně snížit 
počet uprchlíků přicházejících do zemí unie. 

Zprávy z regionu   
Dne 10. března se v Bruselu konalo setkání Tourism ID, jehož účelem bylo 
shromáždit poznatky, tipy, problémy a zkušenosti v navrhování a realizaci 
inovačních programů pro odvětví cestovního ruchu. Setkání zahájila Christina 
Skoubridou z organizace KEPA a Anna Whicher, vedoucí Design Policy v PDR 
(International Design and Research Centre) a dále posluchačům představily 
projekt Tourism ID. Jan Stavik z DOGA hovořil o inovacích řízených designem 
v Norsku. Účastníci dále ve skupinách diskutovali o tom, co design znamená pro 
jejich regiony, co tvoří hlavní problémy a překážky, jimž regiony čelí, když chtějí aplikovat design 
ve svých politikách a programech a jak mohou inovace řízené designem být integrovány do sektoru 
cestovního ruchu.. 

Dne 10. března se konalo setkání z důvodu prezentace projektu EIS, který se věnoval podpůrným 
službám v oblasti eko-inovací. O projektu hovořil Dimitris Kaboukous z organizace KEPA a 
Tommaso Bernardini z FINN Friuli Innovazione. V úvodu představili partnery projektu EISS, dále 
hovořili o cílech, očekávaných dopadech, vysvětlili koncept a kritická fakta projektu a proces 
návrhu. V závěru zmínili, že DOP – finální výstup projektu bude hotový do konce měsíce a bude 
dále komunikován pomocí emailu. 

Dne 14. března se konalo první setkání pracovní skupiny ICT, organizované sdružením regionů 
ERRIN. Prvním mluvčím zastupující Evropskou komisi byl Marcus Korn, který představil existující 
Digital Innovation Hubs a obeznámil s dalšími kroky, které mají být na evropské úrovni 
podniknuty v souvislosti s touto tématikou. Cílem těchto aktivit má být větší přeshraniční 
propojenost a jednodušší přístup k digitálním technologiím v rámci všechny obor. Dále slovo 
převzal Stef Meijers, který představil novou kampaň WATIFY spuštěnou koncem roku 2016. Tento 
projekt podporuje evropské podniky v digitální transformaci a jejich přijetí pokročilých 
technologií. Jako další se ujala slova Annelie Zapfe, která představila poznatky z již proběhlé P2P 
události zaměřené na Key Enabling Technologies v německém městě Jena. Jako pozitivní vyzdvihla 
zájem představitelů Evropské unie o představené regionální projekty. Poslední zmínka této 
pracovní skupiny zazněla od zástupců ERRINu. Očekávané spuštění nových webových stránek se 
posouvá až na polovinu dubna. 

Dne 15. března se ve Výboru regionů konala konference týkající se stavu implementace 
udržitelného rozvoje měst a integrovaných územních investic. Konferenci zahájil Petr Osvald, člen 
Výboru regionů. Jako první přednášející hovořil Arno van der Zwet  z European Policies Research 
Centre o studii územních strategií podpořených nástroji EU. Dále hovořil Salvador García-Ayllón 
ze španělského regionu Murcía o integrovaných územních investicích v Mar Menor. Piotr Zygadło z 
polského Ministerstva pro ekonomický rozvoj hovořil o integrovaných územních investicích v Polsku, 
Domenico Liotto z regionu Campania hovořil o strategii pro vnitrozemské italské oblasti. V druhé části 
konference se představila Eva Nussmueller z Generálního ředitelství pro regionální politiku, jenž 
hovořila o udržitelném městském rozvoji a integrovaných územních investicích, Stefan Welin 
z Generálního ředitelství pro životní prostředí představil program LIFE, Keti Medarova-Bergstrom 
pzentovala EASME a H2020 a Gerry Muscat z Evropské investiční banky (EIB) hovořil o financování 
z EIB a radách pro města. 

Ve středu dne 15. 3. 2017 proběhla celodenní konference zaměřená na Universities of Applied 
Sciences zakončená tematickými workshopy. Organizátorem konference bylo sdružení 
UAS4EUROPE společně s Bavarian Research Alliance a se zastoupením spolkových zemí Hessen a 
Bavorska. Úvodní slova zazněla z úst Friedricha von Heusingera, ředitele zastoupení spolkové země 
Hessen. Jako druhý se slova ujal Stéphane Lauwick, který krátce shrnul iniciativy UAS4EUROPE a 
podtrhl důležitost podpory univerzit ze strany UAS4EURIPE pro snadnější získání grantů z 



Evropské Unie. Dalším mluvčím byl Brendan Hawdon, zástupce z Evropské komise, který hovořil o 
průběžných ustanoveních Evropské komise k novému rámcovému programu pro výzkum a 
inovace FP9. Poslední prezentující byla Virginia Puzzolo z Research Executive Agency hovořící o 
principu hodnocení žádostí o granty a na co se zaměřit pro jeho úspěšné získání. Po bloku 
prezentací následovala panelová diskuze, jejímiž hosty byla Panteleimon Panagiotou z Bavarian 
Reasurch Alliance , Roswitha Wiedenhofer z University of Applied Sciences Graz, Fábio Raimundo z 
firmy Meditor, Thomas Wintgens z Univerzity of Applied Sciences and Arts Nortwestern Switzerland 
a Nina J. Zugic, European Commission Evaluation and Assesement Expert. Po panelové diskuzi 
následovaly workshopy. Za Jihomoravský kraj jsme se zúčastnili workshopu o základních a 
průmyslových technologiích a digitalizaci a druhého workshop zaměřený na prostředí, potraviny 
a zemědělství. 

Kalendář 

 
 

 

 

 

 

Zasedání ministrů pro 
zdraví 

19-20  Březen  

Zasedání Rady pro 
hospodářské a finanční 
záležitosti 

 

Debata Cizinci mezi 
námi, knihovna Jiřího 
Mahena 

 Březen  Březen 20 21 


