
 

    Aktuality z EU 

V Itálii se rýsuje vznik koaliční vlády dvou protestních stran, které výrazně 

posílily svoje postavení v parlamentu po březnových volbách. Prezident Sergio 

Mattarella 11. května poskytl lídrům euroskeptického Hnutí pěti hvězd 

(M5S) a protiimigrační Ligy Severu další čas k tomu, aby dojednali 

podrobnosti o společném vládnutí. Koaliční dohoda stran, které mají 

dohromady pohodlnou nadpoloviční většinu v obou komorách parlamentu, by 

mohla být uzavřena v příští dnech. Dosavadní jednání ztroskotávala   

na neochotě Ligy se vzdát koaličního partnera, s nímž šla do voleb. Strana 

Vzhůru, Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho, která s ní vytvořila středopravý 

blok, ale nakonec ve překvapivě oznámila, že nebude vládní koalici Ligy   

a M5S bránit. Očekává se, že společný vládní program Ligy a hnutí M5S bude 

zahrnovat snížení daní, zvýšení sociální podpory a zrušení nepopulární 

daňové reformy. 

Francouzský prezident Emmanuel Macron v Cáchách na západě Německa 

dostal 11. května Cenu Karla Velikého za zásluhy o evropské sjednocení   

a porozumění. Německá kancléřka Angela Merkelová ocenila Macronovu 

jasnou představu reforem Evropské unie i schopnost nadchnout pro ni lidi. 

Čtyřicetiletý politik prestižní ocenění dostal mimo jiné za svůj vášnivý boj 

proti nacionalismu a izolacionismu i za oživení debaty o Evropě a vlastní vizi její budoucnosti. Ve 

svém projevu po převzetí ceny znovu zdůraznil právě nutnost reforem. "Potřebujeme skutečnou 

reformu, ne reformu v uvozovkách," poznamenal s tím, že by eurozóna měla mít vlastní rozpočet. 

Kritizoval také německé přebytky zahraničního obchodu, které podle něj jdou na úkor jiných. 

Německo navrhlo zřízení konsorcia, které by zajistilo, že si Ukrajina udrží svoji úlohu tranzitní 

země ruského plynu i poté, až bude v provozu nový plynovod Nord Stream 2. Německý ministr 

zahraničí Heiko Maas předložil 14. května svůj návrh bez dalších podrobností na setkání se svými 

protějšky z pobaltských republik, které jsou proti plynovodu. Německo podporuje Nord Stream 2, který 

má vést z Ruska do Německa Baltským mořem. Kancléřka Angela Merkelová však uvedla, že projekt 

nemůže pokračovat, dokud nebude jasná úloha Ukrajiny jako tranzitní země pro přepravu plynu. Projekt 

ruského Gazpromu a pěti evropských společností má zdvojnásobit kapacitu vývozu plynu z Ruska   

do Německa. 

Sdružení místních samospráv chce zasáhnout do příprav budoucího nastavení evropských 

strukturálních investičních fondů v období let 2021 až 2027. Měly by podle něho víc odrážet potřeby 

venkova, kterému chybí infrastruktura i veřejné služby a přestává být pro obyvatele atraktivní. 

Požadavky shrnuje Vepříkovská deklarace podepsaná na začátku května ve Vepříkově   

na Havlíčkobrodsku. Dalším partnerům, například zástupcům krajů a církví ji, sdružení předloží   

21. května, řekl 14. května ČTK tajemník sdružení Tomáš Chmela. Deklarace požaduje mimo jiné 

snížení počtu operačních programů a byrokracie spojené s administrováním projektů. Venkovu 

by podle Chmely víc vyhovovala možnost čerpat menší objemy peněz na víc různých projektů. "Doteď 

byl spíš tlak na to dělit peníze po velkých projektech, které ale venkov nepotřebuje," uvedl Chmela. 

Skotský parlament 16. května zamítl klíčový zákon britské vlády o odchodu z Evropské unie. 

Výsledek hlasování sice není právně závazný, ale podle britského tisku by mohl vyvolat vážnou ústavní 

krizi ve Spojeném království. Vláda premiérky Theresy Mayové může totiž normu prosadit bez ohledu 

na postoj skotského parlamentu, ale bylo by to poprvé, co by se tak stalo. Takový postup by navíc patrně 
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posílil skotské separatisty. Spor se týká článku zákona o brexitu, který upravuje, jakým způsobem 

budou pravomoci vrácené z Bruselu rozděleny mezi Skotsko a Wales na straně jedné, a vládu   

v Londýně na straně druhé. Britská vláda si chce ponechat nad některými oblastmi dočasnou kontrolu, 

například nad zemědělstvím nebo rybolovem. To se ale skotským a velšským lídrům nelíbí. Návrh 

kritizují jako snahu britské vlády o uzurpování další moci. 

Od počátku 2018 dorazilo do Evropské unie přes centrální Středomoří o 77 % méně migrantů než 

za stejné období 2017. Naopak přes Turecko jich od března letošního roku přichází opět více. Vyplývá 

to ze zprávy, kterou 16. května zveřejnila Evropské komise. V první třetině letošního roku se počet lidí, 

kteří nelegálně překročili pozemní turecko-řeckou hranici, zvýšil oproti stejnému období loni 

devítinásobně, informovala Evropská komise. Výrazně vzrostl také počet migrantů, kteří přeplouvají 

z Turecka přes Egejské moře na řecké ostrovy. Evropský komisař pro otázky vnitra a migrace 

Dimitris Avramopulos upozornil, že navzdory tomu, že z Turecka do Řecka přichází stále více migrantů, 

je situace stále výrazně lepší než před uzavřením dohody s Ankarou. "Mohu vám říci, že situace   

je pod kontrolou," řekl Avramopulos. Migrační dohoda s Tureckem podle něj funguje. Evropská unie 

podle Avramopulose v řešení migrace učinila v poslední době pokrok, stále ale zůstává mnoho práce, 

například při budování společné pohraniční a pobřežní stráže. 

 

 

Státy Evropské unie o dva roky prodloužily 14. května mandát výcvikové mise v Mali, kde působí  

 i čeští vojáci. Rozšířen byl také její mandát, nově bude zahrnovat také poradenství a výcvik pro 

společné síly skupiny zemí G5 (Burkina Faso, Mali, Niger, Čad a Mauritánie) v Sahelu. Unijní mise  

v Mali (EUTM Mali) pomáhá při opětovném vybudování malijských ozbrojených sil, které dokážou 

zajišťovat dlouhodobou bezpečnost země a pod dohledem civilních orgánů obnovit její územní 

celistvost. Evropští vojáci místní jednotky nejrůznějším způsobem cvičí a pomáhají jim v rozvoji jejich 

vlastních výcvikových schopností. Mise také poskytuje poradenství malijským orgánům v souvislosti  

s reformou armády. 

Dne 14. května se sešli ministři pro evropské záležitosti na pravidelném zasedání Rady pro obecné 

záležitosti. Během setkání si vyměnili názory nad návrhem Víceletého finančního rámce pro období 

2021–2027 a návrhem anotovaného agendy červnové Evropské rady. Evropská komise dále informovala 

o aktuálním stavu vyjednávání ohledně právního státu v Polsku. Místopředseda Komise Frans 

Timmermans zdůraznil pokrok ve vyjednávání skrze představení nových opatření, zároveň však čtyři 

nové předpisy nejsou plně dostačující pro odstranění vážného rizika porušení právního státu. Doufá tedy 

v pokračování a dosažení hmatatelných výsledků do června, kdy se k tématu opět vrátí Rada pro obecné 

záležitosti. 

Komise navrhla 16. května zdokonalení vízového informačního systému (VIS), databáze obsahující 

informace o osobách, které žádají o schengenská víza. Dnešní krok má umožnit lépe reagovat   

na měnící se výzvy spojené s bezpečností a migrací a zlepšit správu vnějších hranic EU. 

Navrhované změny umožní provádět důkladnější prověřování žadatelů o víza, odstranit nedostatky  

 v přístupu k informacím v oblasti bezpečnosti pomocí lepší výměny informací mezi členskými státy 

a zajistit plnou interoperabilitu s jinými unijními databázemi. Návrh rozšiřuje rozsah VIS – a to 

zejména přidáním dlouhodobých víz a povolení k pobytu do systému – při plném dodržování pravidel 

pro ochranu údajů a s cílem zajistit, aby tyto orgány měly nezbytné informace v okamžiku, kdy je 

potřebují. Navrhovaná modernizace databáze VIS má posílit vnitřní bezpečnost a zkvalitnit správu 

hranic pomocí posílené bezpečnostní kontroly všech databází, lepší výměny údajů a informací, 

účinnějšího postupu při návratové politice či posílení kapacit pro stíhání a prevence trestné činnosti. 

V bulharské Sofii se 17. května sešly hlavy států a vlád členských zemí EU a šesti balkánských 

partnerů – Albánie, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Bývalé jugoslávské republiky 

Makedonie a Kosova. Vrcholná schůzka, kterou pořádal bulharský premiér Bojko Borisov, se věnovala 

vztahu Evropské unie a regionu západního Balkánu. Představitelé členských států EU a šesti 

balkánských zemí řešili na summitu posílení vzájemné spolupráce například v oblasti bezpečnosti, 
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migrace či konektivity ale zabývali se také řešením společných výzev, mezi které patří migrace   

a geopolitický vývoj. Schůzka měla za úkol potvrdit evropskou perspektivu regionu. 

   Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Dne 15. května se Zastoupení zúčastnilo konference Hospodářského a sociálního 

výboru o budoucím víceletém finančním rámci (MFF 2021-27). Kromě 

zástupců občanské společnosti a evropských think-tanků se konference účastnila 

i zpravodajka EP pro MFF Isabelle Thomas, která požadovala zachování 

financování politiky soudržnosti a společné zemědělské politiky, kdy pro jejich 

zachování navrhuje zvýšení rozpočtu na 1,3 % HND. 

Dne 16. května se Zastoupení zúčastnilo setkaní pracovní skupiny sítě peri-urbánních regionů 

PURPLE. Během setkání se účastníci zabývali několika hlavními tématy – např. rozhodováním o 

pořádání PURPLE konference o budoucnosti EU financí či projednáváním nadcházejícího Generálního 

shromáždění, které se bude konat v červnu v Jihomoravském kraji. Probírala se také možná témata 

dalších setkání pracovní skupiny, také příspěvek Jihomoravského kraje k setkání pracovní skupiny 

zabývající se tématem dopravy. Setkání této skupiny by se mělo konat v říjnu tohoto roku.  

Dopoledne 18. května patřilo účasti Zastoupení na setkání pracovní skupiny Biohospodářství v rámci 

sítě ERRIN. Na tomto setkání se řešila problematika potravin. Organizace Regio FoodValley společně 

s regiony Östergötland, Západní Finsko a Centrální Dánsko zde prezentovali projekt Agri-Food 

Smart Specialisation platformy s názvem „Consumer Involvement in Agri-Food Innovation“ 

(Zapojení spotřebitelů v rámci potravinářských inovací). Během své prezentace zástupci popisovali 

zejména aktuální stav a budoucí kroky projektu. 
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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 
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