
 

    Aktuality z EU 

Spojené státy americké, Británie a Francie podnikly v noci 14. dubna 

koordinovaný vojenský úder proti Sýrii v reakci na chemický útok   

v povstaleckém městě Dúmá u Damašku, který Západ přičítá režimu prezidenta 

Bašára Asada. Terčem úderu byla vědecká centra, která podle spojenců 

vyvíjejí chemické zbraně, a vojenské základny. Rusko na zásah vojensky 

nereagovalo, ale odsoudilo jej. Podobně učinil Írán, další spojenec syrské 

vlády. Asad útok označil za agresi. NATO, Německo či Izrael zásah podpořily, 

stejně jako Česko. Vojenskému zásahu spojenců vyjádřil podporu i tajemník 

aliance NATO Jens Stoltenberg ten řekl, že operace výrazným způsobem 

snížila možnosti Sýrie opět použít chemické zbraně proti civilnímu 

obyvatelstvo. Šéf OSN António Guterres vyzval členské státy organizace, 

aby se chovaly zdrženlivě a vyvarovaly se eskalace napětí. Rakouský kancléř 

Sebastian Kurz 15. dubna vyzval k obnovení mírových rozhovorů   

o politickém řešení syrského konfliktu, které se konaly ve Vídni v roce 2015. 

Podle něho je nutné všemi dostupnými prostředky zabránit další eskalaci nebo 

přímému vojenskému konfliktu mezi USA a Ruskem. Moskva kvůli úderu 

svolala 15. dubna mimořádné zasedání Rady Bezpečnosti 

OSN. Hlasováním ale neprošel ruský návrh rezoluce, která měla útok odsoudit 

jako agresi proti Sýrii ze strany USA a jejich spojenců a jako porušení 

mezinárodního práva a Charty OSN. Francie, Británie a USA pak předložily 12 partnerům v radě návrh 

vlastní rezoluce o Sýrii, který se kromě chemických zbraní týká i humanitárních a politických aspektů 

syrského konfliktu. Rusko uvedlo, že jej prostuduje, ale že nalezení kompromisu bude těžké. 

Česko a Slovensko dostaly 17. dubna od Evropské komise výjimku a budou moci při výrobě 

alkoholického nápoje "tuzemák" dalších pět let používat tradiční rumový éter. Bez udělení 

výjimky by možnost používat rumové aroma skončila 22. dubna, kdy končí stávající přechodné období 

zavedené v roce 2012. Výrobci tuzemáku by podle Komise mohli využít pětiletou lhůtu k tomu,  

aby nahradili rumové aroma jinou ověřenou látkou, která by neměla rakovinotvorné účinky. České 

likérky ale chtějí v tomto období sehnat důkazy o tom, že dosud používaná látka není závadná. 

Francouzský prezident Emmanuel Macron 17. dubna vystoupil v Evropském parlamentu,   

kde poslancům představil svou vizi budoucího směřování EU. Emmanuel Macron před europoslanci 

hájil Evropskou unii jako jedinečný evropský projekt, který je třeba bránit před fascinací neliberálními 

postoji. EU musí ukázat světu svou suverenitu, a to nejen v obraně, ale i v ekonomice, řekl také 

francouzský prezident. Francouzský prezident připomněl, že Evropa se nachází ve složitém období. 

Mnohé pochyby občanů jsou ovlivněny brexitem a národními egoismy. "Nejdůležitější v tomto 

složitém světě je neopustit demokracii," uvedl také Macron. Dodal, že nelze ze všeho obviňovat 

vedení EU a že je nutné nabídnout lidem konstruktivní řešení. Podle něj je třeba s lidmi hovořit   

a hledat společně odpovědi. Macron řekl, že proto také zahajuje konzultace s občany. 

Lesnické zásahy a rozsáhlá těžba dřeva v polském chráněném Bělověžském pralese nejsou v souladu 

s právem Evropské unie. Ve svém rozsudku to 17. dubna uvedl Soudní dvůr EU. Žalobu na Polsko 

podala loni v červenci Evropská komise. Polské úřady slíbily verdikt respektovat, ekologové hovoří 

o trpkém vítězství. Po rozhodnutí unijního soudu je členský stát povinen rozsudku v co nejkratší době 

vyhovět. Pokud dojde Evropská komise k názoru, že se tak nestalo, může podat novou žalobu s návrhem 

na uložení peněžitých sankcí. 
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Eurokomisařka Věra Jourová sdělila 13. dubna, že Evropská unie bude bedlivě sledovat,   

jak Facebook dodržuje nová unijní pravidla na ochranu soukromých údajů. Jourová hovořila   

s provozní ředitelkou Facebooku Sheryl Sandbergovou a rozhovor, v němž se ptala na řadu otázek 

týkajících se skandálu kolem úniku dat o uživatelích sociální sítě do analytické společnosti Cambridge 

Analytica, označila za konstruktivní a otevřený. Jourová řekla, že jí zvlášť záleží na tom, aby unijní 

občané zasažení skandálem dostali odpovídající informace. Sandbergová prý Jourové potvrdila,   

že by mohlo existovat více aplikací, které sbírají osobní údaje o uživatelích facebooku a jejich přátelích. 

"Vyzvala jsem Facebook, aby podnikl všechny nezbytné kroky ke zmírnění jakýchkoli negativních 

důsledků pro uživatele v budoucnu. Byla jsem informována, že Facebook chystá rozsáhlou prověrku 

všech dotyčných aplikací, ale že to zabere mnoho času," sdělila dále komisařka pro spravedlnost   

a ochranu spotřebitele. 

Představitelé Evropské centrální banky (ECB) se obávají rizika obchodní války se Spojenými státy   

a také potenciálně negativního dopadu silného kurzu eura na ekonomiku eurozóny. Vyplývá to ze 

zápisu z jejich březnového zasedání, který 13. dubna ECB zveřejnila. Hospodářství eurozóny je už pět 

let na vzestupu a centrální bankéři nyní jednají o tom, jak připravit investory na normalizaci politiky. 

Starosti dělá bankéřům silné euro, které v posledních měsících výrazně posilovalo, z části i kvůli 

obavám z amerického protekcionismu. Zatímco na snížení poptávky nemělo podstatnější dopad, tvůrci 

měnové politiky ho pokládají za zdroj nejistoty a někteří očekávají negativní dopad na inflaci. 

Evropská unie se kvůli novým americkým clům na dovoz oceli a hliníku obrátila na Světovou 

obchodní organizaci (WTO). Nesouhlasí s tvrzením Washingtonu, že důvodem cel jsou obavy   

o národní bezpečnost, a požaduje od Spojených států kompenzaci. Informovala o tom 16. dubna 

agentura Reuters. Ochranná cla mohou být podle pravidel WTO uvalena na dovoz určitého produktu    

v případě, že jeho výrobcům v dané zemi hrozí vážná újma v důsledku náhlého nárůstu importu.  

Ve Spojených státech však podle kritiků amerických cel na ocel a hliník žádná taková hrozba 

neexistuje. Nová americká cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti 

procent vstoupila v platnost 23. března. EU je od těchto cel prozatím osvobozena a doufá v získání 

trvalé výjimky. Platnost její dočasné výjimky vyprší 1. května. Evropská komise se navíc obává,    

že zahraniční výrobci oceli zasažení americkými cly se nyní budou snažit přesměrovat svůj export   

do Evropské unie. Začala proto zkoumat, zda nová americká cla nevedou k nárůstu dovozu oceli do EU, 

který by vyžadoval opatření na ochranu evropského ocelářského průmyslu. 

Evropská komise 17. dubna podnikla další kroky, jež mají zmenšit manévrovací prostor teroristů 

a dalších zločinců. Cílem je zabránit jim v přístupu k prostředkům, které potřebují k plánování, 

financování a páchání trestných činů. Komise navrhuje šest měsíců po protiteroristickém balíčku z října 

2017 opatření, která mají za cíl: zvýšit zabezpečení průkazů totožnosti a omezit padělání dokladů; 

poskytnout donucovacím a soudním orgánům přístup k elektronickým důkazům a finančním 

informacím; dále omezit přístup teroristů k prekurzorům výbušnin a posílit kontroly dovozu a vývozu 

palných zbraní. 

Evropská komise 18. dubna navrhla členským zemím Evropské unie rozhodnout o zahájení 

přístupových rozhovorů s Makedonií a Albánií. Komise představila každoroční zprávu o situaci   

v zemích, které mají o členství v unii zájem. České ministerstvo zahraničí krok Komise přivítalo. 

Makedonie, jejíž sbližování s EU kvůli sporu o název země dlouhou dobu blokovalo Řecko,   

je kandidátskou zemí od roku 2005, Albánie od roku 2014. V jejím případě mají některé velké 

členské státy EU obavy například z růstu kriminality uvnitř unie. Evropská unie ale dává v poslední 

době zemím ze západního Balkánu intenzivně najevo, že jejich budoucnost je evropská. Komisař Hahn 

u dvou zemí, u nichž Komise doporučila zahájit přístupová jednání, ocenil reformy v klíčových 

prioritách, tedy změny veřejné zprávy a soudnictví, boj s korupcí a organizovaným zločinem   

a ochranu menšin. Naopak Turecko se v posledním roce dál vzdaluje Evropě, především v oblastech 

jako je ochrana lidských práv, právního státu a základních práv. Evropská unie tak nyní nevidí možnost 

otevírání nových kapitol přístupových rozhovorů. Ankara označila v první reakci hodnocení za neférové 

a neobjektivní. 

Zprávy z evropských institucí 



Evropská komise ukončila jednání o obchodních dohodách s Japonskem a Singapurem a  18. dubna 

je předložila k potvrzení členským zemím bloku a europarlamentu. Významná je především dohoda   

s Japonskem, která představuje největší dvoustrannou obchodní smlouvu, již se dosud EU podařilo 

vyjednat. Jednání s Tokiem začala v roce 2013 a smlouva má už při vstupu v platnost ihned zaručit 

zrušení přes 90 procent celních poplatků, které exportéři z EU v Japonsku platí. Po jejím plném 

uplatnění to u zboží z EU bude až 97 procent a pro zbývající položky budou platit snížené sazby či celní 

kvóty. Exportéři tak ročně ušetří okolo miliardy eur (přes 25 miliard Kč). Smlouva se týká i odstranění 

některých dalších překážek vzájemného obchodu. Zajišťuje například, že u motorových vozidel 

budou obě strany dodržovat stejné mezinárodní normy týkající se bezpečnosti výrobků i ochrany 

životního prostředí. Na automobily z EU se tak budou stejné požadavky vztahovat v EU i v Japonsku, 

nebude je při exportu tedy nutné znovu certifikovat a vývoz se zjednoduší. 

Během 16.-19. dubna se konalo plenární zasedání Evropského parlamentu (EP). Europoslanci během 

zasedání například schválili mimo jiné směrnice o recyklaci odpadů, které by během několika let 

měly zvýšit podíl tříděného odpadu a výrazně snížit množství komunálních odpadu na skládkách. 

Europoslanci také diskutovali o ochraně dat a soukromí občanů v souvislosti s nedávnou kauzou 

kolem sociální sítě Facebook a firmy Cambridge Analytica. Europoslanci vyzvali ředitele společnosti 

Facebook Marka Zuckerberga, aby jim přišel vysvětlit kauzu kolem zneužití údajů uživatelů jeho sítě 

firmou Cambridge Analytica. Europoslanci také přijali legislativu, díky níž budou státy EU nuceny 

kompenzovat emise vzniklé kvůli odlesňování a legislativu o snížení emisí, aby EU naplnila cíle 

Pařížské dohody o klimatu. EP rovněž podpořil harmonizaci systému zdaňování podniků, která má 

zajistit zdanění v místě generování zisku. Daně digitálních firem by se měly určovat na základě jejich 

online aktivit. 

   Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Dne 17. dubna se Zastoupení JMK zúčastnilo konference Farm-Success. Kromě 

představení aktivit různých institucí v podpoře udržitelného nástupnictví   

a generační výměny u zemědělských podniků, se zde prezentovala i nová 

tréninková platforma Farm-Success, která školí zemědělce při generačních 

změnách na rodinných farmách.  

Dne 18. dubna se Zastoupení JMK zúčastnilo pracovní skupiny Zdraví sítě ERRIN na téma 

hodnotově založená zdravotní péče. Ujasnila se zde samotná definice tohoto pojmu, ale také byly 

Nickem Guldemondem představeny zkušenosti provincie Jižní Holandsko se zaváděním tohoto 

přístupu. Dále vystoupila např. Evropská koalice pacientů s rakovinou (ECPC), která podporuje 

komplexnější péči o pacienty, jejich větší zapojení do rozhodovacího procesu a zavedení skutečného 

dialogu mezi pacientem a zdravotníky. Mimo jiné zmínili jejich přístup k zapojení pacientů v projektech, 

kdy jim dávají roli spolupracovníků, kteří opravdu mohou prosadit svoje názory. 

Středeční odpoledne patřilo diskuzi nad budoucností regionů, jejichž regionální HDP se pohybuje 

pod průměrem EU. Jako jeden z hlavních prezentujících vystoupil Petr Osvald (Zastupitel města 

Plzeň a zároveň místopředseda předsednictva Výboru Regionů) a představil hlavní problémy a možný 

vývoj těchto oblastí. Příčinou regionálních disparit v EU jsou především nedostatečně vzdělaní 

obyvatelé, jejich špatná uplatnitelnost na trhu práce, regionální nesoudržnost a nízká nebo nulová 

přeshraniční spolupráce. 

Ve čtvrtek 19. dubna proběhlo setkání pracovní skupiny Investice a Inovace, jejímž cílem bylo 

představit dobré i špatné příklady aplikace finančních nástrojů vybraných členů sítě ERRIN. 

Z prezentovaných příkladů lze zmínit např. aplikaci Urban Development Fund z polského regionu 

Pomorskie nebo projekt FOSTER-TPE_PME z francouzské Okcitánie. Aby bylo možné kvalitně 

připravit finanční nástroje pro období po roce 2020, je nezbytné znát, jakým způsobem tyto nástroje 

fungovaly v minulosti a zvýšit jejich dopad na život běžných občanů. 
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