
 

Aktuality z EU 

Maďarská vláda nevidí žádný důvod, proč by měla měnit kontroverzní 

zákon o vysokých školách, kvůli němuž by mohla být přinucena odejít ze 

země Středoevropská univerzita (CEU). Řekl to 25. května v Budapešti šéf 

úřadu vlády János Lázár. Podle Lázára Maďarsko na dubnové unijní výtky už 

reagovalo dopisem, který se staví odmítavě k požadavkům na reformu 

vysokoškolského zákona. Spor o univerzitu je součástí kampaně maďarské 

vlády proti miliardářovi Georgovi Sorosovi. Maďarský premiér Viktor Orbán 

Sorose označil za finančního spekulanta, který je nepřítelem eura a zničil 

životy milionů lidí v Evropě. O osudu CEU chce s Budapeští jednat Andrew 

Cuomo, guvernér státu New York, kde univerzita sídlí. Univerzitu označil 

za "symbol maďarsko-americké spolupráce a školu světové úrovně". 

Evropská unie a Turecko, jejichž vztahy doznaly v posledních měsících 

značných trhlin, se shodly na nutnosti pokračování vzájemné spolupráce. 

Uvedli to 25. května představitelé orgánů EU a turecký prezident Recep 

Tayyip Erdogan po setkání v Bruselu. Zdůraznili mimo jiné naléhavost 

realizace migrační dohody. Erdogan se v Bruselu setkal i s novým 

francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, s nímž se mimo jiné 

dohodl na podpoře vzájemného obchodu. Turecký prezident Macronovi 

rovněž slíbil rychle prošetřit případ francouzského fotografa Mathiase 

Depardona, který je už dva týdny zadržován v Turecku. 

Lídři nejvyspělejších zemí světa ze skupiny G7 se setkali 26. a 27. května na dvoudenního summitu 

na Sicílii. Po prvním dni společných a dvoustranných jednání země G7 (USA, Británie, Francie, 

Německo, Japonsko, Kanada a Itálie) podepsaly v Taormině prohlášení o terorismu, ve kterém mimo 

jiné vyzvaly poskytovatele internetových služeb, aby zasahovali proti extremistickému obsahu na svých 

sítích. G7 se také zavázala ke "kolektivnímu postupu" v boji proti nebezpečí, které představují 

extremisté vracející se z válečných oblastí, zejména pokud jde o sdílení zpravodajských informací. 

Naopak v otázce boje proti klimatickým změnám se G7 ocitla ve slepé uličce, všichni zástupci zemí G7 

kromě prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa potvrdili bezvýhradný souhlas 

s dohodou. Dalším tématem, kde panovaly neshody, byl mezinárodní obchod a role arbitra ve 

sporech Světové obchodní organizace (WTO), v němž Spojené státy chtějí přehodnotit svůj postoj. 

Rozhovory se také vedly kolem otázky migrace. USA usilovaly o zdůraznění práva států kontrolovat 

hranice a stanovit limity přistěhovalectví, k čemuž mají výhrady některé evropské mocnosti. 

Britská premiérka Theresa Mayová potvrdila 30. května jako datum zahájení jednání o odchodu 

Británie z Evropské unie 19. června, tedy 11 dnů po parlamentních volbách. Zároveň zopakovala 

výzvu britským voličům, aby jí dali silný mandát, uvedla agentura Reuters. Britové se chystají k 

předčasným parlamentním volbám 8. června, které vyhlásila Mayová ve snaze posílit většinu pro 

konzervativce a zajistit si tak větší podporu při vyjednávání s evropskými partnery. Volební podpora 

vládní straně ale v posledních dnech klesá. Statistika ICM ukazuje na rychlý úbytek příznivců 

Konzervativní strany. Před týdnem byl oproti aktuálnímu výsledku náskok Mayové o dva procentní 

body vyšší a o týden dříve činil dokonce 20 procentních bodů. V nově zveřejněném průzkumu, který 

vznikl v rozmezí 26. a 29. května, by hlas Mayové dalo 45 procent oslovených, labouristovi Jeremymu 

Corbynovi pak 33 procent respondentů. 
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Německo navrhlo 31. května reformu kohezních fondů. Z návrhu německé vlády na reformu těchto 

fondů vyplývá že, členské země EU, které nebudou dodržovat unijní standardy právního státu, 

mohou přijít o peníze z kohezních fondů. "Měla by být prostudována možnost, zda příjmy z kohezních 

fondů EU by neměly být spojeny s dodržováním fundamentálních zásad právního státu," stojí ve 

vládním dokumentu. O peníze by podle něj mohly přijít státy, které budou ignorovat reformní 

doporučení Evropské komise. Takový krok by byl citlivě vnímán v některých zemích, které jsou 

čistými příjemci z kohezních fondů EU, takzvaných fondů soudržnosti, z nichž unie podporuje rozvoj 

chudších regionů v členských státech. Maďarsko a Polsko, které takto dostávají od EU velké sumy 

peněz, Brusel opakovaně kritizoval za slabé standardy právního státu, podotkla agentura Reuters, která 

má dokument německé vlády k dispozici. Předseda Evropské Komise Jean-Claude Juncker se ale 

vyjádřil proti tomuto návrhu. Dodal, že Evropská komise má k dispozici jiné možnosti, jak dát najevo, 

že solidarita není jednosměrná ulice. 

  

 

Státy Evropské unie se 29. května rozhodly o prodloužení sankcí vůči syrskému režimu do 1. června 

2018. Na aktualizovaný sankční seznam byli také nově doplněni tři ministři syrské vlády. Podle 

tiskového prohlášení se tak nyní zmrazení majetku a zákaz vstupu do EU týká 240 lidí a 67 právnických 

osob kvůli jejich podílu na represích vůči civilistům v Sýrii. 

Státy Evropské unie se 30. května shodly na modernizaci testů nových aut. Modernější testy aut, která 

vstupují na evropský trh, jsou součástí nových pravidel takzvaného typového schvalování 

motorových vozidel, se kterými souhlasily členské země Evropské unie. Součástí změn je zlepšení 

kontrolních testů emisí, ale také prověřování situace na trhu, tedy zda prodávaná auta skutečně 

odpovídají parametrům. Automobilky se budou muset obávat pokuty až 30.000 eur (810.000 Kč) za 

každé auto, které nebude podmínky splňovat. Návrh předpokládá posílení a zmodernizování testů, 

které musí nový typ automobilu absolvovat, než se dostane na trh. Každý členský stát bude muset 

provádět každoroční kontroly. Jejich minimální počet má odpovídat jednomu vozu na každých 50.000 

nově v zemi registrovaných vozidel a týkat se mají také objemu emisí v podmínkách reálného provozu. 

Evropská komise bude mít možnost vlastních testů tak, aby na případné nedostatky mohla 

okamžitě reagovat. Zvýšit to má také nezávislost na národních kontrolních systémech. Právě komise 

by také měla mít pravomoc pokutovat výrobce a dovozce za zjištěné nedostatky vozů. 

Evropská komise 30. května nabídla členským zemím a Evropskému parlamentu svou představu o 

podobě rozpočtu Evropské unie pro rok 2018. Počítá v něm se závazky ve výši 160,6 miliard eur 

(4,3 bilionu Kč) a platbami 145,4 miliard eur (3,92 bilionu Kč). To je o 8,1 procenta více než v 

rozpočtu letošním, především kvůli plnému náběhu čerpání z evropských fondů. Komise také 

zdůraznila, že rozpočet má sloužit k oživení hospodářského růstu, strategickým investicím a také 

k praktickému řešení migrační problematiky uvnitř EU i za hranicemi. Evropská komise také 

navrhla rozpočet pro Evropský sbor solidarity na příští tři roky a zároveň s ním předložila legislativní 

návrh, který má dát Evropskému sboru solidarity jednotný právní základ, stanovit mu vlastní 

mechanismus financování a rozšířit jeho nabídku solidárních činností. V návrhu pro sbor vyčlenila 

341,5 milionu eur na období let 2018–2020, aby se do něj mohlo do konce roku 2020 zapojit 100 tisíc 

mladých Evropanů. 

Evropská komise 31. května předložila návrhy na zpřísnění opatření proti mzdovému dumpingu v 

sektoru kamionové dopravy nebo na zavedení celoevropských pravidel pro mýtné systémy. Mýtné 

by se podle návrhu vybíralo na základě ujetých kilometrů a země, které mýto zavedly nebo zavedou, 

ho budou muset evidovat elektronicky. Odzvonilo by tak například dnešním paušálním dálničním 

známkám. Společná pravidla by měla platit od roku 2024. 

Evropská unie se chystá poskytnout 120 milionů eur (3,2 miliardy Kč) na rozšíření bezplatného 

bezdrátového připojení k internetu. Peníze se mají do konce letošního roku nalézt v rámci 

sedmiletého unijního rozpočtu na období 2014-2020. Nynější maltské předsednictví EU oznámilo 31. 

května, že záměr Evropské komise podpořily unijní státy i Evropský parlament. Projekt Wifi4EU, 

zajišťující bezpečný vysokorychlostní přístup na internet, se má týkat 6000 až 8000 měst a vesnic 

ve všech členských zemích EU. Signál wifi by díky němu měl být dosažitelný v parcích, na náměstích, 

v čekárnách, v nemocnicích a podobně. Evropská komise svou iniciativu mimo jiné zdůvodňuje snahou 

podpořit elektronickou státní administrativu a účast občanů na veřejném životě. 

Zprávy z Evropských Institucí 



Evropská komise vybídla 31. května členské země Evropské unie k diskusi o změnách podoby a 

fungování eurozóny. Diskusní dokument s konkrétními představami změn do roku 2025 novinářům 

představili místopředseda komise pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis a eurokomisař pro 

hospodářské a měnové otázky, daně a cla Pierre Moscovici. Jedním z cílů navrhovaných změn je přitom 

podle nich snaha zatraktivnit přijetí eura i pro ty státy EU, které společnou evropskou měnou 

zatím neplatí. Evropská komise ve svém dokumentu navrhuje především dokončení skutečné 

finanční unie tak, aby byla odolná vůči možným dalším krizím. Zmíněno je dokončení bankovní 

unie a konkrétní kroky ke snižování rizik v bankovním sektoru, ale také dokončení unie kapitálových 

trhů, která by měla posílit možnosti financování evropské ekonomiky. Další klíčovou oblastí, kde jsou 

potřebné změny, je podle komise větší integrace hospodářské a fiskální unie. Nastíněny jsou i možné 

změny ve fungování a vzájemném propojení institucí eurozóny a EU. Stálým předsedou jednání ministrů 

financí zemí eurozóny by se tak mohl stát "evropský ministr financí", který by byl členem Evropské 

komise. 

Plénum Evropského parlamentu 1. června diskutovalo o riziku politického zneužívání médií v České 

republice. Evropskou komisi zastupovala komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová, která v úvodu 

připomněla omezené pravomoci Komise v otázce svobody a plurality médií. Upozornila, že se může do 

věci vložit, jen když je ohrožena unijní legislativa. To se v nynějším případě podle švédské komisařky 

neděje. Po představitelce Komise vystoupili zástupci europarlamentních frakcí a následovala debata 

ostatních europoslanců. Čeští europoslanci většinově zdůrazňovali, že Česko nemá v otázce médií 

systémovou potíž, ale selhal jeden konkrétní politik a podnikatel. Místopředseda europarlamentu 

Pavel Telička (ANO) dnes prohlásil, že Babišův postup byl nepřijatelný. 

Zprávy z činnosti zastoupení regionu 

 29. května se v kanceláři regionu Loire uskutečnilo setkání pracovní skupiny 

ERRIN Bioekonomika. Měli jsme možnost si vyslechnout strategie francouzské 

vlády v tomto oboru přímo od francouzského ministerstva zemědělství, pana 

Juliena Dugue, po něm následovala přednáška německé strategie v rámci 

bioekonomiky, kterou přednesl Klaus-Peter Michel z německého federálního 

ministerstva pro vzdělávání a výzkum. 

30. května jsme se zúčastnili snídaňové debaty na téma technologie a její využití v přeplněných a 

přetížených městech. Akce se konala v salonku Evropského parlamentu a účastnili se jí osobnosti z 

Evropské komise, ale také z organizací jako např. ELO – European Landowners' Organisation, EHHA 

– European Historic Houses Association nebo TEGoVA – The European Group of 

Valuers´Associations. Nejvíce probíraným tématem bylo ekologické a úsporné bydlení – např. jak 

pomoci mladým rodinám k tomuto typu bydlení a elektronické automobily.  

30. května se náš stážista účastnil představení italského clusteru Smart Living Technologies na půdě 

Evropského parlamentu. Tento cluster je sdruženou italskou iniciativou, která sdružuje italské projekty, 

které napomáhají k pokroku v oblasti aktivního stáří a technologiích pro zdravý život starších lidí. 

Vznikl v kontextu demografických změn, které se odehrávají v Evropě – Evropa stárne, podíl populace 

nad 80 let se do roku 2025 oproti současnému stavu může až zdvojnásobit, což s sebou ponese také 

rozsáhlé celospolečenské změny, kdy se například výdaje na zdravotnictví členských států EU zvýší ve 

stejném časovém horizontu až o 3–4 %. Očekává se, že kolem roku 2030 bude EU nejstarší oblastí 

světa, s průměrným věkem přibližně 45 let. Tyto změny se staly také jedním ze základních bodů 

důležitého dokumentu Evropské komise White Paper on the Future of the EU (Bílá kniha o budoucnosti 

EU). Představení tohoto clusteru probíhalo téměř výhradně v italštině se simultánním tlumočením, je 

však samozřejmé, že italské poznatky mohou být aplikovány napříč evropskými zeměmi, a nejen tam. 

Nejdůležitější pokroky, které tento cluster shromažďuje jsou v možnosti aplikace moderních 

technologií k usnadnění života této stárnoucí populace, ale také ke společenským změnám, které tyto 

změny přinášejí, jako větší podíl starších lidí v řadách spotřebitelů, turistů, ale také mezi podnikateli – 

lidé žijí delší životy a mohou proto začít podnikat daleko později než kdy v historii. Klíčovými tématy 

pak bylo e-zdraví a m-zdraví, tedy sdílení údajů o zdraví pacientů s lékaři přes internet (nebo přes 

chytré telefony v případě m-zdraví). Ruku v ruce s touto možností sdílení dat jdou také potřeby 

posilování inovací na poli ochrany dat a práce s velkým množstvím dat – big data. Itálie má spolu s 

Německem již v současnosti největší podíl starších občanů na celkovém obyvatelstvu (přes 20 % 



populace má nad 65 let) a právě proto tyto země mají zájem na prohloubení pokroku v oblasti technologií 

aplikovatelných na zdravotnictví a zdravý život seniorů. 

31. května náš stážista navštívil sídlo reprezentace Braniborska, kde se odehrála konference na téma 

přeshraniční dopravy se speciálním zaměřením na železniční dopravu. Výstavba mezinárodních 

železničních koridorů totiž neposiluje pouze samotnou dopravu, ale také přeshraniční spolupráci a 

rozvoj. V případě Braniborska se v rámci konference jednalo především o výzvách a příležitostech 

přeshraniční spolupráce s Polskem, vystoupili ale též řečníci z východního Saska a Lužice, kteří 

kromě hranic s Polskem hraničí rovněž se severem Čech, nebo zástupce rakouského železničního 

dopravce ÖBB, který chválil železniční koridory spojující Rakousko se Slovenskem, Maďarskem, Itálií, 

Švýcarskem a Německem. O potížích železničního spojení s Českem taktně pomlčel. Jednou z 

důležitých současných výzev, které Evropská unie čelí, je snižování emisí v dopravě v rámci 

celkového boje proti negativním vlivům lidských aktivit na zhoršování životního prostředí. Právě 

železniční doprava může napomoci v čelení těmto výzvám a zvýšit efektivitu dopravy za současného 

snížení emisí. V rámci Pařížských dohod jsme se totiž zavázali snížit emise do roku 2050 o 60 % oproti 

stavu z roku 1990, a proto musíme plánovat tak, abychom toho dosáhli. Přítomný ředitel Generálního 

ředitelství pro mobilitu a dopravu (DG MOVE) při Evropské komisi Herald Ruijters zdůraznil 

důležitost čtvrtého balíčku pro železniční dopravu – zejména inovace v této oblasti jsou přijímány 

pomaleji než v jiných odvětvích. Velká část železnic není elektrifikovaná a nasazování moderních 

alternativních technologií, jako například lokomotivy s vodíkovým pohonem, jsou nadále spíše 

doménou vědeckofantastické tvorby. Tématem však nebyla pouze nákladní doprava a emise, velkým 

tématem byla také osobní doprava. V odpolední fázi konference byl diskutován vliv soukromého 

sektoru v železniční dopravě na zkvalitnění služeb a snížení cen vedoucí ke zvýšení poptávky o tento 

druh dopravy. Přednášku měl také Dr. Erich Forster, předseda společnosti AllRail, která sdružuje 

soukromé dopravce (u nás je její součástí společnost RegioJet a LEO Express) a mluvil o výzvách, 

kterým musí tito dopravci čelit, ale také o úspěších, kterých za krátkou dobu působení této společnosti 

již bylo dosaženo.  

31. května jsme se prostřednictvím webstreamu zúčastnili informačního setkání o možnostech 

financování projektů ekologické technologie, ochrany přírody a klimatu v rámci programu LIFE 

EU, které se konalo v rámci tzv. „Green Weeku“. Výzva k předkládání návrhů byla zahájena 28. dubna 

a ukončení výzvy je naplánováno na září 2017. V rámci akce jsme se mimo jiné dozvěděli, že v roce 

2017 je v oblasti financování k dispozici více než 390 milionů EUR, zejména pro: environmentální 

technologie a jejich řešení, opatření na přizpůsobení se změně klimatu a zmírňování změny klimatu, 

projekty ochrany přírody a biologické rozmanitosti a politika klimatu a životního prostředí a jejich 

informační iniciativa. 

1. června jsme se účastnili brífinku organizovaném mezinárodní skupinou RUMRA, který se konal 

v Evropském parlamentu. Hlavním tématem byla soudržnost evropského venkova. Na setkání se 

hlavně diskutovalo o konkrétních možnostech politiky venkova, tak také o možnostech městské 

agendy, jako je doprava, propojení, vztahy venkova a měst, energetika, změna klimatu a další. 

Dne 1. června proběhl na půdě stálého zastoupení Maďarska při Evropské unii seminář k cirkulární 

ekonomii. Tato událost byla pořádána organizacemi ze všech zemí Visegrádské skupiny, na české straně 

reprezentované organizací CZELO. Pojem cirkulární ekonomie byl sice poprvé použit již v roce 1990 

ale na důležitosti nabírá až v současné době – pro Evropskou unii jde ale o jednu ze zásad strategie pro 

budoucnost Evropy. Podstatou cirkulární ekonomie je změna spotřebitelských návyků Evropanů, ale 

také změny ve fungování průmyslu. Její součástí je využívání nerostných zdrojů co nejdéle, jejich 

recyklace a přetváření na nadále použitelné produkty i poté, co ztratí svůj prvotní účel. Součástí 

cirkulární ekonomie je však také stále populárnější model využívání statků namísto jejich nákupu a 

široké spektrum modelů chování, které sníží míru zatěžování životního prostředí. Důležitým tématem 

workshopu byl například problém plastů, kterých i nadále většina končí ve světových oceánech. 

Pozvaní vědečtí odborníci, jako například Vladimír Kočí nebo Pavol Alexy či Barna Kovács tvrdí, že 

problémem není nedostatek technologií, které by škodlivé plasty a jiné produkty zatěžující životní 

prostředí mohly nahradit – těmi Evropa disponuje. Problémem jsou však v nás zakořeněné procesy 

chování spolu se zavedenými produkčními modely – biomateriály jsou například dražší na výrobu a 

zájem o ně je proto pro spotřebitele mizivý, pokročilé třídění odpadu je drahé, zatímco například v ČR 



je velmi levné skladování odpadu na skládkách. K vylepšení této situace je potřeba především politické 

vůle a státy V4 hodlají i přes neshody a časté upřednostňování jiných problémů usilovat o změnu k 

lepšímu. 

1. června se také konal slavnostní ceremoniál vítání českých občánků narozených v Belgii. Letošní 

již VIII. ročník se konal opět v krásných prostorách Královského loutkového divadla Théâtre Royal 

du Péruchet. Akce se zúčastnilo skoro 80 dětí v doprovodu svých rodičů, prarodičů i starších 

sourozenců. Na začátku ceremonie zahrál ředitel divadla, pan Dimitri Jageneau a jeho maminka, paní 

Biserka Assenova, absolventka DAMU v Praze, krátké loutkové divadlo. Poté se přešlo ke 

slavnostnímu předávání pamětních listů, mincí a plyšových hraček v podobě brněnského draka, 

které dětem předal velvyslanec České republiky v Belgii, pan Jaroslav Kurfürst a primátor města Brna, 

pan Petr Vokřál. Po ceremonii se rodiče mohli občerstvit jihomoravským vínem z vinařství 

Michlovský. 

Kalendář 
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