
 

Aktuality z EU 

Německo a Francie společně vytvoří novou generaci evropského bojového 

letounu. Harmonogram vývoje by měl být předložen do poloviny roku 2018, 

prohlásila 14. července po společném zasedání vlád obou zemí německá 

kancléřka Angela Merkelová. Francouzský prezident Emmanuel Macron toto 

rozhodnutí považuje za revoluční, napsala agentura DPA. Macron 

s Merkelovou na tiskové konferenci řekli, že chtějí vedle společné evropské 

obrany spolupracovat i na kybernetické bezpečnosti, dalším rozvoji 

Evropské unie a eurozóny a také na řešení migračních problémů. 

Gibraltar se nestane obětí brexitu a má záruky britské vlády, že nebude 

předmětem obchodu s Evropskou unií. Prohlásil to 16. července šéf 

gibraltarské vlády Fabian Picardo. Velká skála na jižním okraji Španělska 

se stala součástí Spojeného království v roce 1704 a jejích 30.000 obyvatel 

se může stát pro vyjednávače brexitu tvrdým oříškem. Evropská unie v dubnu 

pohoršila Londýn, když navrhla Španělsku právo veta v jednání o vztazích 

Gibraltaru s EU po odchodu Británie z unie. Gibraltar, který by Madrid chtěl 

zpátky, se v referendu velkou většinou vyslovil proti odchodu z EU, ale je 

odhodlán i po brexitu v Británii zůstat. 

Martin Schulz, sociálnědemokratický kandidát na německého kancléře, 

představil 17. července svůj program, spojil v něm solidaritu s fondy EU. Při prezentaci svého 

desetibodového politického programu v Berlíně řekl, že státy Evropské unie ignorující v důležitých 

otázkách solidaritu musejí čelit finančním sankcím. Německo by podle něj mohlo zvýšit příspěvek 

do unijního rozpočtu. Státy, které odmítají přijmout uprchlíky, by podle Schulze měly v budoucnu 

počítat s menšími finančními prostředky z fondů EU. Ty, které naopak přijaly velké množství osob 

hledajících ochranu, by měly dostat bonus. Schulz také uvedl,že země stojící mimo eurozónu by 

neměly mít možnost blokovat její další integraci. 

Vzhledem k zotavování ekonomiky má Francie jedinečnou příležitost vypořádat se s vysokou 

nezaměstnaností a slabými veřejnými financemi, a stejně tak zvrátit trend oslabování své 

konkurenceschopnosti. Ve zprávě o stavu francouzské ekonomiky to v 17. července uvedl Mezinárodní 

měnový fond , který zároveň ocenil plány prezidenta Emmanuela Macrona na podporu ekonomiky. 
Měnový fond rovněž pochvalně hovoří o snaze snížit vládní výdaje a také o zamýšlené "široké 

a  ambiciózní" reformě trhu práce. Vláda chce podpořit ekonomiku a přilákat zahraniční investice 

mimo jiné tím, že do roku 2022 postupně sníží daň firmám ze současných 33,3 procenta na 25 procent 

a zavede jednotnou třicetiprocentní daň z kapitálových příjmů. 

Do příštího kola jednání o brexitu na konci srpna chce vyjednavač Evropské unie Michel Barnier 

od britské strany materiály vyjasňující její postoj v klíčových sporných otázkách, které ukázalo 

skončené druhé kolo rozhovorů 20. července. Barnier to řekl na společné tiskové konferenci s britským 

vyjednavačem Davidem Davisem. Různé pohledy mají týmy EU a Londýna hlavně na roli Soudního 

dvora EU při zajišťování práv občanů unie v Británii a na podobu finančního vyrovnání. Spor 

o garanci práv unijních občanů v Británii označil Barnier před novináři za "fundamentální", strany se 

ale liší také v pohledu na budoucí práva rodinných příslušníků a některé další oblasti. 
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Evropská komise navrhla 14. července nová pravidla, která mají omezit nelegální dovoz a rozprodej 

uměleckých děl a kulturního dědictví, jež míří do EU ze třetích zemí. Podle Komise je to jedna z cest, 

jak ztížit financování teroristických a dalších kriminálních aktivit. EU v současnosti zakazuje dovoz 

uměleckých děl z Iráku a Sýrie, chybí ale celkový rámec pro tuto oblast. Stávající pravidla tak mohou 

překupníci zneužívat, někdy právě s cílem financovat terorismus či trestnou činnost. Nová pravidla by 

se měla soustředit na nejohroženější oblast věcí starších než 250 let. Vzniknout mají nové licenční a 

certifikační systémy a celníci dostanou možnost zboží zabavovat. 

Evropská komise 14. července požádala Českou republiku a další čtyři země EU, aby předložily své 

vnitrostátní programy pro nakládaní s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem. 

Komise to uvedla v tiskové zprávě a připomněla, že státy měly své programy oznámit do 23. srpna 

roku 2015. Česká republika podle ministerstva průmyslu a obchodu zdržení vysvětluje citlivostí a 

komplikovaností procesu a nutností překládat všechny podklady do dalších jazyků kvůli 

zainteresovanosti okolních států. Jmenované země mají začít plnit všechny části směrnice 

o radioaktivním odpadu. Ta stanoví rámec pro zajištění odpovědného a bezpečného nakládání 

s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem s cílem zabránit nepřiměřenému zatížení 

budoucích generací. Cílem je chránit pracovníky a obyvatelstvo před nebezpečím vyplývajícím 

z ionizujícího záření. 

Členské země Evropské unie se 17. července rozhodly omezit možnosti exportu nafukovacích člunů 

a závěsných motorů pro tato plavidla do Libye. Podle tiskové zprávy Rady EU je to součást snahy 

omezit práci skupin, které od libyjských břehů převážejí migranty přes Středozemní moře především 

do Itálie. Zákaz se týká také lodí a motorů, které byly pořízeny jinde a jsou přes evropské území 

do Libye jen převáženy. 

Ministři zahraničí zemí Evropské unie 17. července schválili dočasné rozšíření bezcelního dovozu 

z Ukrajiny o další průmyslové zboží a zemědělské produkty. Opatření platí od konce září na dobu tří 

let a doplňuje dohodu EU a Ukrajiny o volném obchodu. Ministři uvedli, že tímto krokem EU reaguje 

na obtížnou ekonomickou situaci země a dosud provedené reformy. Ukrajina bude moci v rámci 

dočasných obchodních preferencí vyvážet do zemí Unie více obilovin, medu nebo zpracovaných 

rajčat. EU rovněž na uvedenou dobu odstraní dovozní cla na dovoz ukrajinských hnojiv, barviv, 

obuvi, mědi, hliníku, televizorů nebo audionahrávacích zařízení. 

Členské země EU 17. července potvrdily koncept civilní mise, která má v Iráku pomáhat úřadům 

s bezpečnostní strategií země, uvedla v tiskové zprávě Rada EU. Experti Evropské unie by měli v Iráku 

radit a podporovat práci místních úřadů v oblastech jako je bezpečnost, prevence konfliktů 

v rámci právního státu. Přijetí konceptu je první krok k zahájení mise, kterou lze nyní začít prakticky 

připravovat. Součástí irácké bezpečnostní strategie je také identifikace hrozeb pro národní bezpečnost, 

jako je terorismus, korupce, politická nestabilita a sektářská polarizace. 

Vyšetřovatelé v Evropě rozbili rozsáhlou obchodní síť s koňským masem. Oznámil to 16. července 

Europol, podle kterého bylo do nelegální činnosti zapojeno osm zemí a 65 osob bylo zatčeno. Je mezi 

nimi i šéf gangu, který byl zadržen v Belgii. Skupina 65 zatčených je stíhána za různé trestné činy, 

k nimž patří špatné zacházení se zvířaty, výroba napodobenin, ohrožování veřejného zdraví, praní 

špinavých peněz a členství ve zločinecké organizaci, uvádí se v prohlášení evropského policejního 

úřadu. 

Evropská unie plánuje zavést cla ve výši až 33 procent na dovoz za tepla válcované oceli z Brazílie, 

Íránu, Ruska a Ukrajiny. Uvedla to 18. července agentura Reuters, která se odvolává na dokumenty, 

do kterých měla možnost nahlédnout. Ceny oceli z uvedených zemí totiž unie považuje za nepoctivě 

nízké. Evropská komise dohlíží na obchodní politiku EU. Ceny za tepla válcované oceli z Brazílie, 

Íránu, Ruska a Ukrajiny a také ze Srbska začala Komise zkoumat loni v červenci. Reagovala tak na 

stížnost evropského ocelářského sdružení Eurofer. Vyšetřování ukázalo, že podíl za tepla válcované 

oceli ze všech těchto zemí vyjma Srbska na evropském trhu do poloviny roku 2016 vystoupil na 

12,6 procenta ze 7,5 procenta v roce 2013. Ceny se snížily o čtvrtinu. 

Poslední návrhy změn soudního systému v Polsku, které nyní projednává polský parlament, 

výrazným způsobem zvyšují ohrožení vlády práva v zemi, domnívá se Evropská komise. Novinářům 
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to řekl 18. července její první místopředseda Frans Timmermans poté, co o vývoji komisaři poprvé 

diskutovali. Komise se k věci vrátí příští týden, už nyní ale začne kvůli situaci připravovat další 

kroky, včetně řízení pro porušení povinností a třetího doporučení Varšavě ohledně stavu právního 

státu. Timmermans Varšavu opět vyzval, aby projednávanou reformu zastavila a vrátila se k dialogu. 

Výrazně se nyní ale podle něj v důsledku posledních kroků polské vlády také přiblížila chvíle, kdy 

Komise navrhne členským zemím, aby rozhodly, že v Polsku jsou závažně a trvale porušovány 

hodnoty, na nichž je Evropská unie založena. Tím by se poprvé v historii otevřela cesta k možnosti 

potrestat členskou zemi EU odebráním některých hlasovacích práv. O věci by však musely ostatní státy 

rozhodnout jednomyslně a Maďarsko dosud dávalo najevo, že s jeho podporou počítat možné není. 

Evropské policejní organizaci Europol se v součinnosti s Evropským úřadem pro boj proti podvodům 

(OLAF) podařilo zajistit 122 tun zakázaných pesticidů. Akce pod názvem Silver Axe II se odehrála 

v 16 členských zemích EU a byla rozšířeným pokračováním akce Silver Axe I, která se ve spolupráci 

sedmi členských zemí EU konala v roce 2015. Informovala o tom 20. července Česká asociace ochrany 

rostlin. Mezinárodní operace, během níž zkontrolovaly kompetentní orgány více než 940 zásilek 

přípravků na ochranu rostlin, se odehrála v hlavních námořních přístavech, na letištích a 

na suchozemských hranicích Belgie, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Polska, 

Rumunska, Švédska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Británie a Nizozemska. 

Zprávy z činnosti zastoupení regionu 

Dne 13. července se celý tým bruselského zastoupení Jihomoravského kraje 

účastnil debaty v Pražském domě o aplikaci smart technologií ve městech. 

Hosty této diskuze byla primátorka Prahy Adriana Krnáčová a bratislavský 

primátor Ivo Nesrovnal, událost pak spoluorganizovalo sdružení Čechů a Slováků 

v Bruselu „Od Tatier k Schumanu“. Početná účast Čechů a Slováků i přes období 

prázdnin přinesla velmi živou diskuzi na širokou škálu témat (mezi kterými však 

hlavní téma, smart technologie, poněkud zaniklo), bezprostřednost obou primátorů rovněž přispěla 

k neformálnosti diskuze a následného networkingu. Část diskuze byla věnována pozici obou hlavních 

měst v evropském rozhodování – oba primátoři by rádi viděli posílení pozic měst, které jsou aktuálně 

spíše pasivními recipienty rozhodnutí, která jsou činěna na národní nebo regionální úrovni, shodli se 

proto na potřebě vytvoření poradního orgánu pro města například při Výboru regionů. 

Bratislavský primátor přiznal, že jeho město má často problémy účastnit se různých dotačních programů, 

neboť Bratislava není krajem, a právě pro ty jsou mnohé fondy vyčleněné. Oba primátoři pak potvrdili, 

že rozdrobenost pravomocí ve městech je palčivým problémem – hranice mezi zodpovědností státu, 

krajů, města a městských částí se mnohde překrývají a omezují pružnost strategického plánování, 

Bratislava pak rovněž díky rozdrobenosti a specifické pozici trpí nízkým rozpočtem, který je například 

nižší než rozpočet Brna. Primátoři během diskuze nejčastěji odpovídali na konkrétní dotazy na 

současné a plánované městské projekty, které pokládali obyvatelé těchto měst v současnosti žijící 

v Bruselu. Primátoři tak odpovídali například na otázky o pozici cyklistů v obou městech a 

budoucnosti multimodální dopravy, nebo otázky o nástrahách rozvoje turismu. V samotné oblasti 

smart technologií obě města podnikají kroky jak v oblasti sběru podkladových dat (Praha si nechala 

vytvořit analýzu společností Fraunhofer FIT, kde zjišťuje, jak a kde smartifikovat), tak v inovaci 

městského mobiliáře (Bratislava zavádí „chytré“ odpadkové koše, Praha pouliční osvětlení). Část 

důležitých budov v Praze je ve vlastnictví státu, tyto budovy nyní zavádějí smart technologie z vlastní 

iniciativy (Národní divadlo je například vyhříváno solárními panely a chlazeno vodou z Vltavy, podobně 

též Rudolfinum). Aktuální výzvou pro Prahu je nyní rekonstrukce spodní části Václavského náměstí, 

narážejí však často na odpor památkářů. Velké úspory navíc očekávají od probíhajících opatření 

na zvýšení energetické efektivity škol. Obě města ústy svých primátorů rovněž potvrdily plány 

na spolupráci při pořádání oslav výročí sta let od založení Československa. 

20. července jsme se účastnili debaty k příležitosti zahájení estonského předsednictví. O estonských 

prioritách a očekáváních v otázkách, jako je bezpečnost a terorizmus, inkluzivní a udržitelná 

Evropa nebo např. o programu výzkumu a inovací mluvil mluvčí COREPER II. a poradce Jüri LAAS, 

který také úzce spolupracuje s evropským prezidentem, Donaldem Tuskem. V hodinové debatě stručně 

představil priority estonského předsednictví, na co se chce Estonsko zaměřit, co může celé Evropě 

nabídnout a čemu se naopak vyhne. Hned v úvodu pan Laas zmínil, že priority se od minulých 

předsednictví v zásadě nemění, jsou v podstatě stejné, jako mělo Slovensko a jaké byly v jiných 



předsednictvích. Nejvíce poté rozváděl hlavní oblast, kde může Estonsko nejvíce nabídnout, a to 

digitalizaci. Jak už ve státní správě, tak i v dalších oblastech. 

20. července jsme se rovněž účastnili konzultace na téma Modernizace školství a vyššího 

vzdělávání, která byla pořádána v posluchárně Výboru regionů. Připravuje se zde totiž dokument 

právě na toto téma, který bude sloužit jako doporučující směrnice pro budoucí legislativu v této 

oblasti a dnešní událost byla příležitostí se k tomuto právě vznikajícímu dokumentu vyjádřit. Konzultaci 

předsedal Csaba Borboly, rumunský zástupce v Evropském parlamentu, který se svým expertem 

Lászlem Csákem představil připravovaný dokument a vyslechl si připomínky zúčastněných. 

Připravovaná směrnice má velmi široký záběr, pojednává například o doporučení k reformaci vyššího 

vzdělávání tak, aby byli absolventi lépe připravení na současný pracovní trh, čehož má být docíleno 

užším propojením školství se soukromým sektorem. Inovativním návrhem, který je v současnosti 

diskutován v evropských institucích, je vytvoření systému sledování uplatnění absolventů – pracovní 

uplatnění absolventů je celoevropským problémem, zejména pak po finanční krizi zaměstnanost 

absolventů nedosáhla někdejších hodnot. Systém sledování uplatnění absolventů by měl pomoci v 

plánování regionálního rozvoje tak, aby byl naplněn potenciál absolventů místních vysokých škol. 
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