
 

Aktuality z EU 

Vyjednávači konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) 

dosáhli 12. ledna průlomu v sondovacích rozhovorech o nové německé 

vládě. Pokračování dosavadní velké koalice se tak zase o krok přiblížilo. 

Kompromis, kterého dosáhli předsedové stran a jejich poslaneckých klubů, 

ještě musí schválit ostatní vyjednávači. Trojice předsedů - Merkelová, Martin 

Schulz (SPD) a Horst Seehofer (CSU) - je už podle německých médií 

každopádně připravena svým stranám doporučit zahájení vlastních koaličních 

rozhovorů. 

Slovinsko připravuje kroky k podání žaloby na sousední Chorvatsko  

u Soudního dvora Evropské unie kvůli sporu o Piranský záliv a odmítání 

Záhřebu naplnit arbitrážní rozhodnutí, jež vyšlo Lublani vstříc. 12. ledna  

to řekl ministr zahraničí Karl Erjavec. Šéf slovinské diplomacie uvedl,   

že Lublaň v souladu s unijními právními předpisy žalobu nejprve předá 

koncem února Evropské komisi. Ta potom bude mít tři měsíce na její 

posouzení, než se rozhodne, zda se na evropský soud v Lucemburku obrátí 

sama, nebo nechá věc postoupit unijní justici Slovinsku. O námořní hranici  

v Piranském zálivu, který Chorvaté nazývají Savudrijskou valou, se obě 

země přou od nabytí nezávislosti v roce 1991. V roce 2008 kvůli tomu 

Slovinsko několik měsíců blokovalo rozhovory o přijetí Chorvatska do EU. V roce 2009 se pak vlády 

dohodly na arbitráži. 

Portugalský ministr financí Mário Centeno se ujal 15. ledna funkce předsedy euroskupiny. Ve funkci 

vystřídal Jeroena Dijsselbloema z Nizozemska, který vedl skupinu od roku 2013. Ministři financí 

eurozóny zvolili Centena 4. prosince, jeho funkční období trvá dva a půl roku. První ministerskou 

radu Centeno povede 22. ledna. Centeno v prohlášení uvedl, že nová funkce je pro něj velkou motivací. 

"Máme jedinečnou příležitost k prohloubení měnové unie, k tomu, abychom učinili naši společnou měnu 

odolnější vůči budoucím krizím," prohlásil. 

Řecký parlament schválil 16. ledna balík nových reformních opatření, která jsou podmínkou pro 

pokračování zahraniční finanční pomoci zadlužené zemi. Změny se dotýkají daní, energetiky i práce. 

Vedou k restrukturalizaci sociálních dávek na děti, zavádějí nové postupy pro uzavírání a splácení 

půjček a také ztěžují odborům možnost vyhlašovat stávku. Na protest proti novým úsporným opatřením 

a reformám řada zaměstnanců po celém Řecku stávkovala. Zcela ochromena byla městská hromadná 

doprava v Aténách. Chaos panoval také v meziměstské a letecké dopravě. 

Na 1400 migrantů bylo 17. ledna zachráněno z několika přeplněných člunů a lodí ve Středozemním 

moři, oznámila italská pobřežní stráž. Na palubě plavidel byli nalezeni i dva mrtví. Celkem jedenácti 

záchranných operací se účastnily lodě italské pobřežní a finanční stráže, dále plavidla unijní mise 

Sophia a několika nevládních organizací, napsala agentura Reuters. Migranti chtěli Středozemní moře 

překonat v jedné větší lodi, sedmi nafukovacích a třech menších dřevěných člunech. O národnosti 

zachráněných ani mrtvých agentury neinformovaly. 
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13. ledna  vstoupily v platnost nová pravidla, díky kterým jsou elektronické platby za výrobky a služby 

v obchodech a online levnější, jednodušší a bezpečnější. Nová pravidla ruší příplatky účtované    

při platbách kreditními nebo debetními kartami online a v kamenných obchodech. Další novinkou  

je zpřísnění bezpečnostních požadavků na elektronické platby a na ochranu finančních dat spotřebitelů. 

Pravidla také posilují práva spotřebitelů v mnoha oblastech. Například se jedná o snížení 

zodpovědnosti za neautorizované platební transakce a zavedení bezpodmínečného práva na vrácení 

finančních prostředků při inkasech v eurech. Evropané díky novým pravidlům ušetří více než       

550 milionů eur.  

Jak budou vypadat evropské fondy, zemědělské dotace nebo podpora inovací v EU po roce 2020? 

Komise chce slyšet, co si o tom myslí občané. Spustila sérii veřejných konzultací, ve kterých lidé 

mohou říci, na jaké oblasti by se měl zaměřit budoucí dlouhodobý rozpočet EU a jak využívání 

evropských peněz zefektivnit. Výsledek konzultací zahrne do návrhu, který vydá v květnu. Hlavní 

otázkou bude, jak zajistit výpadek britského příspěvku a jak rozdělit peníze mezi stávající priority  

a nové oblasti, jako je bezpečnost, migrace nebo změny spojené s globalizací. Více o veřejných 

konzultacích si můžete přečít na našich webových stránkách zde. 

Evropská komise chce investovat miliardu EUR do tzv. superpočítačů. EU zde zaostává   

za konkurencí – z desítky nejlepších superpočítačů na světě nemá ani jeden. Oznámila to v tiskové 

zprávě 15. ledna. Superpočítače dokáží zpracovávat obrovské objemy dat, jsou nutné   

např. ve zdravotnictví, bezpečnosti nebo energetice. Evropský průmysl i věda data stále častěji 

zpracovávají mimo EU, protože místní kapacita nestačí. Komise navrhuje přispět  ke společnému 

podniku EuroHPC  486 mil. eur, a v příštím rozpočtovém období podobnou částkou. Infrastruktura 

EuroHPC zjednoduší evropskému průmyslu a malým a středním podnikům přístup k superpočítačům.  

Do roku 2050 bude v oceánech víc plastů než ryb, pokud se nezmění způsob výroby a používání plastů. 

Uvedla to Evropská komise, která 16. ledna představila novou strategii, jak životní prostředí     

před znečištěním plasty ochránit. Do roku 2030 mají být podle ní všechny plastové obaly v EU 

recyklovatelné a má dojít i k výraznému omezení používání plastů na jedno použití. Strategie má 

chránit životní prostředí před znečištěním a zároveň vytvořit prostředí pro inovace a nové pracovní 

příležitosti. Cílem strategie je zvýšit ziskovost recyklace pro podniky, omezit plastový odpad, zamezit 

znečištění na mořích, podpořit investice a inovace a uspíšit změny v celém světě. Komise tak chce 

položit základ novému oběhovému hospodářství a podpořit inovace, například při vývoji nových 

materiálů a technologií. Při navrhování a výrobě plastů se v budoucnu mají respektovat požadavky   

na opětovné využití, opravy a recyklaci, měly by se také vyvíjet udržitelnější materiály. Celou strategii 

můžete najít zde.  

Vyšší podpora širokopásmového internetu ve školách, ale i snaha zvýšit zájem dívek o informační 

technologie a další body jsou součástí plánu, který 17. ledna představila Evropská komise a který se 

týká "digitálního vzdělávání". Pomoci má lidem v EU i vzdělávacím institucím s lepší adaptací   

na nynější rychle se měnící společnost. Cílem plánu je nejen lepší využívání moderních technologií 

ve výuce, ale právě i zvyšování digitální gramotnosti, tedy znalostí toho, jak s počítači a další 

výpočetní technikou pracovat. Součástí má být důraz na bezpečné chování na internetu, mediální 

gramotnost - tedy schopnost rozlišovat mezi důvěryhodnými a nedůvěryhodnými zdroji informací -   

a "kybernetickou hygienu". 

Státy Evropské unie získají větší prostor pro určování nižších sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), 

případně ji pro některé zboží nebudou muset vůbec uplatňovat. Reformu centralizovaného mechanismu 

určujícího DPH obsahuje návrh nové legislativy, který byl zveřejněn 18. ledna. Zavedením jednotného 

prostoru pro DPH se v Evropské unii výrazně sníží podvody v této oblasti, které dosahují až 

50 miliard eur. Dosavadní společná pravidla pro DPH, která přijaly všechny členské státy v roce 1992, 

jsou již zastaralá a mají spíše omezující účinek. Dovolují členským státům uplatňovat snížené sazby 

DPH pouze na několik odvětví a produktů. Komise novými pravidly rovněž řeší problém menších 

firem, které neúměrné náklady na dodržování předpisů o DPH svazují. Další novinkou tohoto 
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http://www.kjmk.eu/cz/domu/aktuality/veejna-konzultace-v-oblasti-investic-vyzkumu-a-inovaci-malych-a-stednich-podniku-a-jednotneho-trhu/
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf


balíčkou je například osvobození podniků s obratem pod 100 tis. eur ročně, paušální sazba 15 %  

na hazard, možnost nulové sazby na produkty dle vlastního výběru státu. Více o nových pravidlech zde.  

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

15. ledna se členové Zastoupení JMK v Bruselu zúčastnili již třetí schůzky 

ERRIN za účelem přípravy červencové akce k Evropskému roku kulturního 

dědictví 2018. Událost, do jejíž organizace se doposud zapojilo 12 evropských 

regionů včetně Jihomoravského kraje, nese název „The road from war to peace, 

democracy and European integration“ neboli „Cesta od válek k míru, 

demokracii a evropské integraci“. Za každý region promluví 3. července zástupci 

muzeí, památníků a dalších institucí spojených s válečnými roky 1914–1945. Řeč bude o první a druhé 

světové válce a o tom, jakým způsobem utvářely a měnily evropskou společnost, národy, hranice   

a společnost.  

18. ledna se sešli zástupci evropských regionů, aby prodiskutovali finální podobu iniciativy Dolního 

Rakouska k budoucnosti kohezní politiky po roce 2020. Iniciativa „Silná regionální politika   

pro všechny regiony po roce 2020“ zdůrazňuje důležitost kohezní politiky jakožto politiky, která je 

občanům nejblíže. Napříč evropskými regiony je hojně podporována – zatím ji podepsalo na    

150 regionálních organizací ze 108 NUTS2 regionů (téměř 42 % obyvatelstva EU). O podpoře ze strany 

Jihomoravského kraje rozhodne v pondělí 22. ledna Rada JMK. 

Zastoupení JMK se dne 18. ledna zúčastnilo konference v Norském domě na téma Norská arktická 

strategie: Mezi geopolitikou a společenským vývojem. Tato konference se týkala arktických regionů, 

jako je Norsko, Švédsko a Finsko, a jejich problémů, jež plynou z globálního oteplování, stárnutí 

populace a problému kvalitního vzdělání, digitalizace či infrastruktury v těchto regionech, jež byly 

představeny ministry a organizací NSPA. 
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