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Rakouští politici napříč politickým spektrem odmítají plán předsedy 

Evropské komise Jeana-Claudea Junckera na rozšíření eurozóny na celou 

Evropskou unii. Poukazují přitom na varovný příklad Řecka. Kancléř 

Christian Kern ze Sociálnědemokratické strany koncept označil za 

nepromyšlený. "Viděli jsme, co se stane, když se přijímají ti, kteří kritéria 

splňují jen v omezené míře. Ukázkovým příkladem je Řecko. Nakonec to vede 

jen k větším problémům, a ne k větší integraci," řekl 15. září rakouský kancléř. 

 Ministr britské vlády pro brexit David Davis navrhl uzavřít novou dohodu 

mezi Británií a Evropskou unií o boji proti zločinu a terorismu. Davis se 

tak vyjádřil poté, co Londýn zasáhl další teroristický útok, když 15. září v ranní 

špičce explodovala ve vagonu metra ve stanici Parsons Green nálož a zranila 

29 lidí. Davis tvrdí, že boj proti terorismu nebude odchodem Británie z 

Evropské unie nijak zasažen, a zdůraznil, že je v zájmu obou stran 

pokračovat v úzké spolupráci při zajišťování bezpečí občanů. Británie má 

odejít z unie v březnu 2019. Ministerstvo pro odchod z Evropské unie 

připravilo návrh nové dohody, která by se měla stát právní oporou partnerství 

po roce 2019. 

16. září začal Evropský týden mobility, letos zaměřený na sdílení. 
Pětadvacet českých měst se letos připojilo k Evropskému týdnu mobility. Mottem letošního ročníku 

akce je Sdílením vpřed. "Sdílená mobilita dokáže omezit počet vozidel na silnicích a množství najetých 

kilometrů. Je tak k životnímu prostředí šetrnější", uvádějí koordinátoři kampaně na stránkách 

ministerstva životního prostředí. Evropský týden mobility je iniciativou Evropské komise a je 

organizován v desítkách evropských měst od roku 2002. Letos se do akce zapojilo 2240 měst ze 

48 zemí, včetně mimoevropských. 

Litevský ministr zemědělství Bronius Markauskas vyzval k zavedení jednotných standardů pro 

značkové potraviny v Evropské unii. "Když si spotřebitel kupuje výrobek, který je známý v celé EU, 

pak přirozeně doufá, že dostane totéž od Vilniusu po Lisabon," prohlásil 20. září ministr při prezentaci 

studie odhalující značné rozdíly v kvalitě potravin v Litvě a v Německu. Výrobci se v reakci na 

kritiku opakovaně odvolávají na to, že spotřebitelé mají v jednotlivých zemích rozdílné chutě.  

Na balkánské trase vznikají nové cesty, kudy převáděči pašují migranty. Řekl to 20. září rakouský 

ministr obrany Hans Peter Doskozil německému deníku Die Welt. Stále více převáděčů se podle něj 

pokouší dostat uprchlíky přes Slovensko dále na sever Evropy. Rakouská policie a armáda proto 

začaly provádět společné utajené kontroly v blízkosti slovenských hranic, uvedl Doskozil. 

Balkánská trasa jako taková je podle něj nadále prostupná a oblíbená. Podle sociálnědemokratického 

politika se letos do Rakouska dostalo zhruba 8000 ze zhruba 12 000 žadatelů o azyl právě přes Balkán. 

Hospodářský růst předních světových ekonomik se synchronizuje na úrovni, jaká tu nebyla roky, 

ekonomika eurozóny srovnala krok s USA. Ve svém revidovaném výhledu to 20. září uvedla 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Globální ekonomika by podle OECD 

měla letos zrychlit růst z loňských 3,1 procenta na 3,5 procenta a v příštím roce na 3,7 procenta, což 

znamená nejlepší výsledek od roku 2011. 

Od 21. září začala v prozatímním režimu platit rozsáhlá hospodářská a obchodní dohoda mezi 

Evropskou unií a Kanadou označovaná jako CETA. Ročně by měla pro evropské firmy například 

představovat 590 milionů eur (skoro 16 miliard Kč) úspor na zrušených celních poplatcích. Plně začne 

smlouva platit poté, co ji ratifikují všechny členské státy Unie a europarlament. CETA ruší cla na 

98 procent produktů, se kterými se mezi Kanadou a Unií obchoduje. Společnosti v EU získají 
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výrazně lepší přístup ke kanadským veřejným zakázkám nejen na federální, ale také na úrovni 

provincií a obcí. Po plném vstupu dohody v platnost bude nynější arbitrážní mechanismus řešení sporů 

mezi investorem a státem nahrazen zdokonaleným systémem soudů pro investice. 

  

 

Europoslanci vyzvali 15. září Evropskou komisi, aby stanovila priority pro další fungování 

programu Erasmus+, který umožňuje výměnné vzdělávací pobyty žáků, studentů a učitelů. 

Do programu, který dostal přiděleno z rozpočtu Unie 14,7 miliardy eur (384 miliard Kč) na léta 2014 až 

2020, Evropská komise podle europoslankyně Michaely Šojdrové zahrnuje nové iniciativy, i když 

rozpočet zůstává stejný. Jako příklad uvedla rodící se Evropské sbory solidarity, v jejichž rámci mají 

mladí lidé pomáhat například při obnově po přírodních katastrofách, ve střediscích pro žadatele o azyl 

či v sociálních centrech. Šojdrová také navrhuje, aby byl program Erasmus+ dostupný pro více 

studentů a učitelů, a ne aby peníze určené pro něj byly využívány jinde. 

Evropská unie 15. září o dalších šest měsíců prodloužila sankce vůči 149 ruským a ukrajinským 

jedincům a 38 právnickým osobám spojeným s narušováním ukrajinské územní celistvosti. Rada 

EU, která zastupuje 28 členských států, v prohlášení uvedla, že režim sankcí se nezměnil. Z "černé 

listiny" ale podle ní byly vyškrtnuty čtyři osoby, které zemřely. Rada EU také v souladu s rezolucí OSN 

potvrdila přísnější opatření vůči severokorejskému režimu kvůli jeho raketovým a jaderným testům. 

Sankce mimo jiné zakazují export druhé největší severokorejské vývozní položky, textilu, omezují 

dovoz ropy a zakazují vydávání nových pracovních povolení pro občany KLDR. 

Devět členských zemí Evropské unie (EU) podporuje plán na zdanění velkých internetových 

společností podle jejich obratu, nikoli zisku. Státům by to zajistilo vyšší daňové příjmy z jejich 

podnikání. Na jednání ministrů financí členských zemí EU v estonském Tallinnu to 15. září uvedl 

francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Návrh iniciovala Francie, okamžitě se k ní připojilo 

Německo, Španělsko a Itálie. Le Maire řekl, že Rakousko, Bulharsko, Řecko, Slovinsko a Lotyšsko se 

"k iniciativě formálně připojily". Pokud se členské státy EU rozhodnou zdaňovat příjmy a nikoliv zisky 

digitálních společností, jak navrhuje Francie, při pětiprocentní sazbě by zdanění za léta 2013 až 2015 

činilo čtyři miliardy eur (104 miliardy Kč). V současnosti internetoví giganti jako je Google a Facebook 

směřují všechny své příjmy do zemí, kde jsou daně nízké, jako je Irsko a Lucembursko. Země EU 

jako celku tak v letech 2013 až 2015 přišly podle zprávy jen na daňových příjmech od amerických 

internetových společností Facebook a Google až o 5,4 miliardy eur. 

V srpnu se do Itálie dostalo o dvě třetiny méně migrantů než o měsíc dříve, uvedla 17. září unijní 

agentura Frontex. Upozornila také na sílící tlak na Španělsko. Celkem Frontex minulý měsíc 

zaznamenal 12 200 nelegálních přechodů vnější hranice Unie. Za prvních osm měsíců letošního roku se 

do EU podle agentury pokusilo dostat 142 700 osob, což je přibližně o dvě třetiny méně než za stejné 

období loni. Do Itálie, která je už řadu měsíců z hlediska migrace nejzatíženější zemí EU, se v srpnu 

dostalo 4500 osob, to je nejméně od ledna. Po výrazném poklesu příjezdů v posledních dvou měsících 

se od počátku roku počet nových migrantů v Itálii dostal na 99 800, což je o 13 procent méně než 

ve stejném období přecházejícího roku. Hlavními národnostmi jsou zde Nigerijci a Guinejci. 

V západním Středomoří, tedy především ve Španělsku se ale počet přechodů námořní i pozemní 

hranice v srpnu ve srovnání s předchozím rokem zdvojnásobil. Frontex uvedl číslo 2400 osob. 

Za prvních osm měsíců jde o celkový počet 13 600, tedy trojnásobek proti stejnému období roku 2016. 

Nejčastěji se jednalo o občany Maroka, Pobřeží slonoviny a Gambie. 

Důraz na digitální a čisté technologie a na modernizace klade inovovaná strategie průmyslové politiky 

EU, kterou 18. září novinářům představila Evropská komise. Její součástí budou letos na podzim 

například i nová opatření o oběhovém hospodářství či zpřísnění emisních norem CO2 pro osobní 

auta a lehká užitková vozidla. Mezi jejími nejnovějšími návrhy tak nechybí kroky k posílení 

kybernetické bezpečnosti, například vytvoření evropského výzkumného a odborného střediska 

pro tuto oblast. Podpořit by mělo zavádění technologických a průmyslových kapacit. Vzniknout má 

také společný systém certifikace produktů a služeb, uznávaný ve všech členských zemích EU. 

Usnadnit by se mělo přeshraniční předávání dat, která nemají charakter osobních údajů. Na podzim 

plánuje Komise přijít s novou strategií pro plasty a s opatřením na "zdokonalení produkce 

obnovitelných biologických zdrojů a jejich přeměně na biologický materiál a bioenergii". Na podzim 

také budou zveřejněny návrhy týkající se čisté mobility - včetně zpřísnění norem emisí CO2 z osobních 
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automobilů a lehkých užitkových vozidel nebo plánu na vytvoření infrastruktury pro alternativní paliva, 

například pro dobíjení elektromobilů. 

Nová pravidla usnadňující v EU volný pohyb dat neosobního charakteru navrla 19. září Evropská 

komise. Cílem je, jak uvedl místopředseda komise pro digitální trh Andrus Ansip, usnadnit menším, 

středním a začínajícím firmám rozvoj inovativních služeb a vstup na nové trhy. Členské státy EU by 

už podle návrhu neměly nutit organizace, aby uchovávaly či zpracovávaly data na jejich území. Takové 

omezení bude možné jen z bezpečnostních důvodů. Volný pohyb údajů by měl firmám umožnit 

snadnější a levnější provozování činnosti v zahraničí, aniž by musely své systémy například 

zdvojovat. Příslušné orgány budou moci uplatnit své právo na přístup k údajům bez ohledu na to, kde 

jsou konkrétně uchovávány. Volný pohyb dat tak nemá mít podle Komise vliv na povinnosti firem a 

organizací určité údaje poskytovat pro regulační účely. 

Evropská unie se podřídila rozhodnutí Světové obchodní organizace (WTO) a snížila cla na dovoz 

bionafty z Argentiny. S platností od 20. září byly sazby zkráceny na 4,5 až 8,1 procenta z 22 až 25,7 

procenta, které byly stanoveny v roce 2013. Argentina patří mezi největší vývozce bionafty na světě a 

bývala hlavním dodavatelem bionafty do Evropské unie. Předpokládá, že nyní se její export do EU 

opět zvýší, což je pro ni významné v době, kdy Spojené státy zavedly opatření omezující dovoz. EU 

v roce 2013 uvalila antidumpingová cla na dovoz bionafty z Argentiny a Indonésie s odůvodněním, že 

obě země údajně vyvážejí do EU bionaftu pod výrobními náklady. Argentina se kvůli tomu obrátila 

na WTO. 

Návrhy, které mají dál posílit unijní finanční trh a reformovat podobu evropského dohledu v této 

oblasti, 20. září představila Evropská komise. Podle místopředsedy Komise pro finanční stabilitu, služby 

a unii kapitálových trhů Valdise Dombrovskise je cílem vznik integrovaného finanční dohledu a 

v důsledku tedy odolnější měnové unie. Návrhy počítají i s rozvojem podpory nových technologií 

ve finančnictví. Měly by také zajistit, že dohled na unijní úrovni bude systematicky zohledňovat i 

problematiku udržitelnosti, neboť bude sledovat rizika související s životním prostředím a faktory 

spojené se sociální a správní problematikou. Návrhy směřují k posílení mandátů, řízení i financování 

unijních agentur jako je Evropská bankovní agentura (EBA), Úřad pro dohled nad trhy a cennými 

papíry (ESMA), který by měl získat dohled nad konkrétními sektory finančního trhu, či Evropský 

orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA). Komise také navrhuje změny 

v organizaci sledování a hodnocení rizik stability pro celý finanční systém. 

Při společné akci sedmi členských států Evropské unie, včetně Česka a Slovenska, zaměřené proti 

penězokazectví bylo zadrženo 53 osob aktivních na takzvaném darknetu, anonymní sféře internetu. 

Na svém webu o tom 20. září informoval Evropský policejní úřad (Europol). Operace pečlivě 

zkoordinovaná Europolem byla zaměřená na nakupující a prodávající osoby aktivní na nejužívanějších 

trzích darknetu. Cílem přitom bylo zlikvidovat dva nejvýznamnější z těchto trhů Alpha Bay a Hansa 

Market. Do společné úspěšné akce se podle Europolu zapojily vedle Česka a Slovenska také Francie, 

Německo, Rakousko, Řecko a Španělsko. Identifikováno a zatčeno při ní bylo 53 osob. Kromě toho 

policisté při 77 domovních prohlídkách zabavili 2049 falešných bankovek. 

Zprávy z činnosti zastoupení regionu 

Setkání pracovní skupiny Zdraví v rámci ERRIN proběhlo 18. září. Hlavním 

tématem schůzky byla digitalizace ve zdravotnictví a její propojení s léčebným 

procesem. Byly zde představeny projekty mající za cíl podporovat zdravý životní 

styl pomocí nových technologií, a to především rozvojem aplikací či her. Jedná se 

o tzv. serious gaming, což lze přeložit jako hry zaměřené na vzdělávání, osvětu. 

Tyto hry se již vytváří a pomocí nich lze např. u dětí rozvinout kladný vztah ke 

zdravému životnímu stylu. V rámci schůzky vystoupil zástupce Evropské komise s příspěvkem o 

současném stavu projednávaných politik v EU souvisejících se zdravím, dále pak starosta města 

Leeuwarden, vědkyně Monique Simons a zakladatel vývojářského studia Tim Laning. 

Dne 19. září jsme se účastnili konference Financování opatření na ochranu klimatu na místní a regionální 

úrovni. Cílem konference bylo pomoci regionům a městům definovat hranice konceptu adaptace na 

klima a poskytovat informace o řadě finančních nástrojů, které jim mohou pomoci při provádění 

opatření pro přizpůsobení se klimatu. Diskuse se zaměřila na současný evropský a mezinárodní 

politický rámec a zabývala se klíčovou otázkou, jak zlepšit přístup ke specializovaným příležitostem 



financování za účelem realizace projektů, zavádění účinných strategií financování pro přizpůsobení 

se změně klimatu a nakonec podpoře rozvoje měst a regionů. 

Dne 20. září jsme se zúčastnili závěrečné konference ComeetPlus Partnership, kde byly 

prezentovány výsledky projektu „Školení komunitních aktérů na podporu podnikatelského 

vzdělávání“. Comeet+ je program Erasmus+ financovaný Evropskou komisí v rámci Spolupráce pro 

inovace a výměnu osvědčených postupů v oblasti vzdělávání dospělých. Jedná se o mezinárodní 

partnerství ze 6 zemí Evropy: Španělsko, Itálie, Nizozemsko, Rumunsko, Kypr a Belgie. Cílem projektu 

je sdílení odborných znalostí v oblasti podnikání, vzdělávání dospělých a e-learningových řešení. 

Tento projekt běží od října 2015 do září 2017. Na konferenci vystoupili jak zástupci ComeetPlus, tak 

členové různých organizací, kteří se zabývají podnikatelským vzděláváním ve svých regionech. 

V sídle zastoupení Bavorska se konala 20. září událost k pětiletému výročí založení aliance EuroTech 

Universities. Jedná se o strategické partnerství mezi 4 evropskými univerzitami specializující se na vědu 

a technologie. Na konferenci bylo řečeno, že aby si Evropa udržela globální konkurenceschopnost 

založenou na průlomových inovacích, musí profitovat z inovativní vědy a technologií. Přístup 

HORIZON 2020 k řešení výzkumu a inovací v rámci jednoho programu byl krok správným směrem. 

9. rámcový program pro výzkum a inovace by měl jít ještě dále, aby se zajistil dopad v oblasti průmyslu 

s vysokým růstem. Akce podpořila diskusi o základních otázkách, jak může Evropa co nejlépe 

využít plný potenciál vědy a techniky. 

Dne 22. září jsme se zúčastnili zahájení Evropského dne udržitelných komunit. Na konferenci 

vystoupili tvůrci politik a zástupci množství komunitních iniciativ zaměřených na změnu klimatu a 

udržitelnost v Evropě s cílem zahájit Den evropských udržitelných komunit (EDSC), které začnou 

v sobotu 23. září. Cílem konference je zapojit tvůrce politik Evropské unie (EU) a zúčastněné strany v 

Bruselu tím, že prokáže, jak iniciativy vedené komunitami v oblasti změny klimatu a udržitelnosti hrají 

zásadní úlohu při dosahování cílů v oblasti klimatu. Potenciál akcí vedených komunitami je významný 

a Evropský hospodářský a sociální výbor vyjádřil potěšení nad spoluprací s ECOLISE na podpoře 

místních akcí v oblasti udržitelnosti. Akce také přispěla k akčnímu týdnu, který oslavuje přijetí Cílů 

udržitelného rozvoje. 

Dne 22. září 2017 jsme ve spolupráci se Stálou misí České republiky při Radě Evropy ve Štrasburku 

a organizací Amicale CoE v rámci kulturně-společenských akcí k českému předsednictví ve Výboru 

ministrů Rady Evropy spolupořádali akci nazvanou „Soirée de rentrée“. Jako součást akce proběhla 

vernisáž výstavy fotografií Moravské Slovácko známé jako "Moravské Toskánsko" pana Radka 

Severy, hosté měli možnost ochutnat jihomoravská vína producentů z Kyjovska a moravské 

koláčky, tradiční folklor představila skrze hudební a taneční vystoupení Cimbálová muzika 

Stužka a tanečníci ze souboru Lúčka. Akce se konala v prostorách Rady Evropy mimo jiné za 

přítomnosti pana Emila Ruffera, Stálého představitele České republiky při Radě Evropy, dalších čelních 

reprezentantů Rady Evropy, Evropského parlamentu, diplomatických misí ve Štrasburku, delegace z 

Jihomoravského kraje a dalších hostů. 
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