
 

Aktuality z EU 

Ve švédském Göteborgu se 17. listopadu konal neformální summit lídrů Unie 

věnovaný sociálním otázkám. O zlepšení pracovních podmínek, podpoře 

zaměstnanosti nebo rovných příležitostech s premiéry a prezidenty debatovali 

zástupci evropských institucí i představitelé sociální oblasti včetně odborářů. 

Během summitu byl slavnostně podepsán evropský pilíř sociálních práv, což 

je právně nezávazný soubor dvaceti principů, na základě kterých by měla být 

formulována budoucí sociální politika. „Součástí jsou teze, které se týkají 

bezpečnosti při práci, sociálního zabezpečení, mezd, přístupu ke zdravotní péči, 

rovnosti z hlediska odměňování nebo rovných šancí,“ přiblížil obsah 

dokumentu premiér České republiky Bohuslav Sobotka. Současně premiér 

zdůraznil, že oblast sociální politiky zůstává zejména v kompetenci 

členských států. "Nejedná se o snahu harmonizovat sociální politiku v EU, 

ale spíše deklarovat principy, ke kterým by se jednotlivé členské země měly 

přibližovat," řekl. Evropská komise však bude hodnotit, jak jednotlivé země 

principy stanovené v evropském pilíři sociálních práv dodržují. 

Na okraj sociálního summitu EU ve švédském Göteborgu se uskutečnila 

neformální debata premiérů a prezidentů zemí EU o budoucnosti evropské 

spolupráce v oblasti vzdělávání a kultury, kterou svolal předseda vrcholných 

evropských schůzek Donald Tusk. Hlavy států a vlád mluvili o podpoře vzdělávání a výměnných 

programů pro učitele. Unijní země chtějí také program Erasmus, který je v současnosti určen studentům 

vysokých škol, rozšířit i na středoškoláky a učně. S novou iniciativou evropských univerzit na 

summitu vystoupil francouzský prezident Emmanuel Macron. "Navrhl, abychom začali vytvářet 

projekt spolupráce evropských univerzit, které by byly zaměřeny na společné evropské studium. To 

znamená, že by student absolvoval během vysokoškolského studia několik těchto univerzit, takže by se 

vlastně stěhoval po Evropě a postupně by získával znalosti na několika evropských univerzitách," 

řekl Bohuslav Sobotka. 

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora 

poradenství v oblasti bydlení a udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí. Na tyto oblasti podpory 

vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu pro nestátní neziskové organizace (NNO). Žádosti 

o neinvestiční dotace mohou organizace podávat od 20. listopadu do 18. prosince. Žadateli o dotaci 

mohou být nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, ústav, obecně prospěšná 

společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy. 

Hlavní vyjednávač Evropské unie pro brexit Michel Barnier 20. listopadu řekl, že Unie je připravena 

Londýnu nabídnout "nanejvýš ambiciózní" dohodu o vzájemných obchodních vztazích v období po 

odchodu Británie z EU v roce 2019. Podmínkou však je, že Londýn bude respektovat podmínky 

rozvodu. EU je přitom připravena i na možnost, že Británie opustí EU bez dohody, zopakoval Barnier 

na konferenci o budoucnosti unie, kterou v Bruselu uspořádalo Centrum pro evropskou reformu (CER). 

Evropská podpora výstavby vodohospodářské infrastruktury, místních komunikací a cyklostezek ve 

městech a obcích ČR po roce 2020 skončí, varuje výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR (SMO) Pavel 

Drahovzal. Na dotace na tvrdé infrastrukturní projekty by mohly obce dosáhnout jen v omezené 

míře, dotace budou mít integrační charakter a budou spojovat víc témat, řekl 22. listopadu 

Drahovzal. Podle něj lze říct, že budou směřovat na projekty, které pomohou konkurenceschopnosti, 
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vzdělávání, výzkumu a migraci. Česká republika, stejně jako města a obce musí proto chystat projekty 

právě v těchto oblastech. Dodal, že SMO bude chtít, aby po roce 2021 vznikl systém národních 

dotačních titulů provázaný mezi ministerstvy. Svaz podle něj proto také připravil analýzu potřeb měst 

a obcí, představí ji 5. prosince v Praze. 

  

 

Rozpočet Evropské unie pro rok 2018 počítá se závazky ve výši 160,1 miliardy eur (přes 4,24 bilionu 

Kč) a platbami 144,7 miliardy eur (3,84 bilionu Kč). Po mnohahodinovém jednání se na tom dohodli 

vyjednavači členských zemí EU a Evropského parlamentu 20. listopadu. Kompromis také předpokládá 

snížení peněz, které v rámci přípravy na členství v bloku dostane příští rok Turecko, a to o 105 milionů 

eur (necelých 2,8 miliardy Kč). Rozpočet klade důraz na růst, tvorbu pracovních míst či řešení 

nezaměstnanosti mladých v nejvíce postižených regionech. Program podpory studentských výměn 

Erasmus+ bude posílen o 20 milionů eur, výzkumné programy v rámci Horizontu 2020 o 70 milionů 

a podpora malých a středních firem v rámci programu COSME o 15 milionů eur. Větší podporu pocítí 

i agentury odpovídající za bezpečnost jako je Europol, Eurojust či Evropský podpůrný azylový úřad 

(EASO), které hraj klíčovou roli při potírání terorismu, organizovaného zločinu a dalších hrozeb. 

Po odchodu Británie z Evropské unie se Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) přestěhuje 

z Londýna do nizozemské metropole Amsterdamu. Oznámila to v tiskové zprávě 21. listopadu Rada 

EU. Mezi Amsterdamem a italským Milánem podle diplomatických zdrojů ČTK rozhodlo losování. 

Třetí kolo tajné volby 27 zemí totiž skončilo nerozhodně, jeden stát se zdržel.  

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) se po odchodu Británie z Evropské unie přestěhuje do 

Paříže. Rozhodlo o tom 27 unijních zemí 21. listopadu. Z diplomatických informací plyne, že stejně 

jako při předcházejícím výběru nového sídla lékové agentury rozhodlo nakonec při rovnosti hlasů mezi 

Paříží a Dublinem losování. Praha, která měla o EBA také zájem, se nedostala ani do druhého kola 

hlasování. 

Na konečné podobě pravidel, která mají v Evropské unii odstranit neodůvodněné zeměpisné 

blokování při nákupech na internetu, se dohodly 22. listopadu členské země EU se zástupci Evropského 

parlamentu. Věc má usnadnit přeshraniční nákupy na internetu, kdy by prodejci neměli dělat rozdíly 

při zacházení se zákazníky z různých států EU. "Díky novým pravidlům si budou Evropané moci vybrat, 

na které internetové stránce uskuteční svůj nákup, aniž by jim hrozilo blokování nebo přesměrování. 

Stane se to realitou do Vánoc příštího roku," uvedl místopředseda Komise odpovědný za jednotný 

digitální trh Andrus Ansip. Pro občany to má znamenat, že si budou moci koupit on-line například 

nové elektrické spotřebiče, pronajmout auto nebo si koupit lístky na koncert v jiné zemi, tak jako by 

byli doma. Nebudou se už muset potýkat s překážkami, mezi něž patří například to, že se od nich žádá, 

aby zaplatili platební kartou vydanou v jiné zemi. Pro podniky to znamená větší právní jistotu při 

přeshraničním podnikání. 

Evropská komise varovala pět zemí eurozóny, že jejich rozpočty pro rok 2018 nejspíš nesplní unijní 

rozpočtová kritéria. Nadměrný deficit zůstane problémem také pro Francii. Komise to uvedla 

22. listopadu v souvislosti se startem evropského semestru – cyklu koordinace hospodářských politik 

zemí EU. Členským zemím EU mají dokumenty a doporučení umožnit získat představu, kam by měly 

v příštím roce orientovat svou hospodářskou politiku. Poukazují také na státy, kterým by mohly 

hrozit potíže. Kromě Belgie a Itálie varování slyšelo také Portugalsko, Rakousko a Slovinsko. Česká 

republika je opět hodnocena jako země bez rizika makroekonomických nerovnováh, oproti loňsku 

její rovnováhu narušuje pouze vysoký růst cen nemovitostí. Ostatních 14 sledovaných indikátorů 

zůstává v bezpečných mezích. 
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Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Na workshopu na téma „Jak napsat úspěšný návrh projektu“ v rámci Projektového 

týdne ERRIN předával 20. listopadu Nikolaos Floratos účastníkům své cenné 

zkušenosti bývalého hodnotitele projektů programu Horizon 2020. Po třech 

hodinách intenzivního workshopu by měli být účastníci schopni napsat takový 

návrh, který bude pro hodnotitele natolik zajímavý a přesvědčivý, že jej 

neodmítnou.  

Projektového týdne ERRIN se účastnili také zástupci příspěvkové organizace Lipka a Masarykovy 

univerzity. Ve středu během sekce k tématům zdraví vedli jako jediný český subjekt setkání 

potenciálních partnerů např. z Finska, Švédska, Velké Británie, Itálie, Španělska aj. k připravovanému 

projektu Zahradní terapie. Kromě toho Zastoupení JMK při EU zajistilo schůzky s pracovníky České 

styčné kanceláře pro vědu, výzkum a inovace (CZELO) a zástupcem ředitele na generálním 

ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin. 

Dne 21. listopadu Zastoupení pomáhalo společně s Českou styčnou kanceláří pro vědu, výzkum a 

inovace (CZELO) s organizací konference „Společné názory na férové daně a udržitelný daňový 

systém“. Na akci, jež se konala na Stálém zastoupení České republiky při EU, byly představeny projekty 

FairTax a COFFERS snažící se najít řešení na přetrvávající problémy ve fiskálních systémech. EU čelí 

rostoucím nerovnostem v příjmech, bohatství a příležitostech a mezi generacemi, pohlavími a regiony. 

Projekt FairTax se zabývá tím, jak může spravedlivá a udržitelná reforma zdanění a sociální politiky 

zvýšit hospodářskou stabilitu členských států EU. Projekt COFFERS naopak hledá příležitosti pro 

zlepšení daňového práva, daňové politiky, správy daní a jejich prosazování. Oba projekty jsou 

financovány z programu Horizon 2020. Jedním z partnerů je také Mendelova univerzita, konferenci 

koordinovala a s příspěvkem vystoupila také paní prof. Danuše Nerudová. 

23. listopadu. se Zastoupení JMK v Bruselu zúčastnilo konference na téma Integrované územní 

investice – výzva pro kohezní politiku EU po roce 2020. Integrované územní investice (ITI) jsou 

jedním z několika finančních instrumentů představených na začátku současného Víceletého finančního 

rámce. Na konferenci se diskutovalo připravované stanovisko, které k tomuto finančnímu nástroji 

chystá Evropský výbor regionů. Hodlá přitom zohlednit všechny názory a zkušenosti, o něž se 

účastníci konference (zástupci regionů) podělili. Diskuzi vedl zpravodaj a předseda komise COTER 

Petr Osvald.   

On-line médium Euractiv, věnující se evropské politice, uspořádalo 23. listopadu debatu, jejimž 

tématem byla budoucnost dopravy v Evropské unii ve světle plánovaného snižování emisí, jež by v 

roce 2030 měly být o 40 % nižší oproti roku 2001. Doprava produkuje téměř čtvrtinu emisí, tudíž se jí 

značně dotkne. Diskuze, v níž zazněly komentáře a připomínky k plánovaným iniciativám, se účastnili 

zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, automobilového a technologického průmyslu. 

Panovala shoda na nutnosti snížení emisí, nicméně názory na způsob a čas se lišily.  

Digitální transformace Evropy postupuje velice rychle a staví nás tak před nové výzvy a problémy. 

Rychlý pokrok v oblasti mobilní konektivity a umělé inteligence přináší postupnou změnu v 

automatizaci, která přeměňuje jak jednotlivé organizace, tak celé průmyslové odvětví. Bylo proto 

načase, aby se příslušní politici, akademičtí pracovníci, vedoucí představitelé podniků a další 

zainteresovaní sešli a rozhodli, jak tuto vysoce výkonnou technologii využít pro větší dobro.  

Konference na téma „Digitální proměna Evropy – jak Internet věcí, 5G a umělá inteligence změní 

Evropu“, která se konala 24. listopadu si proto nenechali ujít ani členové Zastoupení Jihomoravského 

kraje v Bruselu. 

Kalendář 

 

 

 

Zasedání Rady pro 

zahraniční věci 

 

Zasedání Evropského 

parlamentu 

Listopad 29-30 Listopad  27 


