
 

Aktuality z EU 

Švýcarské město Davos hostilo od 17. do 21. ledna čtyřdenní Světové 

obchodní fórum. Mezi účastníky nechyběli nejbohatší lidé planety jako Bill 

Gates či George Soros. Setkání se zúčastnil také čínský prezident Si Ťin-

pching. Fórum označilo pět hlavních faktorů, které ovlivní budoucí podobu 

světové ekonomiky. Prvním je zvyšující se rozdílnost přijmu a bohatství, 

na kterou ještě před zahájením fóra upozornila mezinárodní charitativní 

organizace Oxfam. Dalšími výzvami je změna klimatu či poralizace 

společnost a na seznamu nechybí ani nárůst kybernetické závislosti či 

stárnutí populace. 

Bývalý francouzský premiér François Fillon, který kandiduje za tradiční 

pravici na prezidenta, se vyslovil pro vznik evropské obranné aliance. V 

rozhovoru v denících Le Monde a Frankfurter Allgemeine Zeitung z 20. ledna 

zdůraznil, že Evropa musí budovat vlastní obranu, a to nezávisle na postoji 

Spojených států, jejichž prezidentem je nyní Donald Trump. Ten zpochybnil 

potřebu existence Severoatlantické aliance. Fillon také zdůraznil potřebu 

pokračování francouzsko-německého partnerství jakožto hlavního tahouna 

Evropské unie, která by měla získat stejnou politickou váhu jako USA, 

Rusko nebo Čína. 

Britský nejvyšší soud 24. ledna poměrem hlasů osm ku třem rozhodl, že 

vláda musí mít k zahájení jednání o odchodu země z Evropské unie 

souhlas britského parlamentu. To by podle pozorovatelů mohlo zpozdit začátek procesu vystoupení 

z evropského bloku. Verdikt ale nezvrátí výsledek červnového referenda, ve kterém se pro takzvaný 

brexit rozhodli britští voliči. Soud také jednomyslně rozhodl, že k procesu odchodu z EU se už nemusí 

vyslovovat skotský, severoirský a velšský parlament. Státní zástupce Jeremy Wright uvedl, že je 

rozsudkem zklamán, ale že se mu vláda podřídí. Očekává se, že parlament bude výsledek lidového 

hlasování respektovat.  

Europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL) byl 24.ledna opět zvolen předsedou významného Výboru 

pro právní záležitosti Evropského parlamentu. Je to poprvé, kdy český europoslanec vedení výboru 

obhájil po celé volební období, tedy dvakrát za sebou, připomněla evropská lidovecká frakce EPP v 

tiskové zprávě. V europarlamentu se v polovině pětiletého volebního období všechny funkce volí znovu. 

Tisková zpráva EPP připomíná, že funkce předsedy výboru umožňuje nejen přímý vliv na to, co a 

kdy se bude projednávat ve výboru, ale také přináší možnost prosazovat české zájmy na nejvyšších 

úrovních europarlamentu a Evropské komise. 

Kandidátem německé koaliční sociální demokracie na kancléře se překvapivě nestane předseda 

strany Sigmar Gabriel, ale bývalý šéf Evropského parlamentu Martin Schulz. Informovala o tom 

v 24.ledna německá média. Schulz podle nich Gabriela nejspíš nahradí také v čele strany. Gabriel má 

místo toho do zářijových voleb vykonávat funkci ministra zahraničí. 

Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 79,6 miliardy korun více, než do něj 

odvedla. Takzvaná čistá pozice je tak třetí nejvyšší od vstupu Česka do EU v roce 2004. Informovalo o 

tom 24.ledna ministerstvo financí. ČR loni obdržela z unijního rozpočtu 123,8 miliardy korun a 

odvedla do něj 44,2 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým 

příjemcem peněz z EU.Významnou úlohu ve výsledné pozici ČR podle ministerstva loni sehrály příjmy 
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ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které činily 88 miliard korun. Další významnou 

položku příjmů představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku za 32,3 miliardy korun. 

Europoslankyně Dita Charanzová (ANO, ALDE) byla 25.ledna zvolena místopředsedkyní 

významného výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu. 

Místopředsedou výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a kvalitu potravin se stal zástupce 

socialistické frakce Pavel Poc (ČSSD). Martina Dlabajová (ANO, ALDE) je místopředsedkyní výboru 

pro rozpočtovou kontrolu. Europoslanec Jaromír Štětina (za TOP 09, EPP) se stal místopředsedou 

podvýboru pro obranu a bezpečnost. 

  

 

Evropský parlament 20. ledna jako nedostatečné vrátil Evropské komisi její návrhy změn v černé 

listině zemí, u nichž hrozí riziko praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle 

europoslanců byl seznam příliš omezený a měl by být rozšířen, například o území, která umožňují 

daňové trestné činy. Evropská komise přišla v rámci své snahy bojovat s financováním teroristických 

aktivit se seznamem jedenácti států. Jsou mezi nimi například Afghánistán, Irák, Bosna a 

Hercegovina či Sýrie, u nichž je podle unijní exekutivy riziko, že nedostatečným způsobem bojují s 

praním špinavých peněz a financováním terorismu. Komise také navrhla ze stávajícího seznamu, který 

je považován za zastaralý, odebrat Guyanu. Lidé a firmy z těchto zemí by například při snaze podnikat 

v unii čekaly tvrdší prověrky například ze strany bank. Chybí na něm ale daňové ráje jako 

Panama či Bahamy, což už počátkem prosince vadilo europoslancům z výboru pro hospodářské a 

měnové otázky, kteří doporučili plénu parlamentu seznam zamítnout. 

Reforma podoby rozpočtu EU je nezbytná, a to jak na výdajové, tak příjmové straně. Takový je hlavní 

závěr zprávy specializované pracovní skupiny vedené někdejším italským premiérem a bývalým 

eurokomisařem Mariem Montim. Skupina, která měla doporučit možnosti změn v unijním financování, 

pracovala od roku 2014 a svůj závěrečný materiál prezentovala 20. ledna Evropské komisi. 

Rozpočet by se podle něj měl více soustředit na společné výzvy, jako je ochrana vnějších hranic 

unie, stabilizace evropského sousedství či třeba klimatické změny. Zpráva se proto zasazuje o změny 

podoby výdajů, také v souvislosti s krizemi z poslední doby. Podle Montiho týmu by ale bylo potřeba 

změnit také způsob, jak je rozpočet naplňován. Stávající systém totiž podle názoru skupiny zapříčinil 

vznik "začarovaného kruhu", který proti sobě staví země čisté plátce a země příjemce unijních peněz. 

Česká republika, Slovinsko a další země EU vyzvou Evropskou komisi, aby připravila konkrétní 

kroky k zajištění spravedlivých vztahů mezi zemědělci, potravináři a nadnárodními řetězci. 

Připravován je návrh dokumentu pro komisi, který nekalé obchodní praktiky popisuje a také navrhuje, 

co by bylo potřeba udělat. O této záležitosti zainteresované země, kterých je i s ČR a Slovinskem 

celkem 16, jednaly 23.ledna  na okraj řádného zasedání ministrů zemědělství unie. 

Situace, kdy si člověk přes internet zarezervuje auto v autopůjčovně, a u přepážky pak musí zaplatit víc, 

je minulostí. Kvůli prudkému nárůstu stížností ze strany spotřebitelů jednala Evropská komise a 

národní úřady s pěti největšími autopůjčovnami Avis, Europcar, Enterprise, Hertz a Sixt. Výsledek 

Komise oznámila 25. ledna: vyúčtování online už jsou srozumitelnější a zahrnují všechny povinné 

poplatky. 

Evropská komise 25. ledna doporučila o další tři měsíce prodloužit dočasné kontroly na některých 

vnitřních hranicích schengenského prostoru. Komise se domnívá, že přes stabilizaci situace kolem 

migrace a realizaci řady potřebných kroků zatím nenastaly podmínky k obnově plného fungování 

unijního prostoru bez vnitřních hranic. Rozhodnout musí členské země EU. 

    Migrační krize a radikalismus 

Česko patří v EU k zemím, kde cizinci žádají o azyl nejméně. Zatímco v osmadvacítce připadá na 

milion obyvatel v průměru 702 lidí, kteří poprvé usilují o získání ochrany, v ČR je jejich množství 

pětadvacetkrát menší. Na milion lidí bylo 28 žadatelů. Vyplývá to ze zprávy zveřejněné 24. ledna o 

azylové situaci v unii za třetí loňské čtvrtletí, kterou na svém webu zveřejnil Eurostat. Podle něj je 
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Agentura pro pohraniční a pobřežní stráž EU zorganizovala od svého vzniku v říjnu 2016 celkem 

78 návratových operací, při nichž vrátila 3421 migrantů bez nároku na pobyt v unii. Je to více než 

za celý rok 2015. Uvedla to první zpráva o činnosti nové společné unijní pobřežní a pohraniční 

stráže. Dokument 25. ledna zveřejnila Evropská komise. 

 

ČR spolu se Slovenskem, Portugalskem, Rumunskem a Estonskem státem s nejmenším počtem 

žadatelů o azyl na počet obyvatel. Podle údajů ministerstva vnitra v roce 2016 v Česku požádalo 

o ochranu 1213 lidí, žádost podávali poprvé. Dalších 262 žádostí bylo opakovaných. Celkem úřady 

obdržely 1475 žádostí. O rok dřív jich bylo o 50 víc, v roce 2014 pak 1156 a v roce 2013 celkem 707. 

 

 

 

    Zprávy z regionu   

Dne 23. ledna se Zastoupení Jihomoravského kraje při EU účastnilo v prostorách 

Zastoupení Centrálního Dánska prvního setkání pracovní skupiny Design 

Thinking Day pod záštitou sítě Errin v roce 2017. Cílem tohoto workshopu bylo 

zhodnotit dosavadní činnost pracovní skupiny ale také jednotlivých členských 

regionů. Jednotlivé regiony zde představily dosavadní úspěchy, plány blízké 

budoucnosti i výzvy, jejichž dosažení je otázkou dlouhodobého výhledu. Ve 

druhé části se hovořilo o nastavení strategie pracovní skupiny v rámci 

následujících dvou až tří let. Zde se diskutovalo zejména o současné podobě spolupráce jednotlivých 

regionů a o cílech pracovní skupiny, kterých bylo doposud dosaženo. Poslední část workshopu byla 

věnovaná definování nových cílů a nastavení jednotlivých kroků, od kterých se bude další činnost 

pracovní skupiny odvíjet.  

Dne 24. ledna se uskutečnilo první setkání roku pracovní skupiny ADMA & NANO pod záštitou sítě 

ERRIN v roce 2017. Workshop se nejprve věnoval plánu aktivit pro letošní rok včetně rozpisu 

jednotlivých událostí. Na workshopu byl také přítomen Hans Hartmann z DG Research and 

Innovation, které zde představil EPPN (Evropská pilotní síť). V současnosti je spuštěno přes 80 

pilotních projektů, které se nacházejí v různých členských státech EU a které mají za cíl testovat nové 

technologie. Součástí EPPN je i spuštění podpůrného hubu, který má za cíl poskytovat jednotlivým 

projektům podporu, propojovat partnery a dohlížet na realizaci jednotlivých projektů. V další 

části zde byla představena Vanguard initiative, což je síť, která spojuje průmyslové evropské regiony, 

ve kterých je politická vůle hrát aktivní roli v posilování těchto regionálních partnerství. V současnosti 

má tato síť 30 členů. 

Dne 26. ledna se uskutečnilo setkání věnované představení letošního ročníku EER Awards (Evropský 

podnikatelský region) v prostorách Výboru regionů. Tato cena je každoročně udělovaná regionu 

s nejlepší strategií v oblasti rozvoje podnikatelského prostředí. Jedním z řečníků byla představitelka 

regionu Malopolsko Malgorzata Kwiecien. Tento region byl jedním ze třech oceněných regionů 

minulého roku. Paní Kwiecien zde popsala strategii, prostřednictvím které se její region ucházel o cenu 

EER Awards. Dále zde hovořil Cesar Moraillo Dorado, který je rovněž zástupcem oceněného 

regionu loňského ročníku EER Awards, který svou prezentaci věnoval popsání klíčových aspektů, 

jež jeho region dovedly k úspěchu. Mezi další řečníky patřil například samotný zástupce EER Awards 

či Katarzyna Balucka – Debska z DG Grow, kteří účastníkům vysvětlili konkrétní kroky vedoucí 

k tomu, aby se mohl daný region do soutěže přihlásit. 

Dne 27. ledna se uskutečnilo informativní setkání věnované blížícím se Open Days (Evropský týden 

regionů a měst). Tato čtyřdenní událost vznikla poprvé 2003, kdy Výbor regionů pozval jednotlivá 

zastoupení evropských regionů při Bruselu, aby otevřely dveře svým návštěvníkům. O rok později se 

k této události přidala i Evropská Komise s DG Regio. Během těchto dnů probíhá prezentace 

jednotlivých regionů s cílem upozornit na to, jak je důležitá přítomnost lokální a regionální 

úrovně při tvorbě evropských politik. Záměrem tohoto setkání bylo vysvětlit regionům veškeré 

organizační náležitosti, které musí být před zahájením Open Days z jejich strany splněny.  
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