
 

    Aktuality z EU 

Separatistická organizace Baskicko a jeho svoboda (ETA) počátkem května 

oznámí své konečné rozpuštění. Informovala o tom 20. dubna baskická 

televizní stanice ETB a zprávu v místním rádiu potvrdil i Alberto Spectorovsky 

z týmu mezinárodních zprostředkovatelů, kteří se separatisty jednají. ETA, 

která usilovala o vytvoření nezávislého Baskicka z částí nynějšího 

Španělska a Francie, během svého boje připravila o život přes 820 lidí.   

V roce 2011 vyhlásila trvalé a všeobecné příměří a loni v dubnu oznámila,   

že se vzdá zbraní. K založení ETA v roce 1959 vedla frustrace Basků, jejichž 

jazyk a kulturu tehdejší režim Franciska Franka potlačoval. Politicky 

motivované vraždy a bombové útoky eskalovaly na konci 60. let. V polovině 

80. let už násilí separatistů vyvolávalo odpor veřejnosti a mezinárodní 

pobouření. Separatistické hnutí oslabila nejen násilná taktika ETA – o podporu 

části Basků přišlo hnutí i v roce 1981, kdy byla Baskicku přiznána v rámci 

Španělska větší finanční autonomie. 

Francie a Německo chtějí v červnu předložit společný návrh reforem EU, 

potvrdili 20. dubna v Berlíně francouzský prezident Emmanuel Macron   

a německá kancléřka Angela Merkelová. Ta věří, že společné úsilí obou stran 

přinese dobré výsledky. Francouzský prezident by do červnového zasedání 

Evropské rady měl rád připravené společné reformy v oblasti hospodářské a bankovní unie, společné 

bezpečnostní, obranné a zahraniční politiky, digitalizace, energetické i migrační politiky. Návrh 

reforem se má týkat i azylové politiky, v níž je podle Macrona nutná solidarita. Zatím se mluví 

především o rozdílných názorech na reformu hospodářské a měnové unie. Merkelová ale podotkla, 

že i přes některé neshody pojí Berlín a Paříž na řadu otázek stejný pohled. Oba státy jsou například 

přesvědčeny, že eurozóna není ještě dostatečně odolná vůči možným krizím. Shodují se také   

na nutnosti prohloubení společné zahraniční politiky nebo reformy azylového systému. 

Britská premiérka Theresa Mayová čelí při řízení odchodu své země z Evropské unie dalšímu 

nezdaru, Sněmovna lordů se totiž 24. dubna vyslovila pro zachování Listiny základních práv 

Evropské unie v britském právním systému. Mayová chce přitom dokument z britského práva vyjmout. 

Zastánci zachování listiny v britském právu včetně autora schváleného dodatku Davida Pannicka 

argumentují tím, že vláda by mohla odstranění dokumentu využít k oslabení práv občanů. Odpůrci 

v čele s konzervativcem Richardem Keenem varují, že bez vyřazení listiny bude Británie vystavena 

vlivům cizích právních systémů, což by mohlo vést k ústavním potížím. Britská vláda nicméně trvá   

na tom, že zákon o vystoupení z EU, jak ho letos v lednu přijala Dolní sněmovna britského parlamentu, 

je tou nejlepší cestou pro hladký odchod z evropského bloku. Sněmovna lordů však takový názor nesdílí 

a už přijala dodatky, ve kterých požaduje setrvání Spojeného království v celní unii s EU a také 

zachování práv pracovníků či zákazníků podle unijních standardů. 

Svoboda tisku se loni zhoršila v celém světě, mezi regiony se nejvíce propadla Evropa. Vyplývá to 

ze zprávy, kterou každý rok sestavuje mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic.   

V rámci Evropy si nejvíc pohoršila Malta, Česká republika, Srbsko a Slovensko. Zpráva s názvem 

World Press Freedom Index pro rok 2018 uvádí, že svoboda tisku sice zůstává v Evropě nejlepší   

ze všech sledovaných regionů, zároveň ale 4 z 5 zemí světa, které si nejvíce pohoršily, leží právě   

na evropském kontinentu. Nejstrmější propad zaznamenala Malta, která klesla o 18 míst na 65. příčku 

ze 180 hodnocených států. Česká republika se umístila na 34. místě, zhoršila se tak o 11 míst. Srbsko 

a Slovensko se propadly o 10 míst na 76., respektive 27. příčku. Propad souvisí mimo jiné s vraždami 
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maltské novinářky a blogerky Daphne Caruanové Galiziové a slovenského novináře Jána Kuciaka, které 

podle zprávy vrhají temné světlo na stav svobody tisku na starém kontinentu. Evropské země ale opět 

obsadily i nejvyšší příčky – největší svobodu médiím poskytuje podle indexu Norsko, následuje ho 

Švédsko, Nizozemsko, Finsko a Švýcarsko. Norsko tak obhájilo své prvenství z loňského roku. 

 

 

Vysokou míru ochrany takzvaných whistleblowerů, tedy těch, kdo upozorní třeba   

na zpronevěřování evropských fondů, chce zajistit Evropská komise. Příslušný návrh představili   

23. dubna první místopředseda Komise Frans Timmermans a komisařka pro spravedlnost Věra Jourová. 

Návrh má zajistit ochranu těch, kdo by upozornili na porušování evropských pravidel v řadě 

oblastí - od zadávání veřejných zakázek, přes praní špinavých peněz a financování terorismu, 

bezpečnost dopravy, výrobků či potravin, ochrany životního prostředí až třeba po ochranu a nakládání 

s daty. Nově navrhovaná ochrana se má týkat také upozorňování na porušení unijních pravidel 

hospodářské soutěže, firemního zdaňování či právě finančních zájmů EU, tedy nakládání s evropskými 

fondy. Komise upozornila, že stávající pravidla ochrany whistleblowerů jsou v EU velmi 

roztříštěná. Plnou ochranu jim garantuje jen deset států osmadvacítky, v ostatních to pravidla umožňují 

jen částečně či se týkají jen určitých sektorů či typů pracovníků. Komise proto navrhuje minimální 

pravidla, která by měly uplatnit všechny země. Týkaly by se podle návrhu EK firem s více než   

50 zaměstnanci nebo ročním obratem nad deset milionů eur (asi 250 milionů Kč). Platily by také   

pro všechny státní a regionální úřady a pro místní úřady v obcích s více než 10.000 obyvateli. Všechny 

tyto instituce si mají vytvořit pravidla, která budou příslušnou ochranu zajišťovat. Mezi nimi mají 

být jasná definice důvěrných způsobů a kanálů, jak je možné nezákonnosti oznamovat, a to jak uvnitř 

organizace samotné, tak mimo ni. 

Evropská komise navrhla 25. dubna snažší přeshraniční spojování firem. Tento návrh pravidel má 

firmám zjednodušit například přesuny z jedné země do druhé či přeshraniční spojování 

společností uvnitř unijního jednotného trhu. Návrhy, které představil první místopředseda Komise 

Frans Timmermans a komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitelů Věra Jourová, také umožní   

ve všech státech Unie zakládat firmy či jejich pobočky přes internet, a tedy rychleji a levněji. 

Komise  připomněla, že současná pravidla se mezi jednotlivými členskými státy výrazně liší a často pro 

firmy představují zcela nepřiměřenou administrativní zátěž při nízké ochraně zaměstnanců i věřitelů   

či akcionářů. S harmonizací pravidel Komise předpokládá pro každou podobnou operaci úsporu mezi 

12.000 až 19.000 eury (300.000 až asi 475.000 korun) a celkově za příštích pět let okolo   

176 až  280 milion eur (4,4 až sedm miliard korun).Založit firmu elektronicky je v současnosti možné 

jen v 17 zemích unie, připomněla Komise. Je to přitom podle ní obvykle o polovinu rychlejší   

a až třikrát levnější než klasický "papírový" postup. Komise nyní ovšem kromě jiného navrhuje,   

aby úřady mohly - v případě, že mají zájemci o ustavení firmy pochybnosti - trvat na fyzickém příchodu 

majitelů společnosti. Zároveň ale návrh počítá i s bojem proti fingovaným společnostem (tzv. letterbox 

společnosti), tedy společnostem s fiktivním sídlem společnosti založeným v jiném členském státě   

s cílem vyhýbání se minimálním normám v oblasti mezd a pracovních podmínek. 

Evropská centrální banka (ECB) 26. dubna podle očekávání nechala základní úrokové sazby beze 

změn a nepřikročila ani k úpravě programu nákupů cenných papírů. Prezident ECB Mario Draghi 

se pak na tiskové konferenci snažil uklidnit obavy z nedávného zpomalení růstu v eurozóně. Nechal 

tak otevřené dveře možnosti, že by ECB do konce letošního roku mohla program nákupů dluhopisů 

ukončit. „Ekonomické ukazatele naznačují určité zpomalení tempa růstu od počátku roku," řekl   

na tiskové konferenci Draghi. „Toto zpomalení může částečně odrážet pokles z vysokého tempa růstu, 

které jsme zaznamenali na konci loňského roku, přispívat k tomu ale mohou i dočasné faktory," 

pokračoval. Zdůraznil ale, že ekonomika zůstává silná a růst by měl být solidní. Draghi dodal,   

že rizika týkající se výhledu růstu eurozóny zůstávají v zásadě vyvážená. Rizika spojená s globálními 

faktory, jako je hrozba zvýšeného ochranářství v obchodních vztazích, se ale stávají markantnější. 

Evropská komise 26. dubna v rámci boje proti falešným zprávám na internetu navrhla vytvoření 

unijního kodexu pro nakládání s dezinformacemi. Chce také podpořit vznik evropské sítě 

nezávislých ověřovatelů zpráv a podniknout kroky, které mají povzbudit kvalitní žurnalistiku a šířit 
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mediální gramotnost. Kodex nakládání s dezinformacemi by podle Komise měly online platformy 

vytvořit do července. Jeho cílem má být mimo jiné zajištění transparentnosti sponzorovaného 

obsahu, především politické reklamy, a omezení možnosti takovou reklamu zacílit na konkrétní 

uživatele. Kodex má taky pomoci transparentněji informovat o fungování algoritmů, umožnit jejich 

ověření třetí stranou a ulehčit uživatelům objevovat různé zdroje informací. Jeho smyslem má být rovněž 

zavádění kroků pro identifikaci a odstraňování falešných účtů. Navrhovaná nezávislá evropská síť 

ověřovatelů informací by si podle Komise měla stanovit jednotnou pracovní metodu, sdílet informace  

o osvědčených postupech a usilovat o co nejvyšší počet oprav chybných faktů ve zprávách v celé Unii. 

Komise představila 26. dubna nová pravidla pro online platformy. Návrh nařízení se věnuje 

obchodním vztahům mezi online zprostředkovatelskými službami a podniky, které jejich služby 

využívají. Online platformy představují pro množství společností důležitý vstupní bod k milionům 

uživatelů, jejich pozice ovšem poskytuje prostor i pro neférové obchodní praktiky. Návrh nových 

pravidel by měl přispět k omezení těchto praktik. Komise se v návrhu nařízení věnuje způsobům, jakým 

by měli online platformy oznámit podnikům, které jejich služby využívají, změny svých pravidel 

a podmínek, pozastavení nebo vypovědění svých služeb nebo také, na základě jakých parametrů tvoří 

například online vyhledávače pořadí jednotlivých výsledků. Cílem opatření je vytvořit transparentnější 

prostředí pro podnikání. Součástí návrhu je také vytvoření vnitřního systému pro vyřizování stížností 

u poskytovatelů online zprostředkovatelských služeb. Kromě návrhu nařízení na podporu spravedlnosti 

a transparentnosti mezi online zprostředkovatelskými službami a podniky. 

   Zprávy z činnosti Zastoupení JMK při EU 

Dne 23. dubna se Zastoupení zúčastnilo konference na téma evropského dialogu   

o nestátních opatření v oblasti klimatu. Jako jeden z řečníků vystoupil Ronan 

Dantec, prezident Sdružení pro změnu klimatu, či Elina Bardram, vedoucí odboru 

pro opatření na ochranu klimatu Výboru regionů. Na konferenci byli přítomni 

zástupci nestátní sféry, soukromé sféry a institucí EU. Cílem konference bylo 

zjistit, v jaké pozici se momentálně Evropa nachází a kam by měly směřovat 

další kroky v oblasti klimatu. 

Zastoupení také zprostředkovalo jednání zástupkyň EIT Climate-KIC, které přijely do Brna ve 

dnech 24. – 26. dubna. Tzv. znalostní a inovační komunita pro klimatické změny (Climate KIC) je 

největší program Evropské komise na podporu klimatických inovací prostřednictvím Evropského 

institutu pro inovace a technologie (EIT). V rámci expanze do zemí V4 a hledání potenciálních 

partnerů z České republiky byl vybrán Jihomoravský kraj díky nejlepšímu inovačnímu ekosystému a 

vysokým investicím do vědy a výzkumu.  Paní Bianca Dragomir, vedoucí strategie pro střední a 

východní Evropu, a Annamaria Virag, vedoucí pro inovace Climate-KIC, představily detailně 

příležitosti pro spolupráci představitelům Jihomoravského kraje, města Brna, zástupcům VUT, Ústavu 

výzkumu globální změny, organizátorům Climathonu a neziskového sektoru. 

Dne 25. dubna se Zastoupení účastnilo debaty zaměřené na představy o budoucnosti měst. Hlavní 

řečníci Charles Landry a Chris Murray představili odlišný úhel pohledu, kterým se dá na města dívat – 

debatovali o rozvoji měst z psychologického hlediska či o tom, jaké psychologické disciplíny mohou 

být využity v městském prostoru. Kromě této perspektivy zde byl prezentován nový projekt kreativní 

byrokracie, který podporuje činnost inovativních a kreativních úředníků. 

Ve čtvrtek 26. dubna Zastoupení prezentovalo Jihomoravský kraj před zástupci Hospodářského a 

sociálního výboru v rámci setkání, které ve svém domě pořádal Plzeňský kraj. Kromě představení 

základních údajů o kraji, univerzitního charakteru města Brna a inovačního potenciálu a ekosystému 

jsme hostům prezentovali kvalitní jihomoravská vína. 

Pracovní týden byl zakončen brífinkem konaným 27. dubna, který se zabýval novou specializovanou 

iniciativou URBIS, jež vznikla za účelem poradenství v oblast městských investic pod záštitou 

Evropské investiční poradenské sítě (EIAH). Posláním tohoto nástroje je poskytovat poradní podporu 

městským orgánům s cílem usnadnit, urychlit a odemknout městské investiční projekty, programy  

 a platformy. Iniciativa URBIS byla zřízena Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou   

v listopadu 2017. 
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