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Americký prezident Donald Trump udělil dočasnou výjimku z cel na dovoz 

oceli a hliníku všem členským státům EU a šesti dalším zemím. Informoval 

o tom 22. března Bílý dům, podle něhož výjimka platí do 1. května. Do  

té doby chtějí USA se všemi partnery vyjednat dlouhodobé dohody. Vedle 

evropských zemí dostaly výjimku Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, 

Mexiko a Jižní Korea. Cla pro ostatní státy vstoupila v platnost 23. března. 

Trump přišel s výjimkou na poslední chvíli po naléhání řady amerických 

politiků a firem, kteří se obávali, že případná odvetná opatření povedou     

k obchodní válce a poškodí americkou ekonomiku. 

Obžalovaný katalánský expremiér Carles Puigdemont, který se vyhýbá 

španělské justici, byl 25. března zatčen v Německu. Policie jej na základě 

zatykače vydaného Madridem umístila do cely, kde čeká na rozhodnutí soudu 

o případné vazbě. Desetitisíce Katalánců v reakci na zprávu vyrazily do ulic 

Barcelony a dalších velkých měst, část z nich se střetla s policií. Další pětice 

katalánských politiků ukrývajících se před justicí v zahraničí se rozhodla 

spolupracovat s úřady, informovala španělská média. Puigdemont byl 

převezen do věznice ve městě Neumünster. Podle prokuratury by měl soud 

zřejmě již příští týden rozhodnout o tom, zda bude Puigdemont po dobu 

zvažování španělské žádosti umístěn ve vazbě. Podle španělských médií má Německo 60 dní na to,   

aby ve věci španělské žádosti o vydání rozhodlo. 

Turecko a Evropská unie jsou připraveny pracovat společně na překonání překážek, které kalí 

jejich současné vztahy. Shodli se na tom 26. března turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, šéf 

Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v bulharské Varně. 

Vrcholné schůzky, která byla prvním takovým setkáním od loňského května, se účastnil i bulharský 

premiér Bojko Borisov, jehož země EU nyní předsedá. Erdoganovi tlumočili lídři evropských institucí 

obavy kvůli operaci Ankary proti kurdským milicím v severní Sýrii a kvůli zásahům tureckých lodi proti 

průzkumu ložisek jižně od pobřeží Kypru. Podle předsedy Komise Junckera musí Turecko zlepšit 

vztahy s Řeckem a Kyprem a přehodnotit svůj postoj k novinářům, kteří jsou v Turecku zatýkáni. 

Erdogan dále prohlásil, že by bylo velkou chybou, kdyby Turecko nevstoupilo do EU. Vyjádřil přitom 

naději, že špatné období mají turecko-unijní vztahy už za sebou. S lídry EU podle svých slov 

diskutoval o krocích, jak tyto vztahy zlepšit. Bulharský premiér Borisov ještě před pracovní večeří 

uvedl, že dobré vztahy s Tureckem jsou důležité pro zvládání přílivu migrantů, který v posledních 

letech působil EU značné problémy. Právě díky migrační dohodě s Ankarou z března 2016 se podařilo 

zastavit masový příliv běženců z Blízkého východu do Evropy přes Balkán. EU za to Turecku slíbila 

bezvízový styk a finanční pomoc. 

Více než stovku diplomatů a dalších pracovníků ruských zastupitelských úřadů vyhostí do týdne 

Spojené státy, 16 zemí Evropské unie, včetně Česka, a také Ukrajina s Kanadou, Albánií, Norskem   

a Makedonií. Tyto země se tak rozhodly reagovat na případ otravy ruského dvojitého agenta 

Sergeje Skripala v Británii, z něhož britští představitelé za podpory řady zahraničních partnerů obviňují 

Moskvu. Ruské ministerstvo zahraničí odpovědělo 27. března, že přijme odvetná opatření. 

Německo schválilo výstavbu a provoz sporného plynovodu Nord Stream 2 ve svých vodách. 

Oznámil to 27. března Spolkový úřad pro lodní dopravu a hydrografii (BSH). Projekt je rozšířením 

plynovodu Nord Stream, který obchází Ukrajinu a přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně 
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Baltského moře. Výhrady vůči němu vyjádřila řada zemí střední a východní Evropy, včetně České 

republiky. 

  

 

Představitelé eurozóny schválili 26. března vyplacení nových půjček Řecku ve výši 6,7 miliardy eur 

(170,5 miliardy Kč) v rámci stávajícího záchranného úvěru. Oznámil to Evropský stabilizační 

mechanismus (ESM). Rozhodnutí potvrzuje politickou dohodu z počátku března a Aténám pomůže 

vytvořit hotovostní rezervu, která by zemi pomohla plně se vrátit na mezinárodní finanční trhy 

poté, co v srpnu skončí záchranný program. Jeho celková hodnota dosáhla 86 miliard eur. První část 

půjček ve výši 5,7 miliardy eur byla Řecku vyplacena 28. března, doplatek bude následovat po 1. květnu 

za podmínky, že Řecko prokáže pokrok ve "snižování nedoplatků a zlepšení efektivity systému 

elektronických aukcí", napsal ESM. 

Pražská šunka se dostala na evropský seznam Zaručených tradičních specialit (ZTS). Produkt   

27. března zaregistrovala Evropská komise, která žádost českých výrobců projednávala přibližně šest 

let. Dosud měla ČR v seznamu spolu se Slovenskem čtyři potraviny - Tradiční špekáčky, Liptovský 

salám, Spišské párky a Tradiční lovecký salám. Prostřednictvím ZTS je nyní celoevropsky chráněno 

přes 1425 produktů označovaných žlutomodrým evropským logem. Registraci mohou získat pouze 

výrobky, které jsou na domácím trhu používány alespoň 30 let. O možnost mít na seznamu i šunku 

usilovali čeští producenti od roku 2012. 

Evropská komise 28. března zveřejnila akční plán k vojenské mobilitě. Jeho cílem je navrhnout 

potřebné kroky, které by měly odstranit zjištěné překážky při přepravě vojenského personálu   

či materiálu přes Evropu, a vytvořit harmonogram jejich provádění. Komisní iniciativa doplňuje 

nizozemský projekt v rámci PESCO (Stálá strukturovaná spolupráce), jehož se účastní i Česká 

republika. Rozhodnutí k povolení vstupu cizích vojsk na území státu je svrchovaným právem každého 

státu. Při přepravě vojenského personálu či materiálu přes Evropu však vzniká mnoho bariér, které 

přesuny nadměrně prodlužují. Jde o bariéry legislativní, regulatorní či infrastrukturní. Tzv. vojenský 

schengen by měl tyto překážky odstranit či alespoň zrychlit a zjednodušit jejich překonávání.  

Evropská komise (EK) 28.března přišla s návrhem, který má zlevnit přeshraniční platby v eurech 

pro občany těch států EU, které společnou měnu nepoužívají. Návrh představil místopředseda 

Komise pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis s tím, že lidé a firmy v zemích unie mimo 

eurozónu tak získají stejné podmínky jako občané těch zemí unie, kde se eurem platí. Uvnitř eurozóny 

spotřebitelé a podniky platí velmi nízké poplatky za přeshraniční platby v eurech v důsledku nařízení 

o přeshraničních platbách už z roku 2001. Podle stávajících pravidel není v transakcích v eurech 

uvnitř nebo s jiným členským státem eurozóny žádný rozdíl, pokud je provádí rezident nebo podnik   

z eurozóny. Dnešní návrh Komise tato pravidla srovnává pro všechny členské země bloku. Podle návrhu 

také mají být poplatky účtované za přeshraniční platby v eurech stejné jako poplatky za obdobné 

domácí platby v místní měně. Podle Komise tak klesnou na pouhých několik eur nebo dokonce centů. 

Podle EK to bude výrazná změna, neboť poplatky za obyčejný převod dnes v některých členských 

státech mimo eurozónu mohou být "astronomické", Komise uvádí až 24 eur (600 Kč) za převod 10 eur 

(250 Kč). Vysoké poplatky jsou podle Komise překážkou na jednotném trhu. Omezují totiž výrazně 

přeshraniční aktivity jako jsou nákupy zboží a služeb ze zemí s jinou měnou a to pro domácnosti   

i pro firmy, hlavně ty malé a střední. 

Uživatelé z členských zemí, kteří si doma předplatí určitý online obsah, jej od 1. dubna 2018 budou 

moci využívat kdekoliv v Evropské unii. Nová pravidla umožní, že digitálním platformy (Netflix, 

Spotify aj.) budou moci nabízet přenositelnost přes hranice, aniž by musely získat licence na další 

území. Pravidla se budou vztahovat na placené služby, mohou se však pro ně rozhodnout i poskytovatelé 

bezplatného obsahu. Dosažení dohody o přenositelnosti a odstranění překážek, které Evropanům bránily 

ve využívání předplatného k digitálním médiím a placeného online obsahu, když byli na cestách, 

představuje další prohloubení jednotného digitálního trhu. Dohodnutá pravidla bezprostředně reagují 

na chování uživatelů nových technologií v Evropě a zvyšujícího se počtu předplatitelů. 
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   Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Dne 26. března se Zastoupení Jihomoravského kraje zúčastnilo diskuze na téma 

Inovace v rámci FP9 (9. Rámcový program) s ohledem   

na posílení evropských ekosystémů. Diskuze se zúčastnili odborníci jak   

z oblasti akademické sféry (univerzity v Groningenu, Uppsale a Aarhausu), tak 

zástupci z Evropské komise a Evropského institutu pro inovace a technologie 

(EIT). Předmětem diskuze byla zejména myšlenka, jakým způsobem lze posílit 

spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem a uvádění výsledků do praxe. 

Problematika personalizované medicíny je v poslední době hojně diskutovaným tématem v oblasti 

zdravotnictví. Individuální léčba pacientů je chápána jako posilující nástroj přispívající k podpoření 

růstu zdravé populace na globální úrovni. Předmětem debaty: Personalizovaný výzkum medicíny   

v Severním Irsku, která se konala 27. března, byly zejména jednotlivé přístupy v oblasti 

personalizované medicíny a také zde byly představeny projekty a možnosti spolupráce pro 

jednotlivé účastníky. 

Dne 27. března se Zastoupení Jihomoravského kraje zúčastnilo Fóra pro budoucnost zemědělství. 

Kromě výzev pro budoucí politiku zemědělství v Evropě a zdůraznění nutnosti změny nastavení 

politiky zde byly představeny i současné projekty zemědělců. Ty mohou sloužit jako inspirace pro 

udržitelné a ekologické zemědělství. 
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Budoucnosti Evropy (nejen) v době 

nových technologií, debata s komisařkou 

Věrou Jourovou a europoslankyní 

Martinou Dlabajovou (FSS MUNI) 
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