
 

Aktuality z EU 

Částkou 1,3 miliardy franků (28,5 miliardy korun) přispěje v následujících 

deseti letech švýcarská vláda do kohezního fondu Evropské unie s cílem 

podpořit rozvoj členských zemí v její střední a východní části včetně Česka. 

Oznámila to 23. listopadu švýcarská prezidentka Doris Leuthardová, která se v 

Bernu sešla s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. 

Finanční prostředky by měly přispět především ke zlepšení situace v oblasti 

vzdělávání a podpořit opatření ke snižování nezaměstnanosti mladých. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 24. listopadu výzvu Národního 

programu podpory cestovního ruchu v regionech, a nabízí tak významnou 

finanční podporu. Na realizaci projektů z oblasti základní a doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu je připraveno 150 milionů korun. Podávat 

žádosti lze od začátku prosince letošního roku do 12. ledna 2018. Ve výzvě je 

pro žadatele z řad podnikatelských subjektů, územně samosprávných celků, 

neziskových organizací provozujících atraktivity cestovního ruchu a dalších, 

připraveno 150 milionů korun ve třech dotačních titulech. Program cílí na 

rozvoj cestovního ruchu i mimo hlavní sezonu a na nejnavštěvovanější místa, 

na zkvalitnění stávající a rozvoj nové doprovodné infrastruktury, na udržitelný 

cestovní ruch, zvýšení kvality služeb a nabídky destinací. 

Čína poskytne zemím střední a východní Evropy na rozvojové a investiční projekty více než tři 

miliardy USD (téměř 64 miliard Kč). Investice má podpořit spolupráci Číny s regionem. Uvedl to 

28. listopadu čínský premiér Li Kche-čchiang na zasedání zemí střední a východní Evropy a Číny v 

Budapešti. Podle premiéra poskytne China Development Bank dvě miliardy eur (51 miliard Kč) pod 

záštitou Mezibankovní asociace mezi státy středovýchodní Evropy a Čínou, která byla v Budapešti 

založena za účasti České exportní banky (ČEB). Další peníze mají země získat z fondu investiční 

spolupráce. Li oznámil, že Čína do fondu poskytne jednu miliardu dolarů. 

Británie podle zpráv tamních médií souhlasí s tím, že bude muset po svém odchodu z Evropské unie 

doplatit všechno, co Unii dluží. Tato zpráva se v médiích objevila 29. listopadu. Londýn se prý chystá 

ostatní země EU ujistit, že uznává všechny své závazky, které mohou dosáhnout až 100 miliard eur, 

tedy přes 2,5 bilionu korun. Jedná se o už dříve slíbené platby do společného evropského rozpočtu, 

o půjčky zemím, jako je Ukrajina, které Británie ještě jako členská země podepsala, nebo o britský podíl 

na výplatách důchodů pro vysloužilé zaměstnance evropských institucí. Dohoda o finančním vyrovnání 

by mohla odblokovat rozhovory o brexitu. Stále ale zbývá vyřešit problém hranice mezi Irskem a 

Severním Irskem. 

Evropská unie vytvoří společně s Africkou unií a OSN pracovní skupinu, která se bude věnovat 

pohybu migrantů na cestě z Afriky do Evropy. Jejím úkolem bude zabývat se "jejich ochranou" 

podél hlavních migračních cest se zvláštním zřetelem na Libyi, kde se podle všeho vyskytly případy 

prodeje uprchlíků do otroctví. Bude také spolupracovat s libyjskými úřady s cílem zasahovat proti 

převaděčům a zločineckým sítím. Podle prohlášení EUz 30.listopadu se na vzniku pracovní skupiny 

dohodl na okraj summitu EU-Afrika v Abidžanu v Pobřeží slonoviny šéf OSN António Guterres 

s předsedou komise AU Moussou Fakim, předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a 

šéfkou diplomacie EU Federicou Mogheriniovou. Summit se také soustředil na zlepšování perspektiv 

pro mladé lidi, neboť zhruba 60 procent africké populace je mladší než 25 let.  
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Členské země Evropské unie by měly více investovat do digitální a dopravní infrastruktury. Uvedla 

to Evropská investiční banka (EIB) ve své výroční zprávě o investicích, publikované 23. listopadu. 

Nedostatek investic do infrastruktury podle EIB podkopává dlouhodobý růstový potenciál evropské 

ekonomiky. Banka rovněž upozornila, že zatímco soukromé investice oživují, vládní investice v EU 

loni činily pouze 2,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což představuje nejnižší úroveň 

za 20 let. Podle banky je rovněž zapotřebí zlepšovat podnikatelské prostředí. Více než 60 procent 

evropských firem totiž pokládá za překážku pro investice regulační předpisy v oblasti podnikání a 

na trhu práce. 

Podpora členským zemím EU při zvládání živelných katastrof má být v budoucnu ze strany Unie 

silnější a propracovanější. Vzniknout například mají vybavené záložní týmy pro reakci v oblasti 

civilní ochrany v situacích, kdy jsou kapacity zemí přetíženy. Návrh Evropské komise na vznik 

systému s názvem "rescEU"  představil 23. listopadu komisař pro humanitární pomoc a krizové situace 

Christos Stylianidis. Systém rescEU má zahrnovat vybavení, jako jsou protipožární letouny a či 

vodní čerpadla, jež umožní doplnění kapacit jednotlivých států. Náklady přitom mají být hrazeny 

z unijních peněz. Operační řízení a rozhodování o nasazení si chce Komise ponechat ve své pravomoci. 

Komise také plánuje pomoc zemím při rozšiřování jejich vlastního vybavení, chce financovat 

náklady na přizpůsobení, opravy, přepravu i provozu stávajících zdrojů a techniky. Dosud totiž platí 

pouze náklady na přepravu. Tyto nástroje a prostředky mají být součástí sdílené rezervy zdrojů pro 

případ mimořádných událostí, takzvané "Evropské rezervy v oblasti civilní ochrany". 

Evropská komise 27. listopadu přijala pravidla pro zvýšení bezpečnosti elektronických plateb 

na internetu i v kamenných prodejnách v celé Evropské unii. Ta poskytovatelům platebních služeb 

mimo jiné ukládají vytvořit silné ověření klienta. Státy EU a Evropský parlament mají na přezkum 

pravidel 3 měsíce. Namísto dnes používaného hesla nebo detailů z platební karty bude podle nových 

pravidel k provedení platby na internetu i v kamenném obchodě vyžadována kombinace alespoň dvou 

nezávislých prvků, jimiž může být jeden předmět - karta nebo mobilní telefon - plus heslo PIN nebo 

biometrický prvek, jako je otisk prstu nebo scan duhovky. V některých případech bude kromě dvou 

uvedených nezávislých prvků vyžadován ještě jednorázový kód platný pouze pro určitou transakci. 

Nadále budou platit výjimky pro drobné bezkontaktní platby. Poskytovatelé platebních služeb tak 

mohou při placení zachovat praktičnost, aniž by byla ohrožena bezpečnost plateb. Cílem pravidel, na 

nichž se podílel Evropský orgán pro bankovnictví a Evropská centrální banka, je zásadním způsobem 

snížit stávající míru podvodů u všech způsobů plateb, zejména on-line, a chránit důvěrnost 

finančních údajů uživatelů. 

Od dubna příštího roku začnou platit nová pravidla přenositelnosti online práv, zmínila ve své 

tiskové zprávě Evropská komise 28. listopadu. Díky nim budou lidé moct využívat předplacené 

internetové služby i v dalších zemích EU a nepřijdou tak o své oblíbené filmy, seriály nebo sportovní 

přenosy. Přístup k audiovizuálnímu obsahu na internetu je v Unii stále žádanější; loni stahovalo hry, 

obrázky, filmy nebo hudbu 64 % Evropanů. Nová pravidla se týkají například platforem nabízejících 

"video na přání" (Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi, Chili TV), online televizních služeb (Viasat's 

Viaplay, Sky's Now TV, Voyo), hudebních streamovacích služeb (Spotify, Deezer, Google Music) nebo 

poskytovatelů online her (Steam, Origin). 

29. listopadu Evropská komise předložila balíček opatření, která mají za cíl posílit ochranu 

duševního vlastnictví. Mezi jejich hlavní cíle patří omezení dovozu padělků a napodobenin 

ze třetích zemí a efektivnější vymáhání práv duševního vlastnictví. Iniciativy mají za cíl přispět 

postupné naplňování strategie pro jednotný trh z roku 2015, jež sleduje rozvoj potenciálu společného 

trhu a zvýšení konkurenceschopnosti evropských firem v globalizované ekonomice. Iniciativy lze 

rozdělit do dvou kategorií. První sledují posílení boje proti padělání a pirátství, druhá se zaměřuje na 

posílení patentové a jiné ochrany práv v oblasti duševního vlastnictví. Speciální důraz Komise klade na 

tzv. sledování peněz, které má připravit „velké ryby" mezi porušovateli práv duševního vlastnictví 

o jejich příjmy. Komise dále vyzvala členské státy k většímu důrazu na justiční vzdělávání, 
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zveřejňování rozsudků týkajících se duševního vlastnictví a k podpoře nástroje pro alternativní řešení 

sporů. 

      Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Nový týden začal pro členky bruselské kanceláře Jihomoravského kraje konferencí 

zabývající se inovacemi jako impulsem hospodářského růstu, která se konala v 

prostorách zastoupení Saska-Anhaltska. Řečníci z oblasti politiky, obchodu a vědy 

hovořili zejména o současných možnostech a překážkách implementace 

místních inovačních strategií v německém Sasku-Anhaltsku a francouzském 

regionu Centre-Val de Loire. Cílem setkání bylo v kontextu digitalizace diskutovat o hlavních 

příležitostech a výzvách v oblasti smart specializace evropských regionů. Oba zmíněné regiony 

mohou v tomto ohledu čerpat z významného inovačního potenciálu v řadě odvětví a mnoha výkonných 

malých a kreativních středních podniků. 

Za účelem zahájení své činnosti v Bruselu uspořádaly  28. listopadu styčné kanceláře pro vědu, výzkum 

a inovace států Litvy (LINO) a Ukrajiny (UTTLOB) konferenci na téma „Odkrytí vědeckého a 

inovačního potenciálu EU prostřednictvím skvěle fungující vzájemné spolupráce“. Hlavní 

pozornost byla věnována právě četným aktivitám Litvy a Ukrajiny na poli vědy a výzkumu. Hovořilo 

se také o nutnosti přeshraniční spolupráce, která výsledky evropského výzkumu posouvá na světovou 

úroveň. Důkazem jsou přeshraniční výzkumné projekty jako Alliance4Life nebo Pelico. 

Dne 28. listopadu se na půdě Evropského parlamentu konal workshop zaměřený na úlohu, kterou by 

měla zastávat věda v aktuální post-faktické době. Akce byla organizovaná Společným výzkumným 

centrem (Joint Research Centrem) v rámci iniciativy Science meets Parliaments, jež si klade za cíl 

budování vztahů mezi vědci a evropskými zákonodárci. V panelu vystoupili jak zástupci evropských 

institucí (například místopředsedkyně Evropského parlamentu Lívia Jároka či eurokomisař Tibor 

Navracsics) - tak vědecké obce, kupříkladu generální ředitel Společného výzkumného centra Vladimir 

Šucha a Rolf-Dieter Heuer, jenž zastával funkci generálního ředitele CERN. Účastníci se shodli na 

potřebě přiblížení vědy jak zákonodárcům, tak především společnosti, jež by měla být podpořena 

reformou školství směrem k osvojování kritického myšlení u studentů. 

Na akci Science meets Parliaments, která se konala 28. listopadu navázal druhý ročník konference 

Science meets Regions, konaném v prostorách Výboru regionů EU. Cílem akce bylo budování lepších 

vztahů mezi vědeckou komunitou se zástupci regionálních autorit. Hlavním tématem bylo hledání 

možností, jak více podporovat politiku založenou na vědeckých poznatcích na úrovni regionů a měst, 

na níž následovala debata o budoucnosti strategií smart specializace v rámci současných politik 

Evropské unie. 

29. listopadu se uskutečnila veřejná debata pořádaná Evropským hospodářským a sociálním výborem, 

jejímž cílem bylo prodiskutovat novou zprávu Eurostatu s názvem „Udržitelný rozvoj v Evropské 

unii: monitorovací zpráva o cílech udržitelného rozvoje v kontextu EU z roku 2017“. Vzhledem k 

tomu, že zpráva hodnotí dosavadní implementaci stanovených cílů do roku 2030 jako pomalou a 

nedostatečnou, bylo hlavním úkolem tohoto setkání najít alternativní implementační strategie a 

identifikovat oblasti, v nichž může být EU aktivnější.   

Evropské vesmírné programy Copernicus a EGNOS/Galileo poskytují data a signály, které mohou 

evropské regiony využít k řešení konkrétních problémů územní správy souvisejících se 

zemědělstvím, dopravou, kvalitou vody nebo ovzduším. Tomu, jak tak v praxi učinit, se věnovali 

odborní řečníci na konferenci 29. listopadu, která se konala pod hlavičkou organizace NEREUS, jež 

sdružuje evropské regiony využívající vesmírné technologie. 
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