
 

    Aktuality z EU 

Francouzský prezident Emmanuel Macron 27. srpna řekl, že v následujících 

měsících představí projekt posílení evropské bezpečnosti. „Evropa už   

se nemůže v této otázce spoléhat jen na Spojené státy“ uvedl Macron před 

francouzskými velvyslanci v projevu o zahraniční politice země. "Musíme 

vyvodit všechny důsledky z konce studené války," řekl šéf Elysejského paláce. 

Debata o spolupráci v oblasti bezpečnosti by se podle něj měla týkat všech 

evropských zemí a Ruska, ovšem pod podmínkou, že bude dosaženo 

"podstatného pokroku" v jednáních s Moskvou o konfliktu na Ukrajině. Dialog 

by se měl podle Macrona zaměřit na "kybernetickou bezpečnost, chemické   

i konvenční zbraně, teritoriální konflikty, vesmírnou bezpečnost a ochranu 

polárních oblastí". 

Italský vicepremiér Luigi Di Maio 27. srpna pohrozil, že Řím bude vetovat 

připravovaný dlouhodobý rozpočet Evropské unie na léta 2021 až 2027, 

pokud členské státy nevyvinou větší úsilí o to, aby se podělily o přijíždějící 

migranty. Di Maio upozornil, že Brusel bude naléhat na schválení rozpočtu do 

voleb do Evropského parlamentu v polovině příštího roku. "Nedovolíme jim 

to. A pokud se v brzké budoucnosti kolem imigrace nic nezmění, veto bude 

více než jisté," zdůraznil politik. Itálie dlouhodobě žádá pomoc ostatních zemí 

EU. V červnu a červenci pomohly některé země Itálii a také Maltě s migranty, kteří   

se vylodili v jejich přístavech. 

Francouzský ministr životního prostředí Nicolas Hulot oznámil 28. srpna demisi. Svůj krok 

zdůvodnil nedostatečným pokrokem v plnění klimatických a dalších ekologických cílů. Hulot, který měl 

na starosti i dohled nad energetickou politikou vlády, rozhlasové stanici France Inter řekl, že o svém 

kroku ještě ani neinformoval prezidenta Emmanuela Macrona. Známý ekologický aktivista, novinář, 

producent a spisovatel řekl, že jeho rozhodnutí bylo výsledkem "nahromaděných zklamání"   

nad nedostatečností kroků k řešení klimatických změn, ochraně biologické rozmanitosti a řešení 

dalších environmentálních hrozeb. 

Zástupci vlád šesti západobalkánských států (Albánie, Kosovo, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, 

Srbsko, Makedonie) se 27. srpna na neformální schůzce v albánském městě Drači dohodli, že se budou 

intenzivněji snažit o vytvoření společné ekonomické zóny. Kromě regionální ekonomické integrace 

diskutovali zástupci balkánských zemí v Drači také o své snaze připojit se k EU. Jednání se zúčastnil 

rovněž komisař Evropské unie pro rozšíření Johannes Hahn. 

Stovka evropských novinářů podpořila 28. srpna výzvu poslancům Evropského parlamentu,   

aby uložili velkým internetovým platformám povinnost přepouštět část svých finančních zisků 

sdělovacím prostředkům, na jejichž novinářské články, fotografie či videa odkazují. Europarlament má 

v polovině září projednávat evropskou směrnici o autorském právu, u níž ale není jisté, zda se v ní 

prosadí i tento finanční požadavek. V červenci se pro něj mezi europoslanci nenašel dostatek podpory. 

Spor se vede zejména o článek 11, který má vydavatelům umožnit vyžadovat poplatek za pouhý odkaz 

nebo náhled na článek na internetových platformách. V praxi jde o to, že platformy typu Google News, 

Facebook, Wikipedie, Twitter nebo i český Seznam se mají podělit o zisky, které jim z toho díky reklamě 

plynou. Z iniciativy válečného zpravodaje francouzské tiskové agentury AFP Sammyho Ketze, který 

působí na Blízkém východě, vznikla petice vyzývající k zachování článku 11 ve směrnici. Jde podle 

něho o otázku přežití nezávislých médií v Evropě, kterým tak budou potvrzena vlastnická práva   
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na tvorbu umístěnou na internetu. Bez tohoto článku by novináři de facto dál pracovali pro zmíněné 

platformy zadarmo, anonymně a bez jakéhokoli uznání. Pod výzvu se podepsalo 103 novinářů   

z 27 evropských zemí, mezi nimiž je řada nositelů národních i mezinárodních novinářských ocenění.   

V Česku se připojila šéfredaktorka České tiskové kanceláře Radka Marková, zahraniční zpravodaj 

České televize Jakub Szántó a novinářka Českého rozhlasu Lucie Vopálenská. 

Německá vláda hodlá zřídit novou agenturu, která by se zabývala špičkovým výzkumem v oblasti 

kybernetické bezpečnosti. To má Německu umožnit zbavit se v oblasti digitálních technologií 

závislosti na Spojených státech, Číně a dalších zemích, vysvětlil 30. srpna německý ministr vnitra Horst 

Seehofer. Seehofer novinářům řekl, že Německo potřebuje nové nástroje k tomu, aby se stalo klíčovým 

hráčem v oblasti kybernetické bezpečnosti a posílilo evropskou bezpečnost a nezávislost. 

 

 

Evropská komise 24. srpna rozhodla, že Íránu pošle finanční pomoc v hodnotě 18 milionů eur   

(462 milionů Kč). Peníze, které poputují mimo jiné i do soukromého sektoru, mají pomoci zemi lépe se 

vyrovnat s novými americkými sankcemi. Jde o součást balíčku 50 milionů eur vyčleněných pro Írán, 

informovala agentura Reuters. Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová v prohlášení uvedla,  

 že EU bude nadále usilovat o spolupráci s Teheránem a pomoc Íránu prospěje i občanům EU, jelikož 

posílí spolupráci v řadě důležitých sektorů. Z 18 milionů eur poputuje osm milionů do íránského 

soukromého sektoru, včetně menších a středně velkých podniků, a také organizaci propagující íránský 

obchod. Dalších osm milionů je určeno na projekty týkající se životního prostředí a dva miliony   

na boj s drogovou závislostí. 

Evropská unie zřejmě v září ukončí kontrolu nad dovozem solárních panelů a článků z Číny. 

Odmítne tak požadavek evropských výrobců, kteří tvrdí, že EU tímto krokem otevře dveře záplavě 

produktů prodávaných pod cenou. Uvedla to 27. srpna agentura Reuters. EU poprvé zavedla 

antidumpingová a antisubvenční opatření na čínské solární panely a fotovoltaické články v roce 2013  

 a prodloužila je o 18 měsíců v březnu 2017, kdy naznačila, že by je mohla ukončit. Evropská komise, 

která koordinuje obchodní politiku EU, podle zdrojů navrhla zamítnout žádost o přezkum   

po vypršení platnosti současných opatření a její rozhodnutí podporuje většina z 28 členských zemí 

EU. Podle současných pravidel mohou čínští výrobci prodávat solární panely a články v Evropě bez cel, 

pokud je prodávají nejméně za stanovenou minimální cenu. Tak se však postupně snižuje. Pokud 

prodávají za menší než stanovenou cenu, jsou na dovoz těchto produktů uvalena cla až 64,9 procenta. 

Evropská komise v rámci kampaně #EUandME vyhlásila soutěž pro mladé filmaře, v níž jim nabízí 

příležitost natočit si vlastní krátký film. Každý z pětice vítězů obdrží grant ve výši 7 500 eur   

(cca 192 tisíc Kč) a jeden z předních evropských režisérů mu pomůže převést jeho námět na filmové 

plátno. Soutěž je určena filmařům s bydlištěm v některé ze zemí EU, kterým bude v době uzávěrky 

přihlášek (31. října 2018) 18 až 35 let. Zúčastnit se mohou pouze jednotlivci, skupinové přihlášky 

nebudou přijímány. Přihláška do soutěže by měla obsahovat písemné shrnutí navrhovaného filmu, ať již 

v angličtině nebo v jednom z úředních jazyků EU. Dále pak také krátké prezentační video natočené 

chytrým telefonem a poté odkaz na krátký film, který soutěžící natočil v posledních pěti letech (na tento 

krátký film se nevztahují žádné specifické jazykové požadavky). Soutěžní přihlášky je možné zasílat 

v jedné z pěti kategorií, jimiž jsou: mobilita, udržitelnost, dovednosti a podnikání, digitalizace a práva. 

Uzávěrka pro zasílání příspěvků je 31. října 2018. Detailní informace o kampani a pravidlech soutěže 

můžete nalézt na webu kampaně #EUandME. 

   Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Evropský výbor regionů – Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU 

(COTER) - vypracovává stanovisko k Nástroji pro propojení Evropy, 

legislativnímu návrhu Evropské komise – COM (2018) 438, k němuž proběhla 

29. srpna konzultace se zúčastněnými stranami. Po krátkém úvodu zpravodajky 

Isabelle Boudineau zástupci evropských regionů a společností vyjadřovali svá 

stanoviska a návrhy. Byly vyjádřeny názory ohledně mořské dopravy, kterou je 
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potřeba v různých formách posilovat, nebo prezentována důležitost městských dopravních uzlů, které 

jsou pro některé sítě klíčové. Zajímavé byly připomínky, že každý současný projekt by měl poskytovat 

část financí také na vojenskou mobilitu. 

Dne 30. srpna proběhlo setkání pracovní skupiny Design & Creativity evropské sítě regionů   

pro výzkum a inovace ERRIN k plánovanému EU Design Day.  Letošní ročník menšího rozsahu   

se ponese v tématu Digitalizace a design/kulturní a kreativní průmysly (CCI) a bude se konat    

14. listopadu. Účastníci setkání předkládali možné návrhy prezentace regionů a byly řešeny praktické 

otázky uspořádání akce. Jihomoravský kraj s návrhem na prezentaci BAM neuspěl, hledají se nyní 

alternativní partneři a možnosti zapojení. Z jiných evropských regionů se účastní tradiční lídři v této 

oblasti například Eindhoven, Dánsko, Nizozemsko, Vídeň. 

V Evropském výboru regionů se uskutečnila 30. srpna konzultace zúčastněných stran na téma 

reformy společné zemědělské politiky. Evropská komise představila dne 1. června 2018 legislativní 

návrhy týkající se budoucnosti společné zemědělské politiky. Cílem je, aby si každý stát mohl sám 

zvolit konkrétní opatření, která na základě jednoznačného posouzení vlastních potřeb považuje   

pro svou konkrétní situaci za nejvhodnější. Shrnutím diskuze bylo, že zemědělství je velmi širokým 

tématem zasahujícím množství oblastí od ochrany přírody, klimatickou změnu, přístup ke zvířatům, 

hospodaření s vodou, rodinné farmy až po spravedlivou mzdu, rozvoj venkovských oblastí nebo 

zahradnictví.  
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Vybrané akce v Bruselu  

 

3. září Konzultace ve Výboru regionů: Evropská územní spolupráce 

 

4. září Konzultace ve Výboru regionů k programu Erasmus 

 Změna klimatu: Co Evropa nepotřebuje v rámci řešení této globální výzvy? 

 

5. září Dopady transformace oběhového hospodářství v Evropě 

 Zjednodušení implementace TEN-T (Transevropské dopravní sítě) 

 Regionalismus v EU: Evropa regionů nebo separatistická hrozba? 

 Regions4cohesion (regiony pro kohezi): Informační schůzka k 10. 

evropskému inovačnímu summitu „Politika soudržnosti EU: soustředěná 

implementace inovační politiky ve všech regionech“ 

 

5. - 6. září Pracovní skupina sítě PURPLE a workshop k územnímu plánování 

 

6. září  Kohezní politika v období 2021-2027 

 
Zdroje využívané pro Monitoring EU: 

www.euroskop.cz; www.euractiv.cz/com; www.ihned.cz; https://ec.europa.eu/czech-republic/, 

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs 
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