
 

    Aktuality z EU 

Designovaný italský premiér Giuseppe Conte se 27. května vzdal 

jmenování do funkce. U prezidenta Sergia Mattarelly neuspěl s návrhem na 

sestavení vlády podporované protiimigrační Ligou Severu a protestním 

Hnutím pěti hvězd (M5S). Mattarella odmítl jmenovat ministrem financí 

euroskeptického ekonoma Paola Savonu, za což obě koaliční strany prezidenta 

ostře kritizovaly. V Itálii tak selhal pokus o sestavení první populistické 

vlády. Italský prezident Sergio Mattarella poté pověřil 28. května sestavením 

vlády Carla Cottarelliho, který v minulosti pracoval na vedoucích postech   

v italské centrální bance a v Mezinárodním měnovém fondu. Vláda tohoto 

čtyřiašedesátiletého ekonoma ale patrně nezíská důvěru parlamentu a zemi 

jen dovede k předčasným volbám. Designovaný premiér Cottarelli řekl,   

že nestrannou vládu sestaví "velmi rychle". Cottarelli zdůraznil, že jeho 

kabinet se více zaměří na lepší správu italských veřejných financí. Itálie je teď 

po Řecku nejzadluženější zemí eurozóny. Členové Ligy Severu a Hnutí pěti 

hvězd vyzvali k "masové mobilizaci" a demonstraci proti Mattarellovi. 

Protestní akce by se měla konat už v sobotu 2. června na Den republiky, tedy 

v den výročí založení Italské republiky v roce 1946. 

Londýn by po brexitu chtěl v zahraniční politice zajistit těsnou spolupráci 

s Evropskou unií tak, aby jejich společné snahy přinášely co největší efekt všude, kde bude obě strany 

spojovat společný zájem. Plyne to z podkladových materiálů pro jednání o budoucí podobě 

vzájemných vztahů, které 28. května zveřejnila britská strana. Dokument britské vlády předpokládá 

daleko těsnější konzultace EU a Británie, než nyní Unie praktikuje se zeměmi, které nejsou členy 

bloku. Spolupráce by měla být pružná a týkat se různých úrovní kooperace tak, aby co nejlépe 

odpovídala unikátní situaci, v níž se bude Unie a Británie po brexitu nacházet. V krizích by přitom měly 

být konzultace častější. Jako jednu z možností přitom britská strana navrhuje, že by se její ministr 

zahraničí mohl v případě potřeby účastnit schůzek svých evropských kolegů, podobná setkání by 

přitom mohla ústit ve společná rozhodnutí a prohlášení. Materiál také předpokládá sdílení 

zpravodajských informací a analýz či koordinaci při uvalování sankčních opatření. 

 

 

Evropská komise zahájila 24. května nové antidumpingové vyšetřování dovozu ocelářských 

produktů z Číny. Vyšetřování se týká takzvaných štětovnic – ocelových profilů, které se využívají   

ve stavebnictví. Úkolem vyšetřování je zjistit, zda čínské firmy tyto výrobky na evropském trhu 

prodávají za uměle nízké ceny. Vyšetřování bylo zahájeno na základě stížnosti evropského 

ocelářského sdružení Eurofer podané na žádost české společnosti Vítkovice Steel a divizí oceláren 

ArcelorMittal v Polsku a Lucembursku. Stížnost poukazuje na výrazný nárůst čínského exportu 

prodávaného za uměle nízké ceny. 

Francie a Česká republika si na jednání ministrů financí zemí Evropské unie, které se konalo   

28. května, opět vzájemně zablokovaly návrhy týkající se daní. Praze se tak dál nedaří prosadit, aby 

země Unie mohly pro řešení daňových úniků využívat systému takzvané přenesené daňové povinnosti 

u daně z přidané hodnoty (DPH), známý jako "reverse charge". Postup obou států na tiskové konferenci 

kritizoval Vladislav Goranov, ministr financí nyní předsednického Bulharska. Stejně jako při předchozí 
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diskusi o reverse charge byla i dnes proti Francie. Ta se naopak snaží prosadit návrh týkající se možnosti 

přesunout elektronické publikace do nižší či nulové sazby DPH, který nyní – stejně jako na loňském 

jednání v Lucembursku – zablokovala Praha. Dané téma by se mělo znovu řešit na summit EU, který   

se bude konat v červnu. Ministři financí zemí EU se na jednání také shodli na kompromisní podobě 

opatření, která mají přispět ke snížení rizik v unijním bankovním sektoru. Banky by si měly 

například vytvořit dostatečné "záchranné polštáře" pro potřebu rekapitalizace tak, aby je místo věřitelů 

nemuseli v případě potřeby z potíží dostávat daňoví poplatníci. Unijní banky budou muset splňovat 

minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky, který má podle nyní dosaženého kompromisu 

odpovídat osmi procentům celkových závazků a vlastních zdrojů banky. 

Česká republika bude moci z nové podoby evropských fondů v rámci politiky soudržnosti v příštím 

finančním období 2021-2027 získat až 17,8 miliardy eur (asi 454 miliard Kč) v cenách roku 2018. 

Navrhuje to Evropská komise a pro Česko to představuje zhruba čtvrtinový pokles. Zástupci Komise 

představili 29. května odsouhlasenou podobu modernizované politiky soudržnosti pro příští víceleté 

finanční období. Česko, které má v rámci Evropské unie dobrý ekonomický výkon a velmi nízkou 

nezaměstnanost, tak sice podle představ Komise zůstane příjemcem evropských peněz z fondů 

určených na podporu chudších a zaostalejších regionů, obdrží ale asi o čtvrtinu méně než ve stávajícím 

finančním období. Převážná část investic z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu 

soudržnosti má být podle záměru Komise určena na inovace, podporu malých firem, digitální 

technologie a modernizaci průmyslu. Podpořit by měla také přechod na nízkouhlíkovou a oběhovou 

ekonomiku a boj proti klimatickým změnám. Komise navrhuje méně složitá pravidla, méně 

byrokracie a mírnější kontrolní postupy pro podniky a podnikatele čerpající podporu z EU. Na všech 

sedm fondů, realizovaných v partnerství s členskými zeměmi, se bude například vztahovat jedna sada 

předpisů. Základem pro přidělování peněz z fondů soudržnosti bude dál výpočet založený převážně   

na hrubém domácím produktu na obyvatele, nově ale zahrne také kritéria míry nezaměstnanosti 

mladých lidí, nízké úrovně vzdělání, změn klimatu a přijímání a integrace migrantů. Návrh 

Komise, o němž nyní začnou jednat členské země a europarlament, počítá také s jistou "záchrannou 

sítí", která má zabránit příliš prudkým změnám v přídělech určených členským státům. 

Moře a oceány jsou zamořeny plastovými odpadky a situace se každý rok zhoršuje. Evropská 

komise proto navrhla 29. května opatření, která omezí používání jednorázových plastových 

výrobků, jako jsou brčka nebo kelímky. Výrobky, ke kterým existuje dostupná alternativa, mají být 

zakázány, u ostatních si státy vyberou, jakým způsobem sníží jejich spotřebu. Podle údajů Evropské 

komise plasty tvoří celosvětově 85 % odpadků v mořích. Ve formě mikroplastů, jejichž účinky   

na lidské zdraví jsou zatím neznámé, se ve vzduchu, vodě a potravinách dostávají až do lidského 

organismu. Komise proto navrhla nová opatření, která omezí používání plastů na jedno použití, jako 

jsou brčka, plastové příbory, kelímky a podobně. Celkem se jedná o deset druhů výrobků. Opatření se 

budou týkat také ztracených a opuštěných lovných zařízení. Ta spolu s plasty na jedno použití 

představují 70 % odpadků v evropských mořích. Od prosince 2017 do února 2018 probíhaly na toto 

téma veřejné konzultace, v nichž 95 % respondentů souhlasilo s tím, že je nezbytné co nejrychleji 

přijmout opatření v otázce plastů na jedno použití. Celkem 79 % uvedlo, že tato opatření by měla 

být přijata na úrovni EU, aby byla účinná. Na nutnosti opatření se v konzultacích shodla také většina 

výrobců (70 %) a značek (80 %). U výrobků, které nelze snadno nahradit, se návrh zaměřuje   

na snižování jejich spotřeby v jednotlivých státech. Členské země se samy rozhodnou, jakým způsobem 

omezit například používání nápojových kelímků nebo nádob na potraviny. Do roku 2025 budou muset 

také zajistit sběr 90 % jednorázových plastových lahví od nápojů. Opatření se zaměří také   

na označování výrobků a povinnosti výrobců ohledně nakládání s odpady. Výrobci se budou muset 

podílet na nákladech spojených s úklidem, převozem a zpracováním jednorázových plastových výrobků 

a také na osvětě mezi lidmi. 

Ve dnech 28. - 31. května se konalo plenární zasedání v Evropském parlamentu. Europoslanci 

během zasedání například schválili novelu směrnice EU o vysílání pracovníků. Jejím cílem je zajistit 

spravedlivé platové podmínky pro pracovníky, kteří působí v jiné zemi Unie. Evropský parlament 

také schválil nařízení, které by mělo zefektivnit ochranu Unie vůči subvencovaným dovozům   

a sociálnímu a ekologickému dumpingu. Schválená opatření se zaměřují na nekalé obchodní praktiky 



zemí mimo EU a doplňují schválená antidumpingová pravidla Unie vůči třetím zemím, které výraznými 

hospodářskými zásahy zvyšují konkurenceschopnost svých firem. 

Evropská komise navrhuje na roky 2021 až 2027 zdvojnásobit na 30 miliard eur (775 miliard Kč) 

rozpočet programu Erasmus, který v EU slouží k podpoře vzdělávání. Mělo by to ve stejných letech 

umožnit podporu až 12 milionů lidí, což by bylo až třikrát více než v současném finančním období. 

Z celkového rozpočtu příštího programu Erasmus je 25,9 miliardy eur (669 miliard Kč) určeno   

na vzdělávání a odbornou přípravu, 3,1 miliardy (80,1 miliardy Kč) na mládež a 550 milionů eur   

(14,2 miliardy Kč) na sport, uvedla 31. května Komise. Programu v jeho nové podobě po roce 2021 se 

budou moci zúčastnit žáci, studenti vysokých škol, stážisté, učitelé, školitelé, mladí pracující nebo 

sportovní trenéři, ale i studující v odborném vzdělávání a přípravě nebo pracovníci v oblasti 

vzdělávání dospělých. 

   Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Dne 29. května proběhlo setkání pracovní skupiny Biohospodářství pod 

záštitou sítě ERRIN a tématem skupiny byla problematika investičních platforem. 

Diskuze se zaměřila především na to, jak kombinovat evropské fondy 

dohromady, jakým způsobem poskytovat finanční prostředky a také na 

příklady dobré praxe. Jednou z prezentujících byla Emily Smith, jež představila 

evropskou investiční poradní kancelář URBIS, která podporuje města 

v získávání finančních prostředků. Jako příklad dobré praxe uvedla Zuzana Nehajová, jak se s tvorbou 

podpůrných investičních platforem vypořádalo Slovensko – výsledkem bylo podpoření více než 700 

projektů. 

Taktéž 29. května se Zastoupení zúčastnilo první ze série debat o rozpočtu EU, pořádaných organizací 

WINDOW Polska. Tato debata se věnovala převážně tématu politiky soudržnosti v budoucím 

Víceletém finančním rámci. Jorge Núnez Ferrer z think-tanku Bruegel např. hovořil o tom, že chápe 

odliv financí ze zemí střední a východní Evropy do jižních států – ty na rozdíl od států Jižní Evropy totiž 

neustále rostou a bohatnou. Za to země na jihu trpí dlouhodobými strukturálními problémy. 

Dne 29. května byl v Bruselu zahájen prvním setkáním partnerů projekt iWaterMap, do které je 

zapojen Jihomoravský kraj ve spolupráci s clusterem CREA Hydro&Energy. Pod vedením 

Evropského centra excelence pro udržitelné vodní technologie Wetsus z Nizozemska se bude 9 partnerů 

a 7 regionů - často ohrožených nedostatkem vody nebo plýtváním podobně jako náš kraj - snažit zvýšit 

kritickou masu inovačního ekosystému v sektoru vodních technologií. Cílem a nástroji projektu je 

zmapovat situaci v zapojených regionech, učit se navzájem a z nejlepší praxe a vytvořit akční plány pro 

změnu lokálních inovačních politik a ekosystémů. Jako projekt programu Interreg Europe bude rozvíjet 

meziregionální spolupráci vedoucí k řešení společenských výzev spojených například s nedostatkem 

vody, využíváním vody v průmyslu, získávání zdrojů z odpadních vod a dalších dle potřeb a priorit 

zapojených subjektů a regionů.  

Den poté, ve středu 30. května se pak partneři projektu účastnili konference o vodních technologiích 

a cirkulární ekonomice ve Výboru regionů, spolupořádané sítí vědecko-výzkumných regionů ERRIN, 

kde představil zapojení Jihomoravského kraje do projektu také předseda Výboru pro 

meziregionální spolupráci dr. Kubásek. Mimo jiné byly, kromě projektu iWaterMap a nutnosti 

propojení výzkumu, průmyslu a tvůrců politik, prezentovány i příklady inovativních řešení a technologií 

vyvíjených start-upy z Nizozemska, Norska nebo USA. Pracovníci Evropské komise zase přiblížili 

současný stav a diskuze k víceletému finančnímu plánu EU (MFF 2021-27) a programu Horizon Europe. 

Dopoledne 30. května patřilo také diskuzi nad hodnocením cirkularity projektů a přechodu na 

cirkulární ekonomiku, která se konala pod záštitou organizace SCREEN. Cílem akce bylo vytvořit 

dohodu o „hodnotících kritériích pro projekty cirkulární ekonomiky“, jelikož každý regionální 

orgán, který čerpá ze strukturálních fondů, má vlastní hodnotící kritéria pro výběr projektů. Takováto 

situace vede k rozdílné evaluaci a rozdílné podpoře stejných či podobných projektů. 

Nakonec se 30. května Zastoupení také zúčastnilo setkání pracovní skupiny Doprava v rámci sítě 

ERRIN. Hlavní náplní bylo představení nového balíčku „Evropa v pohybu“ a nových výzev 

k předkládání návrhů v rámci programu Horizon 2020 na rok 2019. Region Aragonie a Ile de France 



dále představily jejich novou tematickou oblast v rámci Platformy Inteligentní specializace pro 

průmyslovou modernizaci s názvem „Bezpečná a udržitelná mobilita“. Tyto regiony také hledají nové 

partnery, kteří by se k nim pod tuto tematickou oblast přidali. 

Dne 31. května se konal již devátý ročník slavnostního přivítání nových českých občánků 

narozených v Belgii zapisovaných do brněnské matriky, které tradičně pořádá Velvyslanectví ČR v 

Bruselu – a stejně jako každý rok se zúčastnilo i Zastoupení Jihomoravského kraje. Téměř 50 dětí 

doprovázených svými rodinami dostalo nejen pamětní list, ale také byly přivítány plyšovou hračkou v 

podobě brněnského draka. 

Ve dnech 29. května – 1. června v Bruselu jednali vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje. Na workshopu k implementaci 4. železničního balíčku a tendrům v železniční 

dopravě, pořádaném Generálním ředitelství pro mobilitu a dopravu Evropské komise, představil 

zkušenosti z České republiky a Jihomoravského kraje zástupce ředitele společnosti Kordis JMK, a.s. 

Zastoupení pak v návaznosti zajistilo další program a setkání s představiteli jiných regionů, Evropské 

komise a Stálého zastoupení ČR při EU. 
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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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