
 

Aktuality z EU 

Evropské členské země uskupení G20 se 29.června v Berlíně vyslovily pro 

naplňování Pařížské dohody o klimatu a pro mezinárodní obchod bez 

protekcionismu. Na společné tiskové konferenci po jednání to řekli mimo jiné 

německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel 

Macron. I přes rozdíly v těchto oblastech chtějí hledat společnou řeč se 

Spojenými státy. Na summitu velkých světových ekonomik G20, který se 

uskuteční 7. a 8. července v Hamburku, chce kancléřka všechno vsadit na 

kartu spolupráce. Vedoucí představitelé skupiny G20 budou v Hamburku 

diskutovat o globalizaci, hospodářském růstu, daňové transparentnosti, 

finanční politice a změnách klimatu. Dále se zaměří na migraci či boj proti 

terorismu. Summitu G20 se zúčastní 19 zemí a Evropská unie, kterou bude 

reprezentovat předseda Evropské komise J.-C. Juncker a předseda Evropské 

rady Donald Tusk. 

Druhé kolo vyjednávání o podobě britského odchodu z Evropské unie, které 

se v Bruselu bude konat ve druhé polovině příštího měsíce, se má zabývat také 

otázkou vyrovnání finančních závazků Londýna vůči EU. Plyne to 

z informací agentury Reuters z 30. června. Aby jednání mohla být na podzim 

posunuta do další fáze, je klíčovou podmínkou ostatních 27 zemí EU 

alespoň rámcové porozumění v této věci spolu se zachováním stávající 

úrovně práv občanů zemí EU v Británii také po 29. březnu 2019. Evropská unie trvá na tom, aby 

Británie dodržela všechny své finanční závazky, které na sebe jako členská země unie vzala. 

Diplomaté v Bruselu uvádí, že klíčová je v této věci především dohoda na tomto principu samotném 

a také domluva na způsobu, jak se přesné výše částky vlastně dopočítat. Zohledněny ve výpočtu 

výše konečného finančního vyrovnání mají být také britské podíly v nejrůznějších unijních 

institucích jako je Evropská investiční banka či Evropská centrální banka a zapojení Londýna do 

mimorozpočtových finančních nástrojů unie, třeba do rozvojových fondů či pomoci Turecku se 

zvládáním migrační krize. Britská strana zatím v nedávném prvním kole rozhovorů o brexitu svou 

představu řešení tohoto bodu diskuse nenabídla. Veřejně ale z Británie dosud znělo odmítání 

evropského požadavku. 

Estonsko se 1. července poprvé v historii ujalo předsednictví Rady Evropské unie. Estonci si na dobu 

svého předsednictví vytyčili čtyři priority: otevřenou a inovativní evropskou ekonomiku, Evropu 

bezpečnou, digitální, inkluzivní a udržitelnou. Estonsko přikládá důležitost i tématu energetické unie, 

udržitelného životního stylu a ochrany životního prostředí. Důraz chce Tallin klást v první řadě na oblast 

digitálních technologií. I proto představitelé nejmenší z pobaltských zemí mluví o svém předsednictví 

jako o „předsednictví digitálním". Ve výzkumu a inovacích a ve světle střednědobého hodnocení 

programu Horizon 2020 plánuje Estonsko iniciovat diskusi, jak zjednodušit nástroje výzkumných a 

inovačních partnerství a podpořit zapojení nových účastníků. V úvodu svého programu zástupci 

Estonska uvádějí, že Evropa musí být otevřená inovacím a podporovat férovou soutěž tak, aby firmy 

měly možnost vyvíjet inovativní výrobky a služby. Růst a řešení krizí může Evropa zajistit pouze 

tehdy, zajistí-li využívání nejnovějších technologií a vědeckých poznatků. Investicí do budoucna je 

excelentní výzkum.  

Evropská unie připravuje podle německého magazínu Spiegel odvetná opatření pro případ, že 

Spojené státy zavedou nebo zvýší dovozní cla. Uvedl magazín 3. července. Opatření by se mohla týkat 

například zemědělských produktů. Oblastí, o které obě strany vedou spory, je ale podle magazínu 

mnohem více. Jedna z nich se týká dovozu hovězího masa ze zvířat, která byla přikrmována hormony. 

Spojené státy nyní tlačí na Brusel, aby dovoz takového masa povolil. Pokud tak neučiní, hrozí 
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Washington tím, že by na více než 70 různých druhů zboží uvalil dovozní clo nebo ho zvýšil na 

úroveň přes 100 procent. Na seznamu USA jsou vepřové maso, rajčata, žvýkačky, ale třeba také 

motorky s objemem do 500 kubických centimetrů. Další spornou oblastí je dovoz oceli do USA, proti 

němuž chce americký prezident Donald Trump bojovat také cly. I když zvažovaný krok míří 

především proti Číně, dopadl by i na evropské vývozce. Evropská odveta by se v takovém případě mohla 

týkat amerických zemědělských produktů jako je kukuřice, sója nebo rýže. 

5. července byla předsedou EP Tajanim a Dagmar Havlovou slavnostně inaugurována nová budova 

Evropského parlamentu ve Štrasburku, která nese jméno Václava Havla. Bývalý český prezident 

je ceněn jako obhájce lidských a občanských práv a Evropský parlament se proto rozhodl pojmenovat 

po něm svou novou budovu ve Štrasburku. Předseda Parlamentu Antonio Tajani při inauguračním 

proslovu vyzdvihl Havlovu “neochvějnou vizi svobody”, za kterou byl stíhán a vězněn. Na inauguraci 

budovy „HAV“ promluvila také francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseau. 

Zúčastnili se ho poslanci Evropského parlamentu, český velvyslanec při EU, starosta města Štrasburku 

a další hosté. Větší část budovy bude využívat Evropský parlament, zhruba třetinu kanceláří Evropský 

veřejný ochránce práv. 

  

 

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker vyslal 29. června do Tokia komisaře pro zemědělství a 

obchod, aby tam uzavřel jednání o volném obchodu mezi Evropskou unií a Japonskem. Dohoda by 

tak mohla být podepsána na summitu EU a Japonska, řekl Juncker na setkání evropských členů skupiny 

G20 v Berlíně. Díky smlouvě by mohl vzájemný obchod mezi EU a Japonskem vzrůst o třetinu, 

odhaduje Evropská komise. To by u obou ekonomik dlouhodobě posílilo tempo hospodářského růstu. 

Dosud se nepodařilo dosáhnout průlomu v klíčových oblastech, jako je odstranění japonských cel na 

evropské sýry a vína, zatímco Evropa se zdráhala více otevřít trh japonským automobilům a 

komponentům. Nyní by se o vyřešení těchto a dalších zbývajících otázek měli snažit komisaři pro 

zemědělství Phil Hogan a obchodní komisařka Cecilia Malmströmová. 

Ekonomická nálada v eurozóně se v červnu dostala na nejlepší úroveň za téměř deset let. 

Optimismus vzrostl ve všech sledovaných hospodářských odvětvích i mezi spotřebiteli. Vyplývá to z 

údajů Evropské komise zveřejněných 29. června.   

Komise navrhla 4. července akční plán na podporu Itálie, zmírnění tlaku a zvýšení solidarity. 

Jelikož je situace na trase přes centrální Středomoří stále naléhavější, Komise předložila řadu 

okamžitých opatření, která mohou členské státy EU, Komise a agentury EU i samotná Itálie přijmout. 

Přes snahu EU v posledních měsících dál nepolevují vysoké počty příchozích především 

ekonomických migrantů, kteří se do Itálie dostávají z libyjského pobřeží. Podle italského 

ministerstva vnitra bylo letos na moři zachráněno 71.000 lidí, což je o 26 procent více ve srovnání se 

stejným obdobím v roce 2016. V Itálii, která letos očekává další rekord v příchodu migrantů, se nyní 

nachází asi 190.000 běženců. Itálie vyzvala, aby evropské země otevřely své přístavy lodím 

zachraňujícím migranty ve Středozemním moři, a ulevily jí tak. Komise ve svém plánu navrhuje 

posilovat kapacitu libyjských orgánů pomocí projektu v hodnotě 46 milionů eur připraveného 

společně s Itálií, navýšit financování určené na řízení migrace v Itálii o dalších 35 milionů eur, které 

mohou být okamžitě uvolněny, posílit kontroly na jižní hranici a snahy o dosažené dohod o zpětném 

přebírání. Komise také navrhuje, že by členské státy měly více přispívat do svěřenského fondu EU-

Afrika.  

Evropská komise 6. července zveřejnila zcela první vydání „Monitoru kulturních a kreativních 

měst“. Tento nový nástroj poskytuje srovnatelné údaje o situaci v Evropských městech, pokud jde o 

kulturu a kreativitu. Soustřeďuje se na devět různých aspektů a ukazuje, jak rozvoj kultury a 

kreativity přispívá k sociálnímu rozvoji měst, jejich hospodářskému růstu a tvorbě pracovních 

míst. Tvůrcům politik a také kulturním a tvůrčím odvětvím pomůže určit, jaké má které město silné 

stránky, identifikovat prostor pro zlepšení a také poučit se od podobných měst. Monitor jasně ukazuje 

silnou souvislost mezi kulturní dynamikou a různými dimenzemi života ve městě, sociální 

různorodostí počínaje a ekonomickou aktivitou konče. Monitor kulturních a kreativních měst vznikl na 

základě výzkumu zahrnujícího 168 měst ve 30 evropských zemích. Je k dispozici jako interaktivní on-

line nástroj, který uživatelům umožňuje prohlížet vybraná města a poskytuje jim širokou škálu 

kvantitativních a kvalitativních údajů o tom, jak si daná města vedou. 
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Evropský parlament potvrdil 7. července do funkce komisařky pro digitální ekonomiku a společnost 

podpořil bulharskou kandidátku Mariji Gabrielovou. V tajném hlasování bylo pro 517 

europoslanců, proti 77. Stávající europoslankyně Gabrielová nahradí v týmu Jeana-Claudea Junckera 

někdejší místopředsedkyni Komise Kristalinu Georgievovou, která loni na podzim nastoupila do vedení 

Světové banky. Ve funkci by měla dosavadní osmatřicetiletá europoslankyně podporovat vytvoření 

jednotného digitálního trhu. Podílet by se měla na projektech koordinovaných místopředsedou pro 

tuto oblast Andrusem Ansipem a místopředsedou Komise pro růst, investice a konkurenceschopnost 

Jyrkim Katainenem. 

Poslanci  7. července rozhodli o zřízení zvláštního výboru EP s dvanáctiměsíční mandátem, který by 

měl pomoci vyřešit legislativní a praktické nedostatky boje proti terorismu v EU. Zvláštní výbor 

prozkoumá a posoudí rozsah teroristické hrozby v Evropě. Měl by také identifikovat a analyzovat 

potenciální chyby a selhání, kvůli kterým mohlo dojít k nedávným teroristickým útokům v 

různých členských státech EU. Výbor bude zkoumat zejména: provádění stávajících opatření v oblasti 

ochrany vnějších hranic, nedostatky při sdílení informací v oblasti soudnictví a vymáhání práva, ale také 

informací od zpravodajských služeb mezi členskými státy, interoperabilitu evropských databází pro 

sdílení informací, dopad právních předpisů EU v boji proti terorismu na základní práva, radikalizaci a 

účinnost deradikalizačních programů, praní špinavých peněz a financování terorismu - včetně jeho 

propojení s organizovanou trestnou činností, osvědčené postupy v oblasti ochrany snadno zranitelných 

cílů a kritické infrastruktury, jako jsou letiště a vlaková nádraží. Zvláštní výbor bude mít třicet členů z 

řad poslanců a mandát na dvanáct měsíců, který však může být prodloužen. Mandát začne plynout 

dnem ustavující schůze výboru. 

Zprávy z činnosti zastoupení regionu 

3. července se konala konference pořádaná komisařem pro výzkum, vědu a inovace 

Carlosem Moedasem, jejímž tématem bylo zhodnocení evropského výzkumu a 

inovací a způsobů, jakým mohou ovlivnit naši budoucnost. Tato konference 

proběhla v návaznosti na Bílou knihu o budoucnosti Evropy, vydanou Evropskou 

komisí, a sloužila také jako průběžné zhodnocení úspěchů programu Horizon 

2020, který je právě přibližně v polovině svého časového rámce. Vedle proslovů 

komisaře Moedase a Pascala Lamyho, předsedy vysokoúrovňové skupiny Evropské komise pro 

maximalizaci dopadu výzkumných a inovačních programů EU (High Level Group on maximising 

impact of EU Research and Innovation Programmes) byla součástí konference také diskuze s řadou 

hostů z řad politiků, ale také výzkumníků a vědců. Několik poznatků se ve vyjádření hostů opakovalo 

– takřka všichni se shodli, že EU má velmi zdravé podmínky pro rozvoj inovací a výzkumu (jako 

velmi hustou a kvalifikovanou síť univerzitního vzdělávání), padly však také různé návrhy toho, co je 

potřeba změnit nebo zlepšit a jak toho docílit. Mezi opakovaně vyslovené návrhy patřilo například 

hlubší zapojení soukromého sektoru (například navázání velkých evropských společností se 

systémem vzdělání by umožnil nadaným studentům identifikovat už v nízkém věku sféry, ve kterých je 

potřeba dosáhnout pokroku a tím se úspěšněji profilovat tam, kde je třeba), posílení role start-upů (zde 

má EU například oproti USA velké nedostatky, rozšíření tohoto sektoru by vedlo k statisícům nových 

pracovních míst a lepším příležitostem pro aplikaci inovací), nebo změny v systému přidělování 

evropských grantů, které by mělo být rozdělováno nikoliv podle průmyslových odvětví nebo 

vědeckým institucím, ale přímo konkrétním inovátorům. Jako jeden z klíčových cílů byla rovněž 

identifikována potřeba zkvalitnění komunikace vědeckých úspěchů na poli výzkumu a inovací 

běžným lidem a jejich snazšího a přímějšího zapojení do tohoto procesu. Také v oblasti vědy se 

totiž projevuje jeden z nejpalčivějších problémů současné post-informační společnosti – lidé stále méně 

věří elitám, které podezírá z vůle manipulovat obyvatelstvem, a vědecká obec bývá typicky nazírána 

jako úzká skupina manipulující informacemi pro vlastní dobro. Projekty pro zpřístupnění inovací by 

proto měly být považovány za stejně přínosné, jako samotný vývoj těchto inovací. Ve zkratce to tedy 

znamená, že EU považuje výzkum za jednu ze svých klíčových priorit a k dosažení ještě lepších 

výsledků na tomto poli má vůli reformovat současný systém vzdělávání, financování, obchodování, 

zapojování i komunikaci. 

4. července jsme se účastnili setkání pracovní skupiny ERRIN VODA, které se konalo v kanceláři 

zastoupení regionu středního Dánska v Bruselu. Na setkání se řešila legislativa, která je spojena s 

vodou, jejím šetřením a čistými vodními zdroji. Evaluace celé agendy proběhne na začátku příštího 



roku. V plánu je také vyvíjet speciální platformu pro města, kde by mohly získávat potřebné 

informace. Tato platforma se zatím testuje a je ve formě návrhu. Dalším bodem byla tzv. „URBAN 

WATER AGENDA 2030“, která řeší špatný stav vodních zdrojů v Evropě. Přichází tedy s návrhem, 

aby města i vlády našly společný zájem a dokázaly tento stav napravit. V další části semináře 

představovaly jednotlivé regiony svoje nápady, jak pracovat a šetřit s vodou. Svoje návrhy představil 

region středního Dánska, Bretagne, Valencie, a také náš region představil, s jakými se potýká 

problémy, zejména pak s nedostatkem vody v půdě a jak se s tímto problémem vypořádává, také 

jsme představili projekt Mendlovy Univerzity INTERSUCHO, v jehož databázi je možné si 

prohlédnout, jak jsou na tom regiony ČR, co se týče právě sucha. 

Kalendář 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasedání G20 

 

Eurogroup 

Červenec  

Zasedání Rady pro 

hospodářské věci 

Červenec 10 Červenec 11 7-8 


