
 

Aktuality z EU 

Dne 1. března oznámil americký prezident Donald Trump uvalení 

dodatečných dovozních cel na vývoz unijní oceli a hliníku do Spojených 

států. Dovozní cla jsou stanovena ve výši 25 % v případě oceli a 10 %   

v případě hliníku. Evropská komise v reakci na Trumpovu celní politiku 

prohlásila, že na navrhované americké dovozní clo bude reagovat tvrdě. Hodlá 

se rovněž připojit k ostatním a napadnout americká cla na půdě Světové 

obchodní organizace (WTO). Za předpokladu, že cla USA pokryjí veškerou 

unijní ocel, EU zavede 25procentní cla na dovoz zboží z USA v hodnotě     

2,8 miliardy eur. Třetina by se týkala dovozu oceli, třetina průmyslové 

produkce a třetina zemědělských výrobků. 

Britská premiérka Theresa Mayová na schůzce s předsedou Evropské rady 

Donaldem Tuskem 2. března zopakovala, že návrh dohody o brexitu 

prezentovaný Evropskou komisí, je pro Londýn nepřijatelný. Unijní návrh 

právního textu rozvodové smlouvy vyvolal mezi zastánci brexitu velké vášně, 

neboť počítá s variantou, v níž by Severní Irsko v zásadě zůstalo součástí 

evropské bezcelní zóny, pakliže by Londýn nenavrhl schůdnější řešení. První 

verze dohody je dle Mayové nepřijatelná, protože by její uplatnění podkopalo 

společný britský trh a ústavní celistvost Spojeného království. Londýn údajně 

nechce otázku Severního Irska řešit samostatně, nýbrž "v rámci obecného vztahu mezi Británií a EU". 

Mayová také uvedla, že Británie bude po brexitu usilovat o co "nejhlubší a nejširší" partnerství   

s Evropskou unií, které by co nejlépe vyhovovalo zájmům a potřebám obou stran. V pozorně 

sledovaném vystoupení Mayová kromě jiného uvedla, že budoucí obchodní dohoda musí obsahovat 

zcela nezávislý arbitrážní mechanismus. Británie totiž podle ní odmítá jurisdikci evropského soudu. 

Důležitý podle Mayové bude trvalý dialog a konzultace obou stran. 

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker 2. března na summitu západobalkánských států  

v bulharské metropoli Sofii řekl, že EU je připravena tyto země přijmout. Zároveň ale zdůraznil, že   

v současné chvíli ani jeden ze šesti států, tedy Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Makedonie, 

Černá Hora a Srbsko, předpoklady pro členství nesplňuje. Lídři těchto zemí se u té příležitosti zavázali, 

že zavedou příslušné reformy. Oficiální rozhovory o členství Brusel zatím vede pouze se Srbskem   

a Černou Horou. 

Více než pět měsíců po parlamentních volbách se 4. března Německo konečně dozvědělo, jakou bude 

mít vládu. Zemi i nadále povede velká koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie 

(SPD) v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou, pro jejíž pokračování se ve vnitrostranickém 

referendu vyslovila výrazná většina sociálních demokratů. Merkelovou by poslanci již počtvrté   

za kancléřku mohli zvolit 14. března, tedy více než pět a půl měsíce po parlamentních volbách. Vláda 

v Německu ještě nikdy nevznikala tak dlouho. Velká koalice bývala ve spolkové republice naprostou 

výjimkou. Do roku 2005, kdy Merkelová poprvé stanula na čele vlády, vznikla jen jednou, a to   

v 60. letech. Nyní se tak ale stane již potřetí za čtyři volební období. 

Italové dali v parlamentních volbách, které se konaly 4. března, zelenou populistickým  

a antisystémovým stranám. Ty získaly v součtu přes 50 % hlasů. Nejsilnější z voleb vyšla středopravá 

koalice, v níž jsou nejvýraznějšími silami protiimigrantská euroskeptická Liga severu Mattea Salviniho 

a strana Vzhůru, Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho, která dostala 37,3 % hlasů.   

Za nejsilnějšího člena koalice byla považována Forza Italia, jejímž kandidátem na premiéra je předseda 

Evropského parlamentu Antonio Tajani. Ten nabídku přijal od šéfa strany Berlusconiho v noci   
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před volbami. Sám Berlusconi veřejnou funkci vykonávat nesmí, protože byl odsouzen za daňové 

podvody. Ale protože ve volbách zaznamenala překvapivý úspěch Liga severu, která předstihla stranu 

Berlusconiho, poměr sil mezi těmito dvěma stranami koalice se tak nečekaně obrátil a nárok   

na premiérské křeslo si bude dělat Matteo Salvini. Žádná ze stran nicméně podle výsledků nemá dostatek 

hlasů na to, aby mohla sama sestavit vládu.  Povolební vyjednávání se tak může značně protáhnout 

nebo dokonce vyústit v předčasné volby. Existuje také reálná možnost, že zemi bude vládnout 

nefunkční menšinová vláda, která nebude schopná prosadit potřebné reformy. 

  

 

V Bruselu se 6. března za účasti ministryně Karly Šlechtové sešli ministři obrany členských zemí EU. 

Rada pro zahraniční věci v obranném formátu (FAC Defence) schválila dlouho očekávaný seznam 

projektů PESCO, tedy Stálé strukturované spolupráce. Je to další krok při naplňování této iniciativy, 

která byla formálně odstartována na Radě v prosinci 2017. Projektů, které byly v rámci první vlny 

schváleny, je dohromady 17. Česká republika se aktivně účastní tří z nich a tří dalších figuruje jako 

pozorovatel. Zapojí se do nizozemské akce s názvem Vojenská mobilita, které se také říká vojenský 

Schengen. Jedná se o harmonizaci pravidel při projíždění vojenského personálu a materiálů přes hranice 

v rámci EU. ČR se účastní také dvou projektů vedených Německem. Zaprvé jde o Jednotné lékařské 

velení, jehož cílem je vytvoření sdílené lékařské platformy a lékařský trénink personálu misí a operací. 

Druhý projekt se jmenuje Centrum excelence pro tréninkové mise EU a týká se akceschopnosti.  

a dostupnosti školitelů a cvičitelů na tréninkových misích. 

Zrušení příplatků za volání do jiných zemí Evropské unie žádá v dopise ministrům členských států 

skupina europoslanců, včetně Dity Charanzové (ANO) z ČR. Zrušení těchto příplatků za mezistátní 

hovory, které zůstaly zachovány i po konci roamingu v EU, je součástí pozice Evropského parlamentu 

pro vyjednávání se zeměmi o konečné podobě nyní vznikajícího kodexu pro elektronické 

komunikace. "V některých případech nás volání z domova do EU stále stojí i více než 30 Kč za minutu. 

Dostali jsme se tak do absurdní situace, kdy pro jednu vzdálenost platí dvojí cena, zaleží jen, v jakém 

směru voláte," upozornila 6. března Charanzová. Volání z domova do zahraničí tak paradoxně vychází 

někdy až několikanásobně dráž, než ze zahraničí domů. Charanzová má jako zpravodajka   

v europarlamentu kodex pro elektronické komunikace na starosti společně s některými dalšími členy 

EP. S žádostí o podporu pro zrušení příplatků za volání do zahraničí se nyní po řadě jednání v Parlamentu 

i s Evropskou komisí obrátili europoslanci také na ministry jednotlivých členských států Unie. 

Evropská komise 7. března varovala Itálii, Chorvatsko a Kypr, že jejich hospodářství je v nadměrné 

nerovnováze. S nerovnováhou, byť v menší míře, se potýká také osm dalších zemí. Komise to uvedla 

v hodnocení situace členských států, které je součástí každoročního cyklu koordinace hospodářské   

a fiskální politiky Evropské unie. Dle této analýzy, české hospodářství roste a země má dobrou pozici 

k řešení svých zbývajících strukturálních problémů. Dlouhodobě je ale podle ní výzvou fiskální 

udržitelnost při rostoucích výdajích na penze a zdravotní péči, které souvisí se stárnutím populace. 

Analýza sice uvádí, že se v ČR zlepšil výběr daní, daňový systém je ale podle ní stále složitější a často 

se mění. Zmíněna je také vysoká míra administrativní a regulační zátěže, nižší objem investic   

a vzrůstající nedostatek pracovní síly. Problém vidí Komise také v dlouhodobé udržitelnosti veřejných 

financí, zejména ve financování penzijního a zdravotního systému. Evropská komise v textu o ČR také 

upozornila na rychle rostoucí ceny bydlení, zvlášť v Praze. Ty podle dokumentu od roku 2013 rostou 

rychleji než nominální příjmy, jde o jeden z nejrychleji rostoucích trhů v EU. K růstu cen přispívá 

omezená nabídka způsobená vysokou mírou regulační zátěže. Vysoká míra regulační a administrativní 

zátěže se podle materiálu také odráží na nižší míře investic v zemi. 

Evropská komise představila 8. března akční plán, jehož cílem je naplno využít příležitosti, které 

přinášejí inovace v oblasti finančních služeb (zkráceně nazývané „FinTech") umožněné rozvojem 

moderních technologií. Inovace by měly rozšířit možnosti poskytování finančních služeb, zvýšit 

provozní efektivitu, přispět úspoře nákladů a posílit hospodářskou soutěž. Cílem akčního plánu   

je zúročit výhody, který inovace FinTech přináší – konkrétně jde například o technologii blockchain, 

umělé inteligence, cloudové služby, zvýšení bezpečnosti trhů a usnadnění přístupu nových aktérů na 

finanční trhy. Akční plán tak zapadá do dlouhodobého úsilí Komise o vytvoření unie kapitálových trhů, 

jednotného trhu s finančními službami a jednotného digitálního trhu. Akční plán zahrnuje 23 dílčích 
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opatření, majících za cíl rozvoj inovačních obchodních modelů, zavádění technologií FinTech, zvýšení 

kybernetické bezpečnosti a posílení integrity finančního systému. 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

6. března se Zastoupení zúčastnilo prvního letošního setkání pracovní skupiny 

sítě PURPLE. Diskutovalo se zejména o navržené podobě plánu činností na rok 

2018, o nutném prohloubení kontaktů s Generálním ředitelstvím pro 

regionální a městskou politiku a mimo jiné také o plánovaném Generálním 

shromáždění v Jihomoravském kraji, které se uskuteční nejspíše v průběhu června 

letošního roku. Závěr setkání patřil diskuzi nad projekty, do kterých je síť 

zapojena, případně by se mohla zapojit do dalších projektů a rozšířit tak své portfolio činnosti. 

Dne 6. března se konala konference na téma „Města a gender“ posilování žen v politice a obchodu. 

Na setkání se sešly ženy z různorodých odvětví, aby prodiskutovaly svou pozici v těchto oblastech. 

Diskuze probíhala formou utvoření tří stolů, kdy u každého probíhala debata nad jiným tématem. Témata 

se dotýkala zejména toho, co může udělat Evropská unie pro posílení pozice žen v pracovním 

prostředí až po pozici žen v energetickém sektoru. Cílem setkání bylo navrhnout způsob, jak zvýšit počet 

žen na pozicích v oblasti obchodu a politiky. 

6. března se také konala konference zabývající se tématem vodní politiky v Evropské unii, probírala 

se především rámcová směrnice o kvalitě a jakosti pitné vody po celém území EU. Jak jsme informovali 

dříve, toto téma je nyní hojně diskutované a řeší se, zda bude v příštím období, tedy po roce 2020 pitná 

voda v EU zastřešena celoplošnou směrnicí. Součástí setkání byl diskuzní panel, kde dostali posluchači 

možnost vyjádřit svá stanoviska a názory. 

Odpoledne 7. března patřilo diskuzi ohledně dopadu digitalizace na zaměstnanost občanů EU.   

V diskuzi s představiteli z Evropských institucí se řešilo zejména zda má digitalizace kladný či negativní 

dopad na zaměstnanecké poměry a sociální politiku. Již 13. března chce Komise vydat návrh doporučení 

pro Radu o sociální ochraně osob ve všech formách zaměstnání v kontextu poskytnutí pevného rámce 

pro sociální ochranu.  

Dne 7. března se Zastoupení Jihomoravského kraje zúčastnilo akce Vývoj synergií mezi společnými 

podniky a Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF) pro optimalizaci Národních 

výzkumných a inovačních strategií pro inteligentní specializaci (RIS3). Konference byla 

organizovaná Generálním ředitelstvím pro regionální a městskou politiku spolu se Společným 

výzkumným střediskem (JRC). Cílem bylo podpořit spolupráci při implementaci RIS3, nastínit hloubku 

problematiky metodologie a představit členy a aktéry společných podniků např. z průmyslu, Evropské 

komise, regionálních úřadů a dalšími. Jedním z probíraných témat byl např. bioprůmysl. 

Také 7. března se Zastoupení zúčastnilo konference v Evropském parlamentu na téma inovací a 

digitalizace v zemědělství. Konference se skládala ze dvou částí, první z nich se věnovala otázce 

vlastnictví dat a druhá praktickým příkladům. Debata o datech v zemědělství vede k lepšímu využití 

technologií, zlepšení managementu vody apod. 

Dne 8. března se konala konference Designem řízené inovace: Jak podpořit kreativní průmysl. 

Událost byla pořádána v rámci sítě ERRIN a přinesla mnoho nových poznatků, jak využít design a 

kreativitu v průmyslu. Mimo jiné se řešila problematika inovací a designu v regionálních firmách a 

meziregionální spolupráce, podpora těchto inovací z unijních finančních programů, financování typu 

crowfunding apod. Událost si vzala za cíl i posloužit jako networkingové místo a přinesla dohromady 

malé a střední podniky, evropské instituce, regionální a lokální úřady zastoupeny v Bruselu a další.  

8. března se Zastoupení zúčastnilo konference pořádané evropskou ombudsmanskou Emily 

O´Reilly, která spolu s dalšími ombudsmany ze zemí EU hovořila o tématech relevantních pro dnešní 

společnost. Ombudsmani diskutovali např. o novém evropském pilíři sociálních práv a budoucnosti 

Evropské unie. Tato každoroční událost přivádí politiky a zainteresované osoby z celého světa, aby   

si poslechli perspektivy evropského práva. 
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FOTO SOUTĚŽ 2018: Projekty EU v 

Jihomoravském kraji – najdi, vyfoť, popiš 

a pošli... a vyhraj exkurzi do Bruselu! 
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