
 

Aktuality z EU 

Občané Evropské unie, kteří přicestují do Británie v přechodném období   

po vystoupení země ze společenství, nezískají stejná pobytová a jiná práva 

jako ti, co do země přesídlili před takzvaným brexitem. Během návštěvy v Číně 

to 1. února řekla britská premiérka Theresa Mayová. Zástupci EU její 

představu odmítli. EU již dříve označila zachování volného pohybu osob  

a záruku jejich práv za podmínku, aby Británii zůstal během přechodného 

období volný přístup na evropský jednotný trh. Mayová také zmínila,   

že odmítá jakákoli druh celní unie s EU po brexitu. 

Eurokomisařka Věra Jourová navrhne v dubnu Evropské komisi, aby zařadila 

různou kvalitu potravin v podobných obalech na seznam nekalých 

obchodních praktik. V dubnu také představí metodiku kontrol v Unii, podle 

které by se měly dozorové orgány řídit. Na metodice nyní pracují zástupci   

15 členských států. Jourová to řekla 2. února na tiskové konferenci. Jourová 

chce dále navrhnout, aby se spotřebitelé mohli spojit proti výrobcům   

v případě zjištění odlišné kvality potravin v různých státech a podávat 

hromadné žaloby. Častou argumentací výrobců jsou podle Jourové různé 

chuťové preference v jednotlivých státech EU. To ale podle ní může být 

abstraktní pojem. Pokud výrobce, jako příklad uvedla Coca-Colu, prokáže,   

že provedl rozsáhlé testování chuťových preferencí, bude moci mít rozdílné složení i nadále, dodala. 

Osm východoevropských států EU podpoří zvýšení příspěvků členských zemí do rozpočtu bloku 

tak, aby bylo možné zaplnit mezeru způsobenou odchodem Británie. V Budapešti to 2. února uvedl 

János Lázár, šéf úřadu premiéra Viktora Orbána. Příslušní ministři zemí visegrádské skupiny (V4)   

se v maďarské metropoli sešli ve formátu rozšířeném ještě o zástupce Bulharska, Chorvatska, 

Rumunska a Slovinska s eurokomisařem pro rozpočet Günterem Oettingerem. Bulharsko, které toto 

pololetí unii předsedá, ale o několik hodin později odmítlo, že by přijalo takový závazek. Komisař 

Oettinger minulý měsíc prohlásil, že příští rozpočet EU by se měl zvýšit z jednoho procenta na podíl 

mírně převyšující 1,1 procenta HND. Britský odchod bude v unijní kase představovat mezeru mezi 

11 a 12 miliardami eur, kterou podle Oettingera jen úsporami nebude možné zaplnit. Unie nyní každý 

rok hospodaří přibližně s asi 140 miliardami eur (3,54 bilionu Kč). Výpadek příjmů už způsobil neshody 

mezi ostatními čistými přispěvateli ze západní Evropy, kteří nechtějí nést náhradu na svých bedrech,   

a východními státy, jež tvrdí, že by neměly trpět škrty v dotacích EU. 

Německá prokuratura 7. února prohledala sídlo a jeden ze závodů automobilky Audi v souvislosti  

 s rozšířením vyšetřování manipulací s testy emisí naftových motorů. Úřady prověřují podezření   

na podvod týkající se 210.000 vozidel prodaných v Evropě a USA. Prokurátoři začali v Audi loni  

v březnu vyšetřovat, kdo je do kauzy týkající se 80.000 osobních vozů Audi a Porsche zapojen. Minulý 

týden prohledali obydlí několika současných i bývalých zaměstnanců společnosti. Nyní prověřují 

podezření na podvod a nedovolenou reklamu týkající se minimálně 210.000 vozidel s třílitrovými 

motory, které byly od roku 2009 prodány v Evropě a v USA. Vyšetřovatelé prohledávali sídlo firmy   

v Ingolstadtu a montážní závod i soukromý dům ve městě Neckarsulm na jihozápadě Německa. 

Konzervativní CDU/CSU a sociální demokraté se v Německu 7. února dohodli na obnově vlády 

velké koalice. Angela Merkelová tak bude dál kancléřkou a v délce vládnutí se může vyrovnat 

nejúspěšnějším poválečným kancléřům. Koalice ale vznikne jen tehdy, když ji ve vnitrostranickém 

referendu schválí členové sociální demokracie. Deník Bild tvrdí, že sociální demokraté v nové vládě 
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dostanou ministerstva zahraničí, financí nebo práce. CDU/CSU obsadí ministerstvo vnitra, hospodářství 

nebo obrany. Předseda SPD Martin Schulz následně oznámil, že odejde z čela strany. 

Dvaašedesátiletého politika, který se má stát právě ministrem zahraničí, nahradí šéfka 

sociálnědemokratických poslanců Andrea Nahlesová. Bude první ženou, která nejstarší německou 

parlamentní stranu povede. 

  

 

Nakupování přes internet se pro spotřebitele v EU opět zjednoduší. Poslanci Evropského 

parlamentu v 6. února rozhodli o odstranění diskriminace na základě zeměpisné polohy  

při přeshraničních online nákupech. V praxi by se tak už nemělo stát, že spotřebitelé budou při nákupu 

zboží nebo služby přesměrováni na jinou webovou stránku z důvodu státní příslušnosti nebo místa 

bydliště, případně se jim stránka zablokuje. Obchodníci budou muset přistupovat k online 

zákazníkům z jiných států EU stejně jako k těm místním. Návrh musí ještě schválit Rada EU. 

Evropská komise se domnívá, že do roku 2025 by se plnoprávnými členy EU mohly stát Srbsko   

a Černá hora, zatímco zbývající země v regionu by v té době měly v předvstupním procesu dosáhnout 

významného pokroku. Orientační kroky, jejichž splnění by mělo Srbsku a Černé Hoře umožnit vstup   

do EU k roku 2025, obsahuje nová strategie pro západní Balkán, kterou 6. února odsouhlasila 

Evropská komise. Rok 2025 je podle šéfky unijní diplomacie Federicy Mogheriniové ambiciozním,   

ale zároveň také realistickým termínem, kdy by oba státy mohly dokončit svá už zahájená přístupová 

jednání. Evropská komise šesti balkánským státům nabídla konkrétní spolupráci do roku 2020 v šesti 

směrech. Jde o opatření, která by zemím pomohla v oblastech, jako je právní stát, bezpečnost a migrace, 

hospodářský rozvoj, dopravní a energetické propojení, digitální agenda, ale také usmíření a dobré 

sousedské vztahy. Komise rovněž navrhla zvýšit peníze vyčleněné do roku 2020 pro tuto oblast,   

a to nad 1,07 miliardy eur, které jsou pro region už plánované. Vyšší financování si vyžádají důležité 

investice, zejména do infrastruktury, ať už dopravní, energetické, či digitální. 

Poslanci Evropského parlamentu 6. února schválili legislativní návrh, jehož cílem je urychlit 

snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím systému obchodování s emisemi Evropské 

unie (ETS). Součástí opatření má být i modernizační fond, který pomůže chudším státům EU využívat 

více obnovitelných zdrojů energie. Nová směrnice by tak měla přispět k plnění Pařížské klimatické 

dohody. Vznikne také inovační fond, který by podporoval projekty v oblasti obnovitelné energie, 

zachytávání a ukládání uhlíku a nízkouhlíkových inovací. 

Evropská komise 7. února zlepšila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 3,2 procenta   

z předchozích tří procent. Tempo růstu sice zpomalí z loňských odhadovaných 4,5 procenta, ekonomika 

však zůstává silná a zažívá hospodářský vzestup díky domácí poptávce, uvedla Komise ve své 

prognóze. Ekonomiku loni táhla podle Komise hlavně soukromá spotřeba a investice. Trh práce  

se potýká s nedostatkem pracovních míst, což způsobuje růst mezd a zvyšuje spotřebu domácností. 

K celkovému růstu opět přispívají i investice. Letos by inflace měla podle Komise zůstat 

na 2,4 procentech a příští rok by se měla stabilizovat na dvou procentech. Největší vliv na růst 

spotřebitelských cen budou mít opět ceny potravin a služeb. V první polovině roku by se měly zvyšovat 

i ceny energií. 

Europoslanci 7. února nepodpořili návrh na vytvoření nadnárodních evropských kandidátek  

 pro volby v roce 2019, který byl součástí legislativní iniciativy, jež se týkala redukce křesel po odchodu 

Británie z EU. Se snížením počtu míst v europarlamentu po brexitu ze 751 na 705, poslanci nicméně 

souhlasí. Kromě toho souhlasili s dočasným zmrazením 46 ze 73 křesel, které se po brexitu uvolní.   

V budoucnu by je mohly obsadit nové členské státy. Zbývajících 27 nynějších britských mandátů by 

se mělo rozdělit mezi 14 členských zemí, které aktuální rozdělení křesel mírně znevýhodňuje. Počet 

českých europoslanců se nezmění. 
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Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Dne 8. února se Zastoupení JMK v Bruselu zúčastnilo konference na téma 

přístupu k informacím a občanské participace v oblasti vodního 

hospodářství, kterou uspořádala Asociace evropských veřejných provozovatelů 

vodního hospodářství Aqua Publica Europea. Hlavní pozornost řečníků i publika 

byla zaměřena na proces zvyšování transparentnosti sektoru, který by 

v konečném důsledku mohl pomoci odbourat hlubokou všeobecnou nedůvěru 

spotřebitelů ke kvalitě a nezávadnosti vody. Ačkoli je podle odborníků kvalita evropské pitné vody 

obecně velmi dobrá, právě nedostatek informací a netransparentnost systému přispívá k nedůvěře 

občanů v kohoutkovou vodu (zvláště v zahraničí) a hromadění plastového odpadu.  

Také 8. února se Zastoupení JMK v Bruselu zúčastnilo první schůzky zainteresovaných aktérů v rámci 

příprav na Den otevřených dveří evropských institucích, který se bude konat v sobotu    

5. května. Den otevřených dveří nese tématiku Proud of my region and its culture (Jsem pyšný   

na svůj region a jeho kulturu) a koná se pod záštitou Evropského roku kulturního dědictví. Každý 

z účastníků bude mít k dispozici stánek, kde bude moci prezentovat svůj region ať už prostřednictvím 

domácí kuchyně či audiovizuálních pomůcek a Jihomoravský kraj bude jako každý rok přítomen. 

Na konci týdne se už podruhé v novém roce sešel přípravný tým akce The road from war to peace 

and european integration (Cesta z války k míru a evropské integraci), která se uskuteční v červenci 

v rámci Evropského roku kulturního dědictví. Na programu bylo tentokrát složení řečníků z řad 

Evropské komise, výběr moderátora akce a definování relevantních výzev z evropských programů, které 

by mohly zúčastněné regionální aktéry zajímat.  
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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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