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Aktuality z EU
Vyjednávači EU a Británie pokročili v diskusích o podobě budoucí
spolupráce v oblastech jako je vnitřní i vnější bezpečnost po brexitu.
Novinářům to 31. srpna řekli šéfové vyjednávacích týmů obou stran Michel
Barnier a Dominic Raab. Podle zástupce britské strany je Londýn připraven
k co nejambicióznější dohodě, jde totiž o bezpečnost britských i evropských
občanů. Ve chvíli, kdy Británie přestane být členskou zemí a zůstane mimo
schengenský prostor, bude mít partnerství týkající se vnitřní bezpečnosti čtyři
základní pilíře, vysvětlil Barnier. Zmínil efektivní výměnu informací,
spolupráci policejních složek, soudní spolupráci v kriminálních otázkách
a partnerství v boji s praním špinavých peněz a financováním terorismu.
Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v červenci klesla na 6,8 procenta.
Dostala se tak na nejnižší úroveň od dubna 2008. Oznámil to 31. srpna
statistický úřad Eurostat. Nejlepší situace v rámci EU nadále panovala
v České republice, kde míra nezaměstnanosti podle Eurostatu klesla na
2,3 procenta. Po České republice mělo v červenci podle údajů Eurostatu
v rámci EU nejnižší míru nezaměstnanosti Německo, a to 3,4 procenta.
Nejhorší situace naopak panuje na trhu práce v Řecku. Tam v květnu
nezaměstnanost dosahovala 19,5 procenta, aktuálnější údaje zatím Eurostat
neposkytl.

Rakousko hodlá podat odvolání proti rozhodnutí Tribunálu Evropské unie, který zamítl jeho
námitky vůči plánům na novou britskou jadernou elektrárnu Hinkley Point C. V rozhovoru s listem
Kronen Zeitung to řekla 4. září rakouská ministryně zemědělství a životního prostředí Elisabeth
Köstingerová. Evropská komise schválila projekt dvou nových jaderných reaktorů s označením Hinkley
Point C v roce 2014. Rakousko, které v minulosti v referendu odmítlo výrobu elektřiny z jádra na svém
území a které se staví odmítavě proti jaderné energetice jako takové, však chtělo toto rozhodnutí zrušit,
proto podalo žalobu. Tribunál Evropské unie, který je druhým nejvyšším soudem EU, nicméně letos
v červenci rozhodnutí Evropské komise potvrdil. "Naši právníci to v uplynulých týdnech podrobně
prozkoumali. Věříme, že odvolání má stále šanci," uvedla Köstingerová v rozhovoru s listem Kronen
Zeitung.
Okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy v srpnu 1968 v Evropském parlamentu
připomněla 5. září konference a vernisáž výstavy snímků slovenského fotografa Ladislava Bielika. Její
organizátoři i účastníci, včetně českého europoslance Jaromíra Štětiny, přitom upozorňovali,
že události okupace mají svůj přesah i paralely také v současnosti. Akce měla za cíl připomenout půl
století staré události. "To, co se událo před 50 lety, je historická událost a dvě generace občanů naší
země to na vlastní kůži nezažilo," poznamenal Štětina. Mezi dalšími vystupujícími v europarlamentu
byli také historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů a Grigorij Mesežnikov
z bratislavského Institutu pro veřejné otázky. Srpen 1968 připomíná v chodbách europarlamentu také
výstava. Informační panely dodané Českým centrem Brusel doplňují dobové snímky fotografa
Ladislava Bielika.
Německý europoslanec a lídr europarlamentní frakce Evropské lidové strany (ELS) Manfred Weber
oznámil 5. září, že se po evropských volbách chce stát předsedou Evropské komise. Weber chce
po volbách v květnu 2019 v čele Evropské komise vystřídat současného předsedu a bývalého
lucemburského premiéra Jeana-Claudea Junckera. Weber je aktuálně v Evropském parlamentu

předsedou frakce ELS (EPP), která je se svými 216 křesly v orgánu největší. Skupina svého vedoucího
kandidáta pro evropské volby vybere během kongresu 7. a 8. listopadu v Helsinkách. Podle Webera
potřebuje Evropa nový začátek a více demokracie. „Pomohu Evropu vrátit zpět jejím lidem a obnovit
vazbu mezi občany a Evropskou unií. Chci nastartovat novou kapitolu v EU,“ uvedl Weber.
Českou republiku a Německo nadále dělí pohled na přerozdělování uprchlíků, i když jinak jsou
vztahy obou zemí výborné, shodli se 5. září v Berlíně německá kancléřka Angela Merkelová a český
premiér Andrej Babiš, který sem zavítal na oficiální návštěvu poprvé. Vedle tématu migrace oba šéfové
vlád řešili i otázky brexitu, příštího rozpočtu Evropské unie nebo vzájemných vztahů. Český
premiér se vyslovil pro změny v návrhu unijního rozpočtu i proto, aby si EU jasně určila, "kde bude
bránit evropský kontinent". V německé metropoli se setkal také s předsedou parlamentu Wolfgangem
Schäublem a uctil památku obětí berlínské zdi.
Česká republika je po Slovensku v EU druhou nejhorší zemí v nabídce jeslí, školek a dalších zařízení
pro děti do tří let. Místo v nich mělo necelých pět procent českých chlapců a děvčat. Průměrně měla
přitom v EU péči v roce 2016 zajištěnu třetina dětí. Vyplývá to z evropské zprávy o rozvoji zařízení
péče o děti ze 6. září. Podle Evropské komise je dostupnost školek a dalších zařízení zásadní pro to,
aby matky a otcové malých dětí mohli pracovat.

Zprávy z evropských institucí
Na základě celoevropské ankety o možnosti zrušení střídání času předseda Evropské komise JeanClaude Juncker 31. srpna slíbil, že Komise připraví odpovídající legislativu. Ankety se totiž zúčastnilo
přes 4,6 milionu lidí a 84 % bylo pro zrušení. Chystaný návrh dá členským státům možnost, aby
se samy rozhodly, zda chtějí dvakrát ročně hodiny posunovat či nikoliv. „Určení standardního času
je – a vždy bylo – v pravomoci členské země,“ řekl mluvčí Evropské komise Alexander Winterstein.
Připomněl, že už nyní v EU existují tři různá časová pásma. Aby občané Evropské unie mohli přestat
každý půlrok posouvat ručičky na hodinách, museli by s návrhem Evropské komise souhlas vyjádřit
ještě poslanci Evropského parlamentu a jednotlivé členské státy EU.
Všechny členské státy Evropské unie vyjádřily plnou podporu operaci Sophia (EUNAVFOR MED),
jejímž úkolem je bojovat ve Středozemním moři proti pašerákům lidí i hledat a zachraňovat migranty
v nouzi. Po neformálním jednání ministrů obrany EU ve Vídni to 31. srpna řekla vysoká
představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová. Vyjádřením
podpory operaci ministři reagovali na hrozby Itálie, že pro lodě unijní mise uzavře své přístavy. Misi
EU podpořila také Česká republika. Kromě migrace účastníci neformální schůzky jednali také
o plánovaném evropském mírovém fondu nebo o trvalé strukturované spolupráci, označované
zkratkou PESCO. Řešili také problematiku západního Balkánu, především otázky pašování zbraní
nebo radikalizace v zemích na balkánské trase.
Evropská unie od 3. září zrušila platnost obchodních opatření, která omezovala prodej solárních
panelů z Číny. Unie 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
poté mohla ukončit.
Evropská komise pozastavila 3. září řízení, která už několik let vede s Francií a Německem kvůli tomu,
jak obě země uplatňují svá pravidla o minimální mzdě v mezinárodní automobilové dopravě.
Vyplývá to z dopisu, kterým skupině europoslanců na konci srpna na jejich dotazy odpověděla
komisařka pro dopravu Violeta Bulcová. Komise začala v roce 2015 vyšetřovat Německo –
a v následujících letech také Francii a Rakousko – kvůli podezření, že jejich národní legislativa
o minimální mzdě, uplatňovaná na zahraniční řidiče včetně těch českých, porušuje unijní právo. Řidiči
kamionů ze střední a východní Evropy po tři roky čelí rostoucímu tlaku ze strany západních států, které
přijetím zmiňovaných zákonů pouze chrání své vlastní trhy před levnější konkurencí, připomněla česká
europoslankyně Martina Dlabajová. Komisařka Bulcová v dopise uvedla, že "pozastavení řízení pro
porušení povinnosti bylo spojeno s postupem legislativních návrhů, které jsou součástí silničního
balíčku". Silniční balíček upravuje pravidla budoucího fungování kamionové dopravy v Evropě a podle
Dlabajové zároveň odráží zájmy České republiky. Evropský parlament ale návrh nových pravidel pro

vysílání řidičů v dopravě v červenci odmítl. Celý legislativní proces proto začíná od nuly a europoslanci
o něm budou opět hlasovat nejspíš letos na podzim.
Velká skupina prominentních evropských filmařů využila filmový festival v Benátkách ke zveřejnění
výzvy, ve které žádají poslance Evropského parlamentu (EP), aby schválili důležité právní předpisy
o autorských právech v digitálním věku. Tzv. Benátská deklarace žádá členy EP, aby schválili
navrhovanou směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu, o které mají hlasovat 12. září.
Deklaraci podepsalo 5. září 165 filmařů, mezi jinými Mike Leigh, Paolo Sorrentino, Jacques Audiard
či László Nemes. Filmaři jsou po novinářích další velkou skupinou, která vyzvala poslance ke schválení
nové směrnice. V Benátské deklaraci evropští filmaři upozorňují, že hlasování 12. září je zásadní,
protože bude poslední příležitostí ke konečnému přijetí potřebné směrnice před volbami do EP, které
se uskuteční v květnu 2019. Směrnice má mimo jiné donutit streamovací služby, jako Netflix a Amazon,
platit větší poplatky za autorská práva filmovým a televizním režisérům a scénáristům. Zaměřuje se však
také na platformy s obsahem vytvářeným uživateli, jako je YouTube.

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu
Dne 3. září se Zastoupení zúčastnilo konzultace v Evropském výboru regionů, který
připravuje stanovisko k Evropské územní spolupráci (návrhu Evropské komise
COM (2018) 374 final). Zpravodajka Marie-Antoinette Maupertuis se setkala
s představiteli regionálních sdružení a dalšími zainteresovanými stranami k výměně
názorů. Po úvodu od zpravodajky následovaly příspěvky zúčastněných. Nejvíce
zmiňovanou otázkou byly mořské hranice mezi státy a znepokojení zástupců
přímořských regionů s navrženým přístupem Komise k nim. Není zde omluva pro to, aby byla
mořská hranice řešena jinak než pozemní hranice, uváděli zástupci regionů. Často byl také zmiňovaný
problém s nedodržením principu subsidiarity.
Evropský výbor regionů, Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu
(SEDEC) vypracovává stanovisko k tématu Erasmus - Evropském programu pro vzdělávání,
odbornou přípravu, mládež a sport (návrhu Evropské komise COM (2018) 367 final). Zpravodajka
stanoviska paní Ulrike Hiller se 4. září sešla se zainteresovanými stranami ke konzultaci a výměně
názorů. Jednalo se o živou diskuzi, kdy se střídaly kratší proslovy zpravodajky a množství příspěvků
od zúčastněných. Mezi diskutovaná témata patřila především krátkodobá mobilita, o kterou je větší
zájem, sport a jeho zahrnutí pod organizace, které implementují program Erasmus na národní úrovni
nebo inkluzivní povaha programu především pro handicapované.
Velmi aktuální téma plastů bylo diskutováno v prostorách Evropského výboru regionů 5. září. Bohatou
diskuzí se zainteresovanými orgány provázela nejen zpravodajka paní Sirpa Hertell, ale také expert
tématu profesor Ali Harlin. Konzultace k návrhu Evropské komise (COM (2018) 340 final), ke kterému
Evropský výbor regionů vypracovává stanovisko, se věnovala mnoha aspektům tématu. Na úvod
proběhla přednáška o plastech, množství odpadu z jednotlivých produktů, jejich recyklace
či degradace a důsledky (největší podíl odpadu v rámci objemu (39,9 %) tvoří plastové obaly).
Závěrem diskuze bylo zřejmé, že na téma není možné pohlížet jen jako na environmentální otázku,
zahrnuty do diskuze musí být také sociální a ekonomické dopady regulací, ať už se jedná
o bezpečnost potravin, hygienu nebo balicí průmysl.
Také 5. září se zástupci zainteresovaných orgánů sešli ke krátké konzultaci se zpravodajem Michelem
Schefferem. Evropský výbor regionů vypracovává stanovisko k návrhu Evropské komise (COM
(2018)277) na téma zjednodušení implementace TEN-T (program sestávající se stovek projektů,
jejichž účelem je zajištění soudržnosti a propojenosti transevropské dopravní infrastruktury). Zpravodaj
uvedl, čím se Evropský výbor regionů zabývá a poté si vyměnil několik názorů na témata zrychlení
procesů projektů, efektivní provádění (žádná další velká byrokracie pro vyřízení projektů) nebo
praktických dopadů nového návrhu Komise se zúčastněnými. Závěrečné slovo dostal představitel
Evropské komise, který některé otázky objasnil.
Dále pak 5. září proběhla v prostorách kontaktní kanceláře Dolního Rakouska pro EU schůzka týkající
se plánované regionální iniciativy, která je připravována pro nadcházející Evropský inovační summit.
Hlavním cílem iniciativy bude zdůraznění klíčové role inovací v rámci kohezní politiky a

důležitost jejich podpory a financování z evropských fondů. Prezentovány mají být cíle a úspěchy
dosažené v oblasti inovací ve vybraných regionech, čímž má být propojení kohezní politiky a inovací
demonstrováno. Evropský inovační summit by měl být ideální platformou k prosazení/udržení
agendy v Evropském parlamentu a rozpoutání debaty v institucích i mezi jednotlivými politiky.
V plánu je také vypracování bookletu, který bude obsah a výstupy summitu shrnovat.
V prostorách CEPS (Centrum pro studium evropské politiky) byla 5. září uspořádána závěrečná
konference zabývající se dopady oběhového hospodářství. V rámci prvních dvou panelů byly
představeny výsledky projektu, který zkoumal aktuální a budoucí dopady přechodu k oběhovému
hospodářství, který má potenciál přinést mnohé příležitosti, jak pro oblasti výroby či designu, tak
také pro samotnou ekonomiku, například co se nárůstu pracovních míst týče. Prezentovány byly
konkrétní případové studie, např. projekt zaměřený na výzkum recyklace betonu ve Francii či doposud
velmi úspěšný projekt „Car Sharing (Sdílení automobilů)“ v Berlíně. Závěrečný panel se pak věnoval
makroekonomickým dopadům přechodu.
Dne 6. září se Zastoupení zúčastnilo pracovní skupiny členů platformy peri-urbánních regionů
PURPLE. Mimo jiné byla zaměřená na organizaci nadcházejících událostí, zejména na platformou
pořádanou akci k budoucnosti kohezní politiky 26. září v Evropském parlamentu, která bude velmi
důležitá nejen pro předání hlavních myšlenek PURPLE evropským poslancům a zaměstnancům
institucí, ale obecně pro zviditelnění a zvýšení prestiže této platformy. Dále se hovořilo o nadcházejícím
Generálním shromáždění, které se bude konat v rámci setkání tripartity TPC (BE-NL-DE) ve
vlámské exklávě Voeren na konci října, a možné reakci PURPLE ve veřejné konzultaci ke
12. partnerství EU Urban Agenda: „Sustainable Land Use and Nature based solutions“. Na závěr
pracovní skupiny proběhla také diskuze ohledně možností přípravy návrhů projektů do programu
Interreg nebo do rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020 a účasti členů sítě na
blížících se informačních a networkingových dnech Evropské komise za platformu PURPLE.
Také 6. září bylo Zastoupení součástí veřejného slyšení k budoucnosti kohezní politiky v Evropském
hospodářském a sociálním výboru (EESC). Cílem této politiky je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje
odlišných regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii. Jak se
několikrát diskutující vyjádřili, jedná se o nejvýraznější politiku v rámci EU. Mezi diskutujícími byli
zástupci Evropského výboru regionů – zpravodajové tématiky Společných ustanoveních po roce 2020;
členové EESC a také zástupci orgánů jako BusinessEurope nebo profesor Panos Tsakloglou z Aténské
univerzity ekonomie a obchodu. Opakovaně zaznělo například, že ambiciózní projekty o rozvoji
Evropy se neslučují s redukovanými rozpočty nebo že kohezní politika musí být realizována
a chráněna ve všech regionech EU.
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Zasedání Evropského parlamentu
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Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov

Vybrané akce v Bruselu
10. září

Konzultace zúčastněných stran k stanovisku ohledně vytvoření vesmírného
programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro vesmírný program

11. září

Kreativní Evropa a nový evropský program pro kulturu
Konference EIT Digital

11. - 12. září

Informační dny k Horizont 2020 ke společenské výzvě č. 5 "opatření v oblasti
klimatu, životního prostředí, efektivity zdrojů a surovin"

12. září

Startup Europe pro růst: výzva k podávání návrhů
Konzultace ve Výboru regionů: Přeshraniční mechanismus
Konzultace ve Výboru regionů: Nařízení o společných ustanoveních
("Common Provisions Regulation")

13. září

Pracovní skupina Zdraví sítě ERRIN
Příklady dobré praxe pro regiony a města z databáze Interreg Europe

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

