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Aktuality z EU
Do voleb do Evropského parlamentu zbývají tři měsíce. Kandidovat by v nich
mohlo v České republice nejméně 16 stran a hnutí, jejich volební účty
už zaevidoval dohledový úřad. Ze sněmovních uskupení v jeho seznamu chybí
pouze vládní hnutí ANO, které zatím informace o účtu k eurovolbám nemělo
ani na svém webu. Ohlášená nová hnutí Evropa společně europoslance
Jaromíra Štětiny, Hlas dalšího europoslance Pavla Teličky a List podnikatele
Jaromíra Soukupa zatím na seznamu Úřadu pro dohled nad hospodařením
politických stran a hnutí nejsou. K minulým volbám do Evropského parlamentu
v roce 2014 se přihlásily čtyři desítky uskupení, k volbám jich bylo připuštěno
38. Letos lhůta pro nominace končí 19. března. Volby evropských poslanců
se budou v Evropě konat v rozmezí čtyř dnů od čtvrtka 23. května do neděle
26. května. V největším počtu unijních zemí se bude hlasovat v neděli, přičemž
nejdéle budou volební místnosti otevřeny podle informací z Evropského
parlamentu v Itálii, a to až do 23:00 SELČ. Teprve poté bude možné výsledky
hlasování zveřejňovat.

Britská premiérka Theresa Mayová ve svých plánech dalšího postupu zvažuje
až dvouměsíční odklad odchodu Spojeného království z Evropské unie.
Napsal to 24. února na svém webu britský list The Telegraph. Vládní činitelé
podle deníku připravili sérii alternativních řešení ve snaze předejít rezignacím
ministrů, kteří jsou v nadcházejícím týdnu rozhodnuti podpořit návrh části poslanců odmítnout odchod
Británie z EU bez uzavření dohody. Theresa Mayová zmínila, že parlament nebude příští týden hlasovat
o brexitové dohodě, má se tak ale stát do 12. března, tedy pouhých 17 dní před stanoveným termínem
brexitu.
Česká komisařka Věra Jourová věří, že revidovaná směrnice o nekalých obchodních praktikách, která
by postihovala dvojí kvalitu potravin, by mohla být schválena už před květnovými evropskými
volbami. Věra Jourová to uvedla 25. února během setkání, na kterém se zástupci obchodních řetězců
hovořila právě o této problematice. Podstatou problému je především stav, kdy se pod jednou
marketingovou značkou a ve stejném obalu skrývá v různých státech odlišné složení potravin.
25. – 26. února proběhl v egyptském Šarm aš-Šajchu dvoudenní a historicky první summit Evropské
unie a Ligy arabských států (LAS). Klíčovými prvky jednání byly snahy o posílení hospodářské
spolupráce obou organizací, bezpečnostní situace na Blízkém východě a migrace. Zástupci se
na summitu shodli na vytvoření společných projektů v oblasti energetické bezpečnosti, technologie,
turismu a obchodu. Shoda také padla v otázce kooperace a koordinace bezpečnostních kontrol
na hranicích. Jednalo se také o Pařížské dohodě, EU a LAS budou spolupracovat na tom, aby ji co
nejrychleji implementovaly. Výstupem summitu se stala společná deklarace.
Pokles objednávek nebo tržeb vyvolaných situací kolem odchodu Velké Británie z EU pocítilo
28 procent společností. Nepřímý vliv například v podobě dalších administrativních nákladů nebo úprav
smluvních podmínek evidovaly čtyři z deseti firem. Vyplývá to z průzkumu Bibby Financial Services
z 26. února a Britské obchodní komory mezi českými firmami obchodujícími s Británií.
Agentura GSA, která z Prahy odpovídá za unijní program navigačních družic Galileo, změní v příštích
letech jméno na Agenturu pro vesmírný program a kvůli širší působnosti se rozšíří o desítky nových
zaměstnanců. V Bruselu se na tom 27. února dohodli zástupci europarlamentu, členských zemí EU
a Evropské komise. Ta věc loni v červnu navrhla jako součást změn pro příští dlouhodobý rozpočet Unie
po roce 2020. Evropská komise už loni upozornila, že kosmický průmysl v Evropě je výrazně

konkurenceschopné odvětví, které zaměstnává v EU přes 230.000 lidí a Evropa například vyrábí třetinu
všech komerčních satelitů.
Česká republika by po roce 2020 měla peníze z unijních fondů využívat na podporu inovací, zeleného
hospodářství, na rozvoj dopravních a datových sítí či třeba na podporu rozvoje zaostalejších
oblastí země, míní Evropská komise. Pětici široce definovaných cílů využití prostředků z fondů
soudržnosti v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU pro roky 2021 až 2027 formulovala Evropská
komise 27. února v příloze své každoroční analýzy hospodářské a sociální situace České republiky.
Příloha, která popisuje, jaké „prioritní investiční oblasti" si Komise předběžně představuje, se má stát
základem pro vyjednávání s Prahou o konkrétní podobě příštího takzvaného programového
období pro čerpání unijních peněz. Podle návrhu budoucího víceletého rozpočtu EU z loňského
května by ČR měla z nové podoby evropských fondů v rámci politiky soudržnosti získat až
17,8 miliardy eur (asi 454 miliard Kč) v cenách roku 2018. V letošní pravidelné analýze hospodářské
a sociální situace České republiky Komise také upozornila, že data ukazující na malou míru sociální
nerovnosti a rostoucí životní úroveň maskují prohlubující se rozdíly mezi různými regiony země.
Česká republika by se proto měla zaměřit na investice do vzdělávání a zvyšování kvalifikací a na rozvoj
domácích inovací; růstový potenciál i zaostalejších částí země by měly podpořit investice do dopravní
infrastruktury a digitálních sítí.

Zprávy z evropských institucí
Evropská centrální banka (ECB) v loňském roce zvýšila zisk o 23,4 procenta na 1,58 miliardy eur
(40,5 miliardy Kč). K růstu přispěly zejména výnosy z dluhopisů v držení centrální banky v rámci
jejího stimulačního programu, vyplývá z jejího prohlášení z 22. února. Celý zisk bude rozdělen mezi
národní centrální banky eurozóny.
Evropská komise 28. února vyzvala Česko, aby byly mimořádné kontroly polského hovězího masa
ukončeny, Česko ale podle Státní veterinární správy (SVS) požadavek odmítne. V příštím týdnu by
podle něj mohly členské státy hlasováním rozhodnout, zda komise České republice nařídí mimořádná
veterinární opatření ukončit. V ČR 21. února začala platit mimořádná veterinární opatření pro dovoz
polského hovězího masa poté, co české úřady v zásilce 700 kilogramů polského hovězího masa
odhalily bakterie salmonely. Z této dodávky skončilo asi 40 kilogramů na Slovensku. Bratislava proto
také zavádí opatření, kdy vzorky z každé zásilky masa budou až do odvolání před uvedením na trh
kontrolovat veterináři. Evropská komise minulý měsíc vyzvala Česko, aby správným způsobem
uplatňovalo unijní pravidla ohledně úředních kontrol dovozu potravin. Unijní státy musejí
systematicky posuzovat možná rizika a následně kontrolovat některé potraviny zasílané z jiné členské
země EU při jejich příjezdu. Praha to vyřešila tak, že všichni dovozci dostali povinnost oznamovat
systematicky alespoň 24 hodin předem dovoz takových potravin na místo určení.
Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu 26. února podpořil kompromisní znění
směrnice o ochraně autorských práv na internetu. O sledované normě, která má posílit postavení
tvůrců obsahu – jako jsou herci, hudebníci či novináři – vůči internetovým gigantům, bude plénum
europarlamentu hlasovat na konci března. Cestu k finálním přijetí návrhu nových pravidel
o digitálním copyrightu přinesla dohoda rumunského předsednictví, které zastupovalo členské státy
EU, a zástupců EP z poloviny měsíce.
Členové parlamentního výboru pro regionální rozvoj (REGI) hlasovali 26. února o podobě budoucí
kohezní politiky. Nová zpráva Parlamentu obsahuje i rozsáhlá opatření na ochranu klimatu.
Například rámcové nařízení výslovně zmiňuje ochranu klimatu jako prioritu politiky soudržnosti
a staví na první místo podporu projektů v oblasti energetické účinnosti. V zájmu prosazování ochrany
klimatu by podle europoslanců měly být podporovány jen ty regionální projekty, které co nejméně
poškozují životního prostředí a které jsou odolné vůči změnám klimatu. Národní programy regionální
podpory by navíc měly být sladěny s plány klimatických opatření členských států a přispívat
k dosažení národních cílů v oblasti klimatu do roku 2030. To by znamenalo znatelný posun, zejména
ve východní Evropě, kde je tradičně investováno mnoho miliard eur do výstavby infrastruktury.
Hlavní kandidátkou na nově vzniklý post evropského žalobce je někdejší rumunská protikorupční
prokurátorka Laura Kövesiová. Shodli se na tom poslanci ze dvou klíčových výborů Evropského

parlamentu 28. února, kteří doporučili její jmenování po slyšení trojice uchazečů o post šéfa Úřadu
evropského veřejného žalobce (EPPO).

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu
Celým slyšením o Budoucnosti kohezní politiky po roce 2020, které se konalo
22. února 2019 v Evropském hospodářském a sociálním výboru, se prolínala otázka,
jestli je možné dělat více za méně peněz, protože v následujícím rozpočtovém
období 2021-2027 se plánuje rozpočet pro kohezní politiku o několik procent snížit.
Toto, ale i další změny v tomto období jsou zatím projednávány v evropských
trialozích. Zástupci orgánů, kteří na slyšení promluvili tak spíše zatím jen shrnuli
výzvy, které kohezní politiku v následujících letech čekají, ale vesměs se shodují
na tom, že dělat více za méně nebude možné.
V úterý 26. února se Zastoupení zúčastnilo konference v Albert Borschette kongresovém centru na téma
Příspěvek ekologického zemědělství k cílům udržitelného rozvoje Spojených národů. Evropa má
vedoucí postavení ve výdajích na výzkum a inovace, které jsou v této oblasti velmi důležité.
Do budoucna se svět bude potýkat s výzvou, jak nakrmit přes 9 mld. lidí, které do roku 2050 budou na
Zemi žít a nulový hlad je jeden z cílů udržitelného rozvoje. Přechod na organické zemědělství by proto
mělo být cestou, jak tento cíl přiblížit.
Ve čtvrtek 28. února Zastoupení spolupořádalo již tradiční Science Café, tentokrát s profesorem
Vojtěchem Adamem. Ten je odborníkem na metalomiku, v níž se zabývá výzkumem zefektivnění
léčby nádorových onemocnění. Kromě toho je i prorektorem Mendelovy univerzity v Brně, a také
vedoucí Ústavu chemie a biochemie. Letošní první Science Café zahájil krátkým přivítáním jeho
excelence velvyslanec při Belgickém království pan Pavel Klucký, akce se uskutečnila ve spolupráci
Zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu, Zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu, Českého centra a
také České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO). Diskuse po oficiální části
pokračovala neformálně nad sklenkou jihomoravského vína a plzeňského piva.
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Zdroje využívané pro Monitoring EU:
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