
 

    Aktuality z EU 

Část katalánských separatistů v čele s expremiérem tohoto španělského 

autonomního regionu Carlesem Puigdemontem chce, aby EU zahájila vůči 

Španělsku stejnou proceduru ohledně stavu právního státu, jakou Unie 

vede vůči Polsku a Maďarsku. Příslušnou iniciativu představili zástupci 

katalánských separatistů 2. května v Bruselu spolu s občany šesti unijních zemí. 

Žádost je adresovaná Evropské komisi, která má nyní dva měsíce nato,    

aby rozhodla, zda žádost zaregistruje. Pokud tak učiní, musí autoři petice   

do roka sehnat milion podpisů občanů sedmi zemí EU. Separatisté svou 

žádost zdůvodňují tím, že španělský stát podle nich opakovaně porušil   

v případě Katalánců základní občanská a politická práva. V žádosti se též 

uvádí, že španělské soudy jsou zpolitizované. 

O povolení k pobytu v Británii po jejím odchodu z Evropské unie   

už požádalo přes 600.000 občanů ostatních unijních zemí. 2. května o tom 

informovala britská vláda v hodnocení svého programu pro přípravu na brexit, 

skrze který mohli lidé podávat žádosti od loňského srpna. V rámci tří 

testovacích období, z nichž poslední skončilo 29. března, zažádalo o povolení 

přes 2000 Čechů, uvádí zpráva britské vlády. 

Britové budou téměř tři roky po odhlasování odchodu z Evropské unie volit 

opět své zástupce do Evropského parlamentu. Vývoj, který byl již několik týdnů označován jako 

nevyhnutelný, 7. května potvrdil faktický zástupce britské premiérky David Lidington. Uznal,   

že vládě se nepodaří včas prosadit dohodu s EU o podmínkách brexitu. "Volby do Evropského 

parlamentu se v Británii uskuteční 23. května, vláda rozhodla, že do tohoto data už nezbývá dost času 

na dokončení ratifikace brexitu," citovala Lidingtona agentura Press Association. Zástupce premiérky 

Theresy Mayové však dodal, že kabinet by si přál, aby se nově zvolení britští europoslanci nakonec 

funkcí neujali. Evropský parlament v novém složení poprvé zasedne 2. července. 

Bezpečnost, otázky spojené s migrací nebo vztah mezi Evropskou radou a Evropskou komisí patří 

podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mezi strategické priority EU v nadcházejícím pětiletém období. 

Za nejdůležitější ale označil posílení vlivu členských zemí na použití dotací z EU. Uvedl to po setkání 

s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem 8. května. V prohlášení proneseném česky se Tusk   

o prioritách nezmínil, zdůraznil ale myšlenky českých vizionářů včetně bývalého prezidenta Václava 

Havla o tom, jaká by Evropa měla být. 

Země Evropské unie loni snížily emise kysličníku uhličitého ze spalování fosilních paliv   

o 2,5 procenta v porovnání s rokem 2017. Vyplývá to z předběžných odhadů evropského statistického 

úřadu Eurostat zveřejněných ve 8. května. Česku se vypouštění emisí omezit téměř nepodařilo,   

a pokud jde o tempo jejich snižování, mezi členskými zeměmi se umístilo v horší polovině. Největší 

pokles emisí CO2 zaznamenalo v roce 2018 Portugalsko (9,0 procenta), následované Bulharskem   

(8,1 procenta) a Irskem (6,8 procenta). Oproti tomu jejich nárůst evidoval Eurostat v osmi členských 

státech. Na chvostu žebříčku se umístilo Lotyšsko, kde vypouštění plynu stouplo o 8,5 procenta.   

V Česku se oproti roku 2017 téměř žádná změna neudála - emise zde klesly o 0,1 procenta. Největší - 

bezmála čtvrtinový - podíl na celkovém vypouštění emisí do ovzduší má v osmadvacítce podle 

evropských statistiků Německo, jemuž se však objem emisí v roce 2018 povedlo snížit o 5,3 procenta. 

Podíl Česka na vypouštění oxidu uhličitého v EU je tři procenta. 
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Prezident Miloš Zeman podpořil 9. května proevropskou výzvu 21 prezidentů Evropské unie.   

Ve společném prohlášení vyzvali občany Unie, aby se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. 

Zároveň se vyslovili pro evropskou integraci a silnou Evropskou unii. Pod výzvu se podepsali také 

například francouzský prezident Emmanuel Macron, německý prezident Frank-Walter Steinmeier, 

polský prezident Andrzej Duda či slovenský prezident Andrej Kiska. 

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci 

ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí 

ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti 

pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními 

příležitostmi a možnostmi pro města a obce. V kartách jednotlivých dotačních programů seřazených 

podle odpovědného ministerstva (vyhlašovatele) a podporovaných oblastí tak každý zájemce nalezne 

přehledně strukturované informace týkající se podporovaných aktivit, alokace oprávněných 

žadatelů, míry dotace, podmínek projektových žádostí a další podrobnosti. Publikaci si lze stáhnout zde.  

 

 

Tempo růstu české ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,6 procenta z loňských 2,9 procenta. 

Ve svém jarním hospodářském výhledu to 7. května předpověděla Evropská komise. V únorové 

prognóze ještě předpokládala, že hospodářský růst si udrží loňské tempo. Odhad růstu české ekonomiky 

na příští rok Komise snížila na 2,4 procenta z dříve předpokládaných 2,7 procenta. Motorem růstu 

ekonomiky podle Komise pravděpodobně v letošním i příštím roce zůstane domácí poptávka, kterou 

podporuje růst mezd. Investice by také měly pokračovat v růstu, ale pomalejším tempem než   

v loňském roce. Komise také předpokládá, že import se nadále bude zvyšovat rychleji než export. 

Obchodní bilance se tak zřejmě bude zhoršovat a zahraniční obchod bude v letošním i příštím roce brzdit 

hospodářský růst. Konkurenceschopnost českého exportu podle Komise možná začaly podkopávat 

rychle rostoucí mzdy. 

V rumunském Sibiu proběhl 9. května mimořádný summit evropských lídrů k budoucnosti EU. 

Klíčovým tématem jednání byla diskuse o strategické agendě, která by měla definovat vodítka dalšího 

směřování EU v příštím institucionálním cyklu (2019–2024). V Sibiu předjednaná strategická agenda 

by měla být posléze oficiálně schválena na formálním zasedání Evropské rady v červnu 2019. Prezidenti 

a premiéři 27 zemí Evropské unie také potvrdili text společné deklarace, v níž krátce před 

evropskými volbami slibují, že členské státy bloku zůstanou do budoucna dál jednotné v dobrém 

i zlém. Text deklarace kromě jiného také uvádí, že lídři zemí EU se vždy budou snažit nalézat společná 

řešení problémů a zajistí občanům unijních zemí ochranu. Deklarace, přijatá symbolicky 9. května  

 na "Den Evropy", také upozorňuje, že práva a svobody Evropanů byly tvrdě vybojovány a nejsou 

automaticky dané. 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Zastoupení se 7. května zúčastnilo pracovní skupiny sítě ERRIN (Evropská 

výzkumná a inovační síť regionů). Pracovní skupina byla zaměřena na návrhy  

 a podpůrná opatření v oblasti CCI (kreativní a tvůrčí průmysl). První část 

schůzky byla zaměřena na aktivity iniciované sítí ERRIN a druhý panel byl věnován 

zástupkyni Generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu, která skupinu seznámila 

s výzvami do programů zahájených přímo Evropskou komisí. 
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Zprávy z evropských institucí 

 

Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti 

Květen 

 

Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství 

Květen 14 13 

https://www.mmr.cz/getmedia/bc54432c-2d0a-4b92-8149-9d750814ec13/Narodni-dotacni-zdroje-2019-web.pdf.aspx?ext=.pdf


 

Vybrané akce v Bruselu 

13. května Konference: směrem k lepšímu životnímu prostředí 

14. května  Posílení vedoucího postavení EU v recyklaci plastů 

 Čistý vzduch ve městech pro lepší kvalitu života 

 Smart Cities & nejinovativnější projekty 

15. května Digitální Evropa pro všechny 

16. května Odborný seminář o efektivitě zdrojů jako téma financování z ERDF 

 Doporučení pro úspěšné vypracování strategií regionálního rozvoje po roce 2020 

17. května Na cestě k zelené knize o inovacích ve městech 

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 

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

