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Aktuality z EU
České hospodářství letos poroste o tři procenta a zpomalí tak svůj růst ze
4,3 procenta v loňském roce. Vyplývá to z pravidelné podzimní
makroekonomické předpovědi Evropské komise, která potvrdila
9. listopadu svůj letní odhad. Pro příští rok zopakovala Komise odhad růstu
českého HDP o 2,9 procenta, pro rok 2020 odhaduje růst české ekonomiky na
2,6 procenta. Hlavním motorem růstu hrubého domácího produktu (HDP) bude
domácí poptávka. Riziko podle Komise představuje nedostatek pracovních
sil a závislost na vnějších faktorech. Míra inflace by se měla postupně ustálit
na dvouprocentním inflačním cíli. Komise očekává pro letošek snížení
rozpočtového přebytku na 1,4 procenta z 1,5 procenta v roce 2017.
Spotřebitelskou důvěru podporuje nárůst mezd, platů a důchodů, přičemž
rostoucí platy ve státní sféře a vyšší důchody zvyšují i veřejné výdaje, píše
Komise. Negativně přispívá k meziročnímu růstu HDP vývoz, právě i díky
růstu reálných mezd. Komise dále odhaduje po letošním vrcholu zpomalení
růstu investic v Česku.

Polsko do 19. listopadu sdělí konkrétní kroky, které chce učinit k nynějšímu
sporu s Evropskou unií ohledně právního státu. 11. listopadu to řekl premiér
Mateusz Morawiecki, který zároveň vyjádřil naději, že tyto kroky budou
přijaty pozitivně. Ničím ale nenaznačil, že by vláda zamýšlela udělat nějaké
změny v kontroverzní reformě justice. Podle premiérova názoru je Polsko nyní na dobré cestě,
" aby se tento spor pomalu vytratil a aby se v nadcházejících měsících pro nás našlo východisko".
Zároveň s tím Morawiecki sdělil, že vláda předloží návrhy, co se dá udělat, aniž by byla narušena
reforma soudního systému.
Bez konkrétní dohody skončila 13. listopadu v sicilském Palermu dvoudenní mezinárodní konference
o budoucnosti Libye. Po půl roce se na ní opět sešli lídři dvou znesvářených táborů libyjského
konfliktu, kteří se podle diplomatických zdrojů citovaných egyptským deníkem Al-Ahrám vyjádřili
nadějně stran uspořádání voleb v příštím roce. Podle agentury ANSA by se mohla už v lednu konat
národní konference o Libyi, jež má připravit půdu pro volby. Mezinárodní konference v Palermu se
účastnili mimo jiné šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová, zvláštní zmocněnec OSN pro Libyi
Ghassan Salamé, egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, ruský premiér Dmitrij Medveděv, francouzský
ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian či český premiér Andrej Babiš. Některá média kritizovala neúčast
lídrů vlivných evropských zemí.
Nelegální migrace do Evropské unie klesla v prvních deseti měsících tohoto roku oproti stejnému
období loni o 31 %, oznámila 14. listopadu v tiskovém prohlášení unijní pohraniční agentura Frontex.
Do zemí EU takto podle ní dorazilo 118.900 lidí. Podle Frontexu je tak dva měsíce před koncem roku
možné, že v roce 2018 bude počet nelegálních překročení unijních hranic nejnižší od roku 2013.
Britský ministr pro brexit Dominic Raab odstoupil 15. listopadu z funkce. Svůj krok oznámil na
twitteru a rozhodnutí zdůvodnil nesouhlasem s návrhem dohody o odchodu Británie z Evropské
unie. Dohodu přitom podpořil kabinet premiérky Theresy Mayové. Regulační opatření pro Severní Irsko
považuje Raab za ohrožení územní celistvosti Spojeného království. V dopise Raab vysvětluje důvody,
proč se rozhodl odstoupit. "S politováním sděluji, že po včerejším kabinetním zasedání musím
rezignovat," píše Raab premiérce. Uznává sice, že chápe, proč se Mayová rozhodla hájit podobu dohody,
se kterou vláda souhlasila, sám ji ale podpořit nemůže. "A to ze dvou důvodů. Za prvé, jsem přesvědčen,

že regulační opatření navrhované pro Severní Irsko představuje velice reálnou hrozbu pro celistvost
Spojeného království," tvrdí Raab. Jako druhý důvod zmínil nesouhlas s pojistkou, která by v případě
neexistence ujednání o podobě budoucích vztahů po konci přechodného období začala platit,
aby mezi Severním Irskem a unijním Irskem nevznikla žádná tvrdá hranice. Raab kritizoval, že právo
veta v tomto případě drží EU.

Zprávy z evropských institucí
Evropská komise chce co nejvíce snížit vystavení lidí v Evropské unii působení takzvaných
endokrinních disruptorů, tedy chemických látek, které mohou narušit činnost hormonálního
systému a v důsledku tak negativně ovlivnit zdravotní stav. EK chce ve své nové strategii v této
oblasti vycházet striktně z vědeckých poznatků a také přispět k rychlejšímu rozvoji příslušné vědecké
základny. Podle Komise bude důležité snižovat možnost toho, aby lidé byli vystaveni podobným látkám
především v důležitých životních obdobích jako je těhotenství nebo puberta. Unijní exekutiva
9. listopadu oznámila, že v této oblasti hodlá vůbec poprvé celkově prověřit existující právní
předpisy, které by mohly být v souvislosti s endokrinními disruptory použity. Kontrola nemá
zpochybňovat obecný přístup, který má EU k regulaci chemických látek. Její součástí ale má být
hodnocení toho, jestli stávající právní předpisy plní své cíle, kterými je především ochrana lidského
zdraví a životního prostředí.
Během 12.-15. listopadu se konalo plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci během
zasedání schválili nové závazné cíle pro rok 2030 v oblastech obnovitelných zdrojů a energetické
účinnosti. Soubor předpisů má mimo jiné přispět k ochraně životního prostředí. Na konečném znění
energetického balíčku se poslanci předběžně dohodli s Radou EU již v červnu. Energetická účinnost
by se podle odhlasovaných směrnic měla do roku 2030 zlepšit o 32,5 %. Podobně by i v této lhůtě měl
poměr energie z obnovitelných zdrojů v EU vzrůst minimálně na 32 %. Cíle mohou být zvýšeny
při přezkoumání v roce 2023 v souvislosti s technologickým vývojem. Zvýšení energetické účinnosti
má přispět k ochraně životního prostředí a zlepšit kvalitu vzduchu. Opatření by se také mělo projevit
snížením výdajů evropských občanů za energie a pomoci lidem zasaženým energetickou chudobou.
Evropský parlament také schválili nový telekomunikační balíček, v jehož důsledku bude zaveden
cenový strop pro přeshraniční hovory v rámci EU, vznikne systém zpětné komunikace, který bude
informovat skrze linku 112 o bezprostředních hrozbách a členské státy přijmou opatření zaměřená na
zavedení superychlé sítě 5G. Zrušení roamingových poplatků za používání mobilních telefonů
v zahraničí (v rámci EU) se již osvědčilo, na základě nové legislativy bude od 15. května příštího roku
volání na jiná čísla v rámci EU, tedy například z českého na německé, stát maximálně 19 centů (necelých
pět korun) za minutu, textové zprávy pak šest centů. V úterý 13. listopadu přednesla svůj projev
o budoucnosti Evropy před štrasburským plénem německá kancléřka Angela Merkelová. Merkelová
ve své řeči nejprve vyzdvihla Evropský parlament jako největší zákonodárné plénum světa a vyzdvihla
solidaritu jako základní stavební hodnotu evropské spolupráce. Evropský parlament také během
zasedání ocenil vítěze letošního ročníku filmových cen LUX. Vítězem se stal islandsko-ukrajinskofrancouzský film Woman in War islandského režiséra Benedikta Erlingssona. Vypráví příběh
padesátnice, navenek vzorné občanky a sbormistryně jménem Halla, která sabotážemi bojuje proti
hlinikárně znečišťující okolí a které úřady oznámí, že jí dají k adopci holčičku z Ukrajiny.
Evropská komise (EK) navrhuje po brexitu pro britské občany bezvízové cestování do zemí EU.
Novinářům to 13. listopadu řekl její první místopředseda Frans Timmermans. Podmínkou je, aby se
britská strana analogicky zachovala vůči občanům zemí evropského bloku při jejich cestách na ostrovy.
Navržený bezvízový styk by občanům Spojeného království umožnil cestovat do schengenského
prostoru a některých dalších států nejdéle na 90 dní. Režim by začal platit po konci přechodného
období, jehož trvání předpokládá nyní dojednávaná smlouva o vystoupení Británie z EU do konce roku
2020.
Evropská komise ocenila 13. listopadu trvalý pokrok Bulharska při reformě justice a v boji proti
korupci. Ve zprávách k plnění závazků v této oblasti naopak kritizovala Rumunsko za kroky, které
v poslední době znehodnocují pozitivní posun, kterého země v uplynulých letech dosáhla. Bukurešť je
terčem kritiky EU kvůli čistkám v justici, zejména na vysokých postech v prokuratuře, a také kvůli

snahám kontroverzně pozměnit trestní zákoník, což však koncem října zarazil ústavní soud. Tyto kroky
podle Bruselu podkopávají boj proti korupci v zemi. K nápravě situace zpráva Komise přichází s osmi
novými doporučeními. Patří mezi ně pozastavení uplatňování zákonů a navazujících nařízení týkajících
se soudnictví a okamžité zastavení jmenování a odvolávání v justici, zejména pokud jde o jmenování
a odvolání vyšších prokurátorů. Komise také doporučuje zmrazit vstup trestního zákoníku a trestního
řádu v platnost.

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu
Ve dnech 9. - 11. listopadu představilo v prostorách Halles St. Géry svou tvorbu
14 českých, čtyři slovenští a dva hostující belgičtí designéři, a to v rámci akce s
názvem Czech & Slovak Fashion Festival. Mezi českými zástupci nechyběli ani
designéři z Jihomoravského kraje – Natálie Vencovská, Andrea Lojkásková se svou
značkou Theó a v neposlední řadě také zástupci módní značky Love?. Během
třídenního festivalu se se současnou českou a slovenskou módní tvorbou mohla
seznámit jak široká veřejnost, tak také belgičtí módní profesionálové, kteří byli
přizvání k setkání s našimi designéry. Díky tomuto setkání pak byly navázány nové kontakty, které
v několika případech vyústily v dohodu o spolupráci mezi českou a bruselskou stranou. V rámci
festivalu proběhly také upcyclingové workshopy s vybranými designéry, mezi které patřila také
designérka z Brna. Jednalo se o doposud zatím zdaleka největší přehlídku současné české a slovenské
módy v Bruselu, která byla zrealizována ve spolupráci Zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu,
Českého centra v Bruselu a Stálého zastoupení Slovenské republiky při EU.
Síť vědecko-výzkumných regionů ERRIN uspořádala v úterý jednání se zástupci čtyř generálních
ředitelství Evropské komise k připravovanému clusteru v rámci vyjednávaného programu Horizon
Europe – clusteru zaměřeného na dopravu, klima, energetiku a ICT. Zástupci města Brna měli za
Jihomoravský kraj společně pouze se 4 dalšími regiony ze všech ERRIN členů (cca 140) jedinečnou
příležitost sdělit své zkušenosti, prezentovat úspěchy spolupráce v rámci městského ekosystému a
strategické plánování bottom-up se zájmovými skupinami, a zejména pak se snažit prosadit doporučení
pro tvorbu clusteru zástupcům DG RTD, ENER, CLIMA a MOVE.
V tomto týdnu jsme také v prostorách naší bruselské kanceláře spoluorganizovali prezentaci a
degustaci vybraných jihomoravských vín. K degustaci byly soukromým expertem připraveny dvě
desítky bílých i červených odrůd z oceňovaných vinařství a také malé tradiční gastronomické moravské
speciality. Této události se zúčastnilo na šedesát českých i zahraničních hostů.
Ve středu 14. listopadu jsme se Zastoupení zúčastnilo briefingu na téma Sítě regionálních hubů
a zpětné vazby regionů v oblasti implementace politik. Jedním z témat, kterým se momentálně EU
v oblasti regionální politiky zabývá, je důraz právě na zpětnou vazbu z regionů pro Evropský
parlament a Evropskou komisi. Za tímto účelem chce Evropský výbor regionů zřídit pilotní síť hubů pro
podporu hodnocení implementace evropských politik na regionální úrovni. V současnosti tak vzniká
projekt, v rámci kterého bude vybráno 20 regionů, jenž se zaměří na hodnocení implementace politik
v oblastech jako jsou veřejné zakázky či zdravotnictví.
Ve středu 14. listopadu se pod záštitou sítě vědecko-výzkumných regionů ERRIN uskutečnila již
tradiční konference s názvem EU Design day, tentokrát na téma digitalizace a design/CCI. Cílem
konference bylo sdílet možnosti a zkušenosti z oblasti designu, digitalizace a kreativity – za tímto
účelem představilo hned několik oblastí a regionů - Arnhem, Baskicko, Guimaraes a jiné - své projekty,
které právě zmíněná témata různými způsoby propojují. Zástupkyně Evropské komise Barbara Stacher
pak představila priority a aktivity, které momentálně v těchto oblastech probíhají či budou probíhat na
úrovni EU.
Ve čtvrtek 15. listopadu jsme se zúčastnili informační schůzky k budoucnosti evropské energetické
politiky a její udržitelnosti a připravovanému týdnu udržitelné energie EUSEW 2019.
V současnosti se energetická politika opírá především o Pařížskou smlouvu, strategii energetického
přechodu a také o národní energetické a klimatické plány. Součástí EUSEW pro rok 2019 bude rovněž
soutěž pro regiony i jiné aktéry a jejich projekty na téma udržitelnosti energetiky.

Evropská služba pro vnější akci (EEAS) uspořádala ve čtvrtek 15. listopadu slavnostní česko-slovenský
večer u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu a oslav
100. výročí. Ve spolupráci s českými a slovenskými pracovníky EEAS se na organizaci a průběhu
večera podílelo také Zastoupení Jihomoravského kraje při EU. Mezi hosty nechyběl vojenský
představitel ČR při NATO a EU, členové zahraničních ambasád, vysocí představitelé z EEAS, NATO
a evropských institucí a také mnohé další osobnosti.
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