
 

    Aktuality z EU 

Investice v Evropské unii se v závěru loňského roku konečně dostaly   

na úroveň, jakou měly před finanční krizí roku 2008. Data statistického 

úřadu Eurostat ukazují, že výdaje do strojů, nemovitostí a infrastruktury jsou 

zpět na hodnotách roku 2007. EU ale v tomto směru značně zaostává   

za Spojenými státy, kde jsou tyto výdaje o více než 20 procent vyšší než před 

krizí, uvedl 7. března list Financial Times. Na zaostávání 28členné Unie   

za USA ve sféře strojů a zařízení upozornila nedávno také Evropská investiční 

banka (EIB). Uvedla, že EU riskuje opakování situace z 90. let minulého 

století, kdy Spojené státy převzaly vedení v produktivitě díky vysokým 

investicím do informačních technologií. 

Předsedkyně německé Křesťanskodemokratické unie (CDU), Annegret 

Kramp-Karrenbauerová, odmítá zavedení celoevropské minimální mzdy, 

evropeizaci sociálních systému nebo sdílení dluhů, které navrhuje francouzský 

prezident Emmanuel Macron. Uvedla to 11. března v komentáři pro německý 

deník Die Welt am Sonntag. Šéfka nejsilnější německé strany naopak 

souhlasila s posílením vnějších hranic EU.  Podle Kramp-Karrenbauerové by 

také EU měla zrušit stěhování europoslanců na plenární zasedání   

do Štrasburku. Dále navrhuje, aby úředníci EU odváděli daně z příjmu   

ve svých domovských zemích. V současné době jsou od nich totiž osvobozeni. 

Co se týče bezpečnosti, Kramp-Karrenbauerová podpořila myšlenku trvalého mandátu EU v Radě 

bezpečnosti OSN stejně jako vytvoření Evropské bezpečnostní rady, ve které by mohla zasedat i Velká 

Británie. 

Německá kancléřka Angela Merkelová 12. března podpořila návrh předsedkyně 

Křesťanskodemokratické unie (CDU) Annegret Krampové-Karrenbauerové vybudovat spolu s Francií 

evropskou letadlovou loď. Projekt má za cíl posílit společnou evropskou obrannou politiku a zvýšit 

váhu EU ve světě. 

Dolní sněmovna britského parlamentu 13. března večer i při druhém hlasování odmítla dohodu   

o odchodu Spojeného království z Evropské unie, kterou s Bruselem vyjednala premiérka Theresa 

Mayová. Dohodu, ke které Mayová dojednala doplňky především kvůli výhradám některých poslanců 

k takzvané irské pojistce, podpořilo jen 242 zákonodárců, proti se jich postavilo 391. Mezi vládními 

konzervativci, kteří se postavili proti dohodě, byli například zastánci tvrdého brexitu Iain Duncan Smith 

a Jacob Rees-Mogg či bývalí ministři vlády premiérky Mayové Boris Johnson, Esther McVeyová   

a Dominic Raab. Bývalý ministr pro brexit David Davis překvapivě - na rozdíl od svého nástupce   

ve funkci Raaba - dohodu podpořil. 13. března parlament také hlasoval proti brexitu bez dohody za 

všech okolností. Premiérka Theresa Mayová po hlasování, které odmítlo brexit bez dohody, prohlásila, 

že se parlament musí rozhodnout, jak dále pokračovat. Pokud nechce brexit bez dohody a ani dohodu, 

kterou dojednala, tak je možné zvolit delší odklad brexitu. To by ale znamenalo účast Británie ve 

volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční v květnu. Mayová rovněž nevyloučila ani 

vypsání druhého referenda, což by ale podle ní znamenalo, že Británie nakonec v EU zůstane. Britský 

parlament také 14. března schválil návrh vlády na krátký jednorázový odklad brexitu. Kabinet chce 

o odložení termínu z 29. března na 30. června požádat Brusel v případě, že britský parlament do   

20. března schválí dohodu o brexitu, kterou loni s Bruselem dojednala premiérka Theresa Mayová. Tuto 
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dohodu ovšem Dolní sněmovna už dvakrát odmítla. Pro vládní návrh se vyslovilo 412 poslanců, proti 

jich bylo 202. 

 

 

Evropská centrální banka (ECB) základní úrokové sazby letos nezvýší, ke zpřísnění měnové politiky 

přistoupí nejdříve příští rok. Na zasedání o tom rozhodla 8. března Rada guvernérů ECB. Banka také    

od září spustí nový program TLTRO-III, který bude v platnosti alespoň do března 2021 a jehož 

smyslem je poskytnout bankám v eurozóně více dlouhodobých úvěrů. Ekonomiku eurozóny v poslední 

době zatěžují především spory v mezinárodních obchodních vztazích a nejistoty spjaté s odchodem 

Británie z Evropské unie. Hospodářský růst bloku zpomaluje a narůstají obavy, že útlum by se mohl 

změnit v pokles, pokud by banky začaly snižovat nabídku nových úvěrů. ECB proto rozhodla,  

 že úrokové sazby ponechá na rekordních minimech minimálně do konce letošního roku. 

Všech 28 členských států Evropské unie 8. března podpořilo rozhodnutí odmítnout návrh Evropské 

komise vytvořit černou listinu 23 zemí s mezerami v pravidlech proti praní špinavých peněz   

a financování terorismu. Navrhovaný seznam přitom zahrnoval země jako Saúdská Arábie, Panama   

a také čtyři území USA. Rada Evropské unie ve svém prohlášení uvedla, že navrhovaná listina 

nevznikla na základě transparentního procesu, jenž by dotyčné země podnítil k přijetí rázných 

opatření, a přitom respektoval jejich právo na vyjádření. Evropská komise v reakci na akt členských 

států oznámila, že ještě do konce svého funkčního období, znovu předloží seznam zemí rizikových kvůli 

praní špinavých peněz či sloužících k možnému financování terorismu.  

Europoslanci přijali 12. března evropský systém certifikace kybernetické bezpečnosti produktů, 

procesů a služeb, a zároveň vyjadřují hluboké znepokojení nad čínským internetovými technologiemi 

v EU. Poslanci Evropského parlamentu přijali nařízení, tzv. evropský akt o kybernetické bezpečnosti,   

586 hlasy pro, 44 proti a 36 se zdrželo hlasování. Zavádí tak první celoevropský systém certifikace 

kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií, který má zajistit, aby 

produkty, procesy a služby prodávané v zemích EU splňovaly standardy kybernetické bezpečnosti. 

Europoslanci přijali evropský systém certifikace kybernetické bezpečnosti produktů, procesů a služeb, 

a zároveň vyjadřují hluboké znepokojení nad čínským internetovými technologiemi v EU. 

Služba pro streamování hudby Spotify podala 13. března u Evropské komise stížnost na firmu Apple 

kvůli údajnému porušování pravidel hospodářské soutěže. Apple podle stížnosti ve svém obchodu 

s aplikacemi App Store zavedl podmínky, které mají potlačit konkurenty jeho vlastní služby   

pro streamování hudby Apple Music. Šéf společnosti Spotify Daniel Ek uvedl, že Apple tak 

uživatelům omezuje možnost výběru a brzdí inovace. Společnost Spotify podle listu tvrdí, že Apple 

pomocí různých omezení tlačí konkurenční předplatitelské služby k tomu, aby využívaly jeho platební 

systém, který si z plateb strhává 30 procent. Upozorňuje rovněž, že u konkurenčního obchodu   

s aplikacemi Play firmy Google takovýmto restrikcím nečelí. 

Evropská unie musí podle Evropského parlamentu přehodnotit své střednědobé klimatické cíle, aby 

mohla k roku 2050 dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů. Tento cíl nastolený nedávno 

Evropskou komisí 14. března europoslanci prostřednictvím rezoluce přivítali, zdůrazňují však, že jeho 

realizace bude vyžadovat značné úsilí ve všech patrech společnosti. Ekonomická transformace 

hospodářství podle nich musí být spravedlivá, pak může vést i k růstu zaměstnanosti. Europoslanci 

považují cíl klimatické neutrality za jediný, který odpovídá závazkům EU podle pařížské dohody.   

Za klimatickou neutralitu je označován stav společnosti, při kterém jsou emise skleníkových plynů plně 

vyvážené mechanismy na jejich neutralizaci, ať už přírodními, či technologickými. 
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Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Workshop, který se konal 11. března na půdě Stálého zastoupení spolkové země 

Bádensko-Württembersko, byl zaměřen na start-upy zapojené v projektu organizace 

CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network- Síť 

regionálních inovačních ekosystémů střední Evropy). Své projekty zde představili 

zástupci z Vídně, Rijeky, Bratislavy a Brna. Firma, jež reprezentovala Brno, nese název 

Podnikni to!. Jedná se o platformu, která pomáhá mladým lidem bez zkušeností na cestě 

k prvnímu vlastnímu podnikání. 

Zastoupení se v úterý 12. března účastnilo další pracovní skupiny sítě ERRIN, tentokrát   

na téma Evropských inovačních ekosystémů. Diskutovalo se o zapojení regionálních a místních 

zúčastněných stran do ekosystémového pilíře v souvislosti s Horizon Europe a dalšími programy EU. 

Současný stav programu Horizon Europe zde prezentovala Magda de Carli, vedoucí oddělení 

generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise. 

Ve středu, 13. března, se konalo slyšení v Evropském hospodářském a sociálním výboru na téma 

Evropský pilíř sociálních práv: příležitosti strategií pro romskou integraci. Hosté diskutovali 

zejména o skutečnosti, že v některých zemích EU jsou stále popírána určitá sociální práva romských 

obyvatel i dalších menšin. Česká republika zde byla prezentována jako příklad země, kde je segregace 

Romů velmi vážným problémem a společně se Slovenskem a Maďarskem patří mezi jediné státy EU, 

kde jsou romské děti vylučovány z běžného školství. 

Síť ERRIN v tomto týdnu uspořádala brífink na téma investic a inovací. Svou prezentaci zde představili 

zástupci Generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie a Generálního ředitelství pro 

výzkum a inovace Evropské komise. Mluvili o tom, jak mohou regiony modernizovat veřejné služby 

inovačními veřejnými zakázkami a představili přehled připravovaných výzev i konkrétní případovou 

studii z Osla o provádění staveb s nulovými emisemi, které plánují snížit o celých 95 % do roku 2030. 
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Vybrané akce v Bruselu 

19. března Víceletý finanční rámec 2021-2027 

19. března Vyhlášení evropského stromu roku 

20. března  Informační setkání k iniciativě ICapital 

21. března Co pro Evropu znamená Evropa? 

21. března Výzkum a inovace EU pro města budoucnosti 

22. března Pracovní skupina Inteligentní specializace sítě ERRIN 

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 

 

Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti 

Březen 18 
 

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov 

Březen 18 

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

