
 

    Aktuality z EU 

K dokončení současných kroků k hlubší hospodářské a měnové unii  

13. prosince vyzvali prezidenti a premiéři zemí EU. Na bruselském summitu 

zhodnotili pokračující reformu záchranného mechanismu eurozóny (ESM) 

či návrh základních parametrů takzvaného rozpočtu eurozóny. Zásadním 

sporným bodem zůstává společný systém pojištění vkladů označovaný 

zkratkou EDIS. Na jeho obrysech se zejména kvůli rozdílným pohledům 

Německa a Itálie zatím zemím platícím eurem nepodařilo shodnout. Summit 

zhodnotil i základní obrysy takzvaného rozpočtu eurozóny, na nichž se v říjnu 

dohodli ministři financí. Rozpočtový nástroj pro konvergenci  

a konkurenceschopnost (BICC) patří k důležitým pilířům budoucího 

fungování eurozóny, podobně jako reformovaný záchranný mechanismus. 

Objem BICC má podle dohody dosahovat přibližně 20 miliard eur 

(550 miliard korun), které budou z větší části určeny k financování projektů 

podporujících růst. Lídři vyzvali členské země, aby co nejdříve dohodly 

podrobnosti o zdrojích jeho financování. Lídři 26 zemí Evropské unie  

se také nad ránem po dlouhém vyjednávání shodli, že EU bude do poloviny 

století klimaticky neutrální. Výjimku ze závazku si vyjednalo Polsko, 

o jehož pozici bude jednat summit v červnu příštího roku. Závěry obsahují 

zmínku o jaderné energii jako součásti energetického mixu, kterou 

prosazovalo Česko. 

Čeští vojáci a policisté sloužící v Mali, Afghánistánu, Bosně a Hercegovině, Egyptě, Iráku  

a Středoafrické republice 13. prosince převzali ocenění za účast na zahraničních misích. Většina 

oceněných se účastnila operace Evropské unie v Mali. Celkem bylo v Národním památníku na pražském 

Vítkově oceněno 165 armádních a policejních příslušníků. 

Skotsko nelze držet ve Spojeném království proti vůli jeho obyvatel. V rozhovoru pro BBC  

to 15. prosince vzkázala premiéru Borisi Johnsonovi skotská první ministryně Nicola Sturgeonová. 

Má-li podle ní Velká Británie dál existovat v nynějším stavu, může to být jen ve všeobecné shodě. 

Skotská národní strana (SNP), kterou Sturgeonová vede, v parlamentních volbách výrazně posílila, když 

získala 48 z 59 skotských mandátů v londýnské Dolní sněmovně. Podle první ministryně to Skotům 

dává právo znovu rozhodovat o své nezávislosti, přestože Johnson to popírá. 

Britský premiér Boris Johnson hodlá do brexitového zákona doplnit pasáž, která by zakazovala 

prodloužit přechodné období po odchodu Británie z EU. Informovala o tom 17. prosince britská 

média. Po několika odkladech Británie pravděpodobně opustí Unii na konci ledna, do konce roku 

2020 by pak měla vyjednat s evropskou sedmadvacítkou dohodu o budoucích, především obchodních 

vztazích. Podle hlasů zaznívajících nejen z Bruselu je ale 11 měsíců na tak komplexní dohodu příliš 

málo. 
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O budoucích parametrech společné zemědělské politiky jednali 16. prosince v Bruselu ministři 

zemědělství států Evropské unie s novým eurokomisařem pro zemědělství Januszem 

Wojciechowským. Debata se mimo jiné točila okolo unijních financí pro zemědělce v příštím 

sedmiletém období, na jejichž výši i způsob rozdělování mají členské země rozdílné názory. 

Pozornost vzbudil také plán na povinné zastropování zemědělských dotací podle velikosti firmy, 

které je určené na podporu malých firem. Česká vláda a premiér Andrej Babiš s tímto návrhem 

nesouhlasí a pokouší se prosadit, aby omezení dotací pro velké firmy bylo pouze dobrovolné. Ministři 

se rovněž shodli na dalších krocích v boji proti podvodům se zemědělskými a potravinářskými 

produkty. Vyzvali členské státy k lepší prevenci i dostatečně vysokým trestům, které by od podvodů 

odrazovaly. Finance na „koordinované akce související s potravinářskými podvody“ by měla podle 

ministrů vyhradit i Evropská komise. Státy EU také schválily nová omezení pro lov některých druhů 

ryb ve Středozemním a v Černém moři. Snížily například o desetinu počet dní, kdy se mohou lovit 

konkrétní druhy ryb u břehů Francie, Itálie a Španělska. Stanovily rovněž období zákazu lovu úhoře 

říčního či dalších ryb v celém Středomoří.  

Evropská komise 17. prosince vyzvala vlády členských zemí eurozóny, aby prostřednictvím 

rozpočtové politiky a strukturálních reforem pomohly Evropské centrální bance (ECB) ve snaze 

o podporu inflace, hospodářského růstu a tvorby pracovních míst. ECB se v září rozhodla podpořit 

ekonomiku eurozóny snížením depozitní úrokové sazby hlouběji do záporného pásma a obnovením 

nákupů dluhopisů. "Je zapotřebí, aby měnovou politiku doplnila rozpočtová politika," uvedla podle 

Reuters Evropská komise v doporučeních pro členské země eurozóny. 

Evropský parlament (EP) 17. prosince podpořil sadu opatření navržených ve snaze zlepšit výběr 

daně z přidané hodnoty (DPH) spojené s prodejem zboží a služeb na internetu. Jejich zavedení  

by mimo jiné vedlo k vzniku centrální databáze platebních údajů a posílilo výměnu informací mezi 

daňovými úřady a poskytovateli platebních služeb v jednotlivých zemích Evropské unie. EP odhaduje, 

že nová pravidla navýší státní rozpočty o sedm miliard eur (necelých 180 miliard Kč). 

Evropským ombudsmanem zůstává bývalá irská novinářka Emily O'Reillyová. Poslanci Evropského 

parlamentu jí 18. prosince v tajné volbě vyjádřili důvěru pro další pětileté funkční období. 

O'Reillyová tak bude nadále dohlížet na korektnost a transparentnost působení evropských 

institucí a jejich činitelů. Úřad evropského veřejného ochránce práv zavedla maastrichtská Smlouva 

o EU, která začala platit v listopadu 1993. Ombudsman může reagovat na stížnosti od občanů nebo 

jednat z vlastní iniciativy, přičemž vyšetřuje podezření z nesprávného úředního postupu ze strany 

institucí, orgánů, úřadů a agentur Evropské unie. 

Státy Evropské unie 18. prosince odsouhlasily dohodu s Evropským parlamentem na nové 

klasifikaci ekologicky udržitelných investic. Systém související s dlouhodobými klimatickými cíli 

Unie má podpořit investice do "zelených" technologií a zamezit klamnému označování některých 

produktů za ekologické. Informovala o tom Rada EU. Klasifikace označovaná za "zelenou 

taxonomii" má zásadní význam pro investice do udržitelných energetických projektů. Brusel odhaduje, 

že v následujícím desetiletí budou v rámci klimatické transformace potřeba investice přes jeden bilion 

eur (více než 25 bilionů Kč). Investoři se díky nyní vznikajícímu systému klasifikací mají dozvědět, 

kam mohou směřovat své peníze. Nyní schválená dohoda je ale teprve prvním krokem na cestě 

k podrobné klasifikaci. Její konečnou verzi bude připravovat Evropská komise ve spolupráci s týmem 

expertů z členských zemí, čas má do roku 2021. 
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Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V pondělí 16. prosince se konalo setkání českých a slovenských členů Evropského 

výboru regionů se zástupci Evropské komise. Za Českou národní delegaci setkání 

uvedl Petr Osvald, který představil Společnou pozici České národní delegace  

a Slovenské národní delegace v Evropském výboru regionů k fondům EU 

realizovaným v rámci politiky soudržnosti po roce 2020. Dále proběhlo vystoupení 

představitelů národních delegací Pavla Brandy a Juraje Droby, kteří zhodnotili dosavadní přeshraniční 

spolupráci mezi zeměmi a budoucí výzvy pro příští programové období. Nakonec se diskutovaly 

zkušenosti regionů s čerpáním fondů v současném rozpočtovém období EU 2014 – 2020.  

Ve středu 19. prosince se Zastoupení zúčastnilo posledního letošního setkání pracovní skupiny  

pro dopravu, tentokrát s názvem „Budoucnost železniční dopravy pro evropské regiony: Výzvy  

a perspektivy po roce 2020“. Úspěšný přechod do sektoru dopravy s nulovými emisemi vyžaduje lepší 

sladění a větší soudržnost – mezi EU, členskými státy a regionálními politikami, s cílem podpořit územní 

propojení, rychlý rozvoj evropské digitální technologie a nové související dovednosti. Diskuze se vedla 

o společném úsilí o udržení železnic jako způsobu dopravy, který je nejšetrnější k životnímu 

prostředí, a který vyžaduje důsledný právní základ, politiky a finanční programy zaměřené  

na železniční integraci a vysokokapacitní infrastruktury. Cílem semináře bylo setkání evropských 

institucí, sítí a logistických odborníků a zúčastněných stran k diskuzi o nástrojích na posílení železniční 

nákladní dopravy v souvislosti s novým programovacím obdobím 2021–2027. 
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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 Evropského parlamentu 

Leden 13-16 

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

