
 

    Aktuality z EU 

Bratislava se stane sídlem nově zřízeného Evropského orgánu  

pro pracovní záležitosti (ELA). Na zasedání v Lucemburku o tom 13. června 

rozhodli ministři práce a sociálních věcí členských zemí bloku, oznámilo 

rumunské předsednictví EU. Kandidaturu Slovenska podporovala i Česká 

republika. Slovenský premiér Peter Pellegrini rozhodnutí zástupců členských 

zemí EU vítá. Česká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová  

ČTK řekla, že Praha bude usilovat o zastoupení ve vedení ELA.  

Na Slovensku vznikne první instituce EU. Bratislava obdržela 15 z 28 hlasů, 

zájem o sídlo ELA mělo také Rumunsko, Lotyšsko, Kypr a Chorvatsko. 

Agentura by měla postupně vznikat do roku 2023 s tím, že začátek činnosti 

se předpokládá už v průběhu letošního roku. Nový orgán má podporovat 

členské země při provádění právních předpisů EU v oblastech mobility 

pracovních sil v rámci Unie a koordinace systémů sociálního zabezpečení. 

Bude rovněž poskytovat informace zaměstnancům a zaměstnavatelům  

o složitých aspektech přeshraniční mobility pracovních sil. Další sféry činnosti 

orgánu se budou týkat spolupráce mezi členskými státy při potírání černého 

trhu práce a podpory úřadů členských států při hledání řešení v případě 

přeshraničních sporů. 

Průmyslová výroba v eurozóně se v dubnu meziměsíčně snížila  

o 0,5 procenta, klesá tak už dva měsíce. Dolů ji táhne zejména prudký propad v Německu i pokles  

v Itálii. Vyplývá to z údajů, které 14. června zveřejnil statistický úřad Eurostat. V celé EU se průmyslová 

výroba snížila o 0,7 procenta, ale například v České republice o 0,7 procenta vzrostla. 

Evropská unie by měla co nejdříve zahájit přístupové rozhovory s Albánií a Severní Makedonií, 

zopakovala 17. června ministrům zahraničí unijních zemí pohled Evropské komise šéfka diplomacie EU 

Federica Mogheriniová. O návrhu, který Komise předložila už loni a který letos důrazně zopakovala, 

budou členské země jednat. Česko podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka začátek vyjednávání 

podporuje. 

Evropa má v oblasti inovací poprvé v historii lepší výsledky než Spojené státy americké. Česká 

republika se v rámci celé Unie řadí k průměru, v rámci jednotlivých regionů ale zabodovala Praha, která 

patří do skupiny tzv. silných inovátorů. Vyplývá to z letošního srovnávacího přehledu inovací, který 

vydala 17. června Evropská komise. Jihomoravský kraj (hodnocen jako NUTS 2 Jihovýchod) se umístil 

na pozici mírných inovátorů +.  Inovace byly v posledních desetiletích motorem přibližně dvou 

třetin hospodářského růstu Evropy. Každé euro investované v rámci Evropského programu  

pro výzkum a inovace může za 25 let potenciálně dosáhnout návratnosti až 11 eur HDP. Očekává se,  

že v období 2021 až 2027 vytvoří investice do výzkumu a inovací až 100 000 nových pracovních míst. 

Kompletní výsledky srovnávacího přehledu inovací 2019 jsou k dispozici zde. 

Soudní dvůr Evropské unie 18. června uznal stížnost Rakouska na chystané německé dálniční 

poplatky pro osobní automobily. Opatření podle soudu diskriminuje majitele motorových vozidel  

ze zahraničí, a je tak v rozporu s unijním právem. Němci přitom chtěli od motoristů, včetně 

zahraničních, začít mýtné vybírat od října příštího roku. Německá vláda však u soudu narazila  

se související daňovou úlevou pro německé řidiče. "Soudní dvůr dnešním rozsudkem konstatuje,  

že poplatek za využívání pozemních komunikací v kombinaci se slevou na dani z provozu motorových 

vozidel, kterou mohou uplatnit vlastníci vozidel registrovaných v Německu, představuje nepřímou 
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diskriminaci na základě státní příslušnosti a porušení zásad volného pohybu zboží a služeb," uvedl unijní 

soud. 

Pokud inflace nestoupne, uvolníme měnovou politiku ještě více, řekl 18. červma šéf Evropské 

centrální banky (ECB) Mario Draghi. Jako nástroje jak pomoci ekonomice eurozóny zmínil  

na výroční konferenci ECB v portugalském městě Sintra možné opětovné snížení již nyní rekordně 

nízké základní úrokové sazby a případné obnovení stimulačního programu nákupu aktiv. Draghi 

uvedl, že ve světle chybějícího zvyšování inflace "je zapotřebí další stimulace" a že banka využije 

veškerý prostor, jaký jí její pravomoci umožňují, aby inflaci přiblížila svému dlouhodobému cíli. 

Dodal, že ECB zváží své možnosti "v následujících týdnech", což podle agentury Reuters naznačuje,  

že příslušné kroky přijdou spíše v kratším než v delším časovém horizontu. Na slova šéfa orgánu, 

který řídí měnovou politiku eurozóny, zareagovaly finanční trhy. Euro oslabilo o půl centu a výrazně se 

snížily výnosy na evropských kapitálových trzích. Na rekordní minimum minus 0,30 procenta klesl 

výnos desetiletých německých vládních dluhopisů. Akciové trhy ale výroky Draghiho spíše posílily. 

Nizozemsko spolu s Estonskem, Irskem, Lucemburskem, Slovinskem a Švédskem vyzvalo k větší 

transparentnosti v EU. V neoficiálním dokumentu členské státy vybízejí ke zveřejnění informací  

z tzv. trialogů, tedy trojstranných setkání zástupců Evropského parlamentu, Komise a Rady EU. 

Země apelují na Evropskou radu, aby požadavek transparentnosti zahrnula do strategického programu 

EU na následujících pět let. Zpráva byla zveřejněná 18. června.  

Členské země Evropské unie 20. června o rok prodloužily sankce vůči Rusku za anexi Krymu. Rada 

EU rozhodla, že postihy týkající se mimo jiné krymského obchodu či cestovního ruchu, budou platit 

až do června příštího roku. O dalším prodloužení hospodářských sankcí vůči Rusku za neplnění 

minských dohod bude jednat unijní summit. 

 

 

Liberální frakce v Evropském parlamentu, jejíž součástí je také české vládní hnutí ANO, mění název. 

Její bývalý šéf Guy Verhofstadt v tiskové zprávě 14. června oznámil, že místo dosavadní Aliance 

liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) bude třetí největší uskupení v nynějším složení 

europarlamentu používat název Renew Europe (Obnova Evropy či volněji Za novou Evropu). 

Součástí frakce, která má v nynějším složení europarlamentu 108 členů, je také 21 francouzských 

europoslanců zvolených za koalici Obroda francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a nově též 

osm europoslanců z Rumunska. Novým předsedou frakce liberálů v Evropském parlamentu (EP)  

se stal 19. června někdejší rumunský premiér Dacian Cioloș. Cioloș, který nahradí ve funkci belgického 

liberála Guye Verhofstadta, se hodlá zaměřit na sjednocení různých regionů Evropy, které mají rozdílné 

pohledy na klíčová témata budoucnosti. 

Ministři financí zemí Evropské unie 14. června v Lucemburku nedokázali najít společnou představu 

toho, jak a z jakých zdrojů by měl být v budoucnosti naplňován rozpočtový nástroj eurozóny. 

Domluvili ale základní obrysy budoucího nástroje, a téma tak opět na stůl dostanou premiéři a prezidenti 

členských států v Bruselu. Ministři se shodli na základním rámci nástroje, včetně toho, že by měl 

pomoci posilovat konkurenceschopnost a sbližování ekonomik eurozóny a podpořit jejich odolnost  

a růst. Ministři financí rovněž ukončili řízení, které bylo od roku 2009 vedené se Španělskem kvůli 

jeho nadměrnému schodku a potvrdili, že Madridu se podařilo schodek dostat pod unijní referenční 

hodnotu tří procent. Itálii, u které nedávno Evropská komise začala analogické řízení, označila  

za oprávněné, kvůli vysoké míře dluhu, země vyzvaly, aby učinila kroky k jeho snížení. 

Obchodní protekcionismus byl v loňském roce na vzestupu a dosáhl nového rekordu, zvláště kvůli 

novým bariérám, které zavedly Spojené státy a Čína. Celkem 23 zemí, které nejsou členy EU, loni 

zavedlo 45 nových bariér. V platnosti tak bylo na konci roku rekordních 425 omezujících opatření  

od 59 zemí. Vyplývá to ze zprávy Evropské komise (EK) o překážkách obchodu a investic, zveřejněné 

17. června. Celkově nové bariéry zavedené loni ovlivňují nebo hrozí, že ovlivní vývoz z EU za  

51,4 miliardy eur (1,3 bilionu Kč). Nejproblematičtějšími zeměmi jsou Čína a Rusko. V Číně komise 

eviduje 37 překážek a v Rusku 34. Loni nejvíce nových bariér zavedly Čína spolu s Alžírskem - každá 

pět. Po čtyřech pak Spojené státy a Indie. Největší dopad mají překážky na sektor informačních 

Zprávy z evropských institucí 



technologií a obchodování s kovy. Nicméně zpráva EU také zjistila, že od roku 2014, kdy začala  

EK fungovat v současném složení, bylo zrušeno 123 překážek, z toho loni 35. Vývoz z EU byl díky 

tomu loni vyšší o 6,1 miliardy eur. 

Novou šéfkou socialistické frakce v Evropském parlamentu se stala Španělka Iratxe Garcíaová. 

Skupina S&D, která bude po květnových evropských volbách v novém europarlamentu druhá 

nejsilnější, to 18. června oznámila v tiskovém prohlášení. Čtyřiačtyřicetiletá Garcíaová byla poslankyní 

Evropského parlamentu zvolena podruhé na kandidátce španělských socialistů (PSOE). V roce 2018 se 

stala viceprezidentkou Strany evropských socialistů. Nový Evropský parlament se sejde na svém 

ustavujícím zasedání 2. července. 

Evropská komise 18. června vyzvala členské státy, aby byly ambicióznější ve svých energetických a 

klimatických plánech pro rok 2030. České republice Brusel mimo jiné doporučil zvýšit do té doby 

podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě na minimálně  

23 procent. Česko dosud počítalo s 20,8 procenta. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo,  

že zveřejněná doporučení pečlivě analyzuje. 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Od 17. do 21. června probíhal v Bruselu Evropský týden udržitelné energie 

(EUSEW), který každoročně organizuje Evropská komise s cílem podporovat 

iniciativy zaměřené na úsporu energie a přechod k obnovitelným zdrojům energie. 

Zastoupení se v rámci této příležitosti zúčastnilo akcí souvisejících s touto tématikou.  

V pondělí 17. června zástupce kanceláře prezentoval Jihomoravský kraj na setkání 

pracovní skupiny Chytrá specializace sítě ERRIN, které bylo zaměřeno na roli univerzit a regionů. 

Na akci bylo představeno Jihomoravské inovační centrum, Regionální inovační strategie, spolupráce 

regionu s univerzitami a úspěšné projekty kraje související s touto tématikou (např. FabLab experience). 

Na setkání dále prezentovali například zástupci Evropské asociace univerzit či finského regionu 

Helsinki-Uusimaa. 

V pondělí 17. června se rovněž konalo zasedání Baltsko-jaderského koridoru v prostorách 

konferenčního střediska Albert-Borschette Hall v Bruselu. Během setkání byla představena studie 

multimodálního dopravního trhu analyzující celý koridor a intenzitu dopravy v něm. Rovněž se zde 

diskutovaly další aktivity v rámci koridoru potřebné k dokončení celé akce k roku 2030. Zástupci 

Evropské komise hovořili o financování projektů v oblasti dopravy v dalším programovém období 

2020+.  

V úterý 18. června se konala akce s názvem „Jak Flandry řeší přechod k udržitelné energii?“ Hlavní 

příspěvek měl Bart Castermans z Generálního ředitelství pro energetiku Evropské komise, který 

představil poziční dokument EU „Evropa klimaticky neutrální do roku 2050.“ Po něm následovali 

řečníci přímo z regionu, kteří prezentovali úspěšné vlámské projekty a perspektivní příležitosti pro 

energetický přechod.  

V úterý 18. června se v Bruselu uskutečnilo již tradiční Science Café, tentokrát s panem docentem 

Danielem Nývltem z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pan Nývlt je uznávaným 

vědcem v oblasti kvartérní geologie a vede Český antarktický výzkumný program. Zároveň je také 

hlavním výzkumníkem České polární výzkumné infrastruktury a ředitelem Polar-Geo-Lab 

Masarykovy univerzity. Prostřednictvím neformální debaty se pan Nývlt snažil svou práci přiblížit 

široké veřejnosti - podělil se například o své zážitky z 11 antarktických a 7 arktických expedicí, kterých 

se buď zúčastnil, nebo je dokonce vedl. Po debatě následovala sklenka jihomoravského vína a drobné 

občerstvení.  

Ve středu 19. června se Zastoupení zúčastnilo informačního setkání zaměřeného na udržitelnou 

energii a malé a střední podniky, konkrétně zde byly představeny možnosti financování z programu 

Horizont 2020. Úvodní slovo měl Vincent Berrutto z výkonné agentury EASME (Výkonná agentura 

pro malé a střední podniky), po něm hovořili zástupci národních kontaktních míst z několika zemí a také 

Enterprise Europe Network (EEN).  



Ve čtvrtek 20. června se Zastoupení zúčastnilo workshopu „Digitalizace v energetice“ s podtitulem 

Výzvy a příležitosti pro spotřebitele a bezpečnost systému. Na akci, kterou organizoval bruselský think-

tank CEPS, prezentovali zástupci Evropské komise a mezinárodních společností.    

V pátek 21. června pořádala síť ERRIN setkání s Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh, průmysl, 

podnikání a malé střední podniky Evropské komise. Akce byla zaměřena na roli klastrů v regionálních 

inovačních ekosystémech, nejnovější výsledky a souvislosti s budoucím rozvojem vědy a výzkumu  

v komunitách. 
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Vybrané akce v Bruselu 

25. – 27. červen  H2020 Energy Info Days 

26. červen Realizace potenciálu biohospodářství v evropských regionech: politika a praxe 

27. červen Setkání zástupců ČR ve Výboru regionů a reprezentantů krajů v Bruselu s 

velvyslancem ČR při EU Jakubem Dürrem 

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 obecné záležitosti 

Červen 
 

Plenární zasedání Evropského výboru 

regionů 

Červen 26-27 25 

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

