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Aktuality z EU
Ve středu 1. května uplynulo přesně 15 let od největšího rozšíření Evropské
unie, v rámci kterého přistoupilo do EU hned 10 nových zemí. Mezi nimi také
Česká republika, pro kterou znamenalo přistoupení významné finanční a
ekonomické příležitosti. V současné době je ČR respektovaným členem EU,
který se podílí na rozhodování i na diskuzích o budoucím směřování a
fungování Unie. U příležitosti oslav 15-ti let od dosud největšího rozšíření
podepsala skupina 13 „novějších“ členských států Varšavskou deklaraci.
Ta mimo jiné uvádí, že by se měly všechny členské státy zapojovat do
rozhodovacího procesu v rámci EU na základě stejných principů a v duchu
spolupráce a jednoty.
Ministerstvo zemědělství ČR se chystá v připravované novele zákona o
potravinách zakázat výrobky tzv. dvojí kvality. Novelou Česko reaguje na
unijní směrnici, která byla v Evropském parlamentu v dubnu schválena v méně
striktní podobě. Směrnice ke dvojí kvalitě uvádí pouze to, že se výrobky nesmí
lišit „významně“ a neoznačuje ji za nekalou praktiku, což řada českých
europoslanců kritizovala. Zatímco evropskou legislativu by měly členské
země převést do svého právního řádu do dvou let, národní úprava by se měla
přesunout na jednání vlády a následně do Parlamentu. Mohla by tak začít platit
do jednoho roku.

Výsledky dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) ukazují, že v současné
době důvěřuje Evropské unii 52 % Čechů. V případě institucí, které pod EU spadají však stále převládá
nedůvěra nad důvěrou. Evropskému parlamentu důvěřuje pouhých 36 % dotázaných a Evropské komisi
35 %. V porovnání s rokem 2016 se však názor na evropské instituce výrazně zlepšil.
Dne 2. května bylo spuštěno další kolo iniciativy DiscoverEU. Jedná se o iniciativu zaměřenou na mladé
lidi, kteří v letošním roce dosáhli nebo dosáhnou 18-ti let, tj. ti, kteří se narodili v době od 2. července
2000 (včetně) do 1. července 2001 (včetně) – a v době vyhlášení výsledků soutěže mají státní příslušnost
jednoho z členských států Evropské unie. Ze všech zapojených bude vybrán stanovený počet lidí, kteří
získají možnost cestovat ZDARMA vlakem po zemích EU. Soutěž probíhá od 2. května do 16. května
a bližší informace lze najít zde.
Dle nových dat stoupla cena odpracované hodiny v Německu v roce 2018 o 2,3 % na 35 euro, což zemi
řadí na šestou nejvyšší příčku v EU. Zároveň to znamená, že hodina práce v Německu stála v loňském roce
o 32 % více než je unijní průměr. Naopak v sedmnácti zemích EU, včetně Velké Británie, Španělska a
Řecka klesla cena práce pod evropský průměr, který odpovídá 26,6 eurům za hodinu.
Průzkum YouGoc pro Bertelsmannovu nadaci, uskutečněný v lednu a únoru letošního roku, předpovídá,
že chce k letošním eurovolbám přijít až 68 % Poláků. Průzkum byl uskutečněn ve 12 členských zemích
EU, z nichž největší zájem o volby projevili Dánové (76 %) a Němci (73 %), naopak nejnižší zájem
projevili Britové (56,7 %) a Francouzi (61 %). Konkrétně Polsko bylo doposud jedním ze států s nejnižší
volební účastí do Evropského parlamentu. V roce 2004 zde byla účast 20,87 %, o pět let později 24,53 %
a v roce 2014 přišlo k volbám 23,83 % Poláků. V ČR to bylo v roce 2014 pouhých 18,2 % právoplatných
voličů, čímž jsme se zařadili na druhou pozici, hned za Slováky (13,05 %).

Zprávy z evropských institucí
Evropská komise schválila pět klíčových oblastí, na které by se Evropská unie měla v letech 2019 až
2024 soustředit. Dané oblasti byly stanoveny v rámci materiálu, který bude sloužit jako příspěvek
Evropské komise k diskusi očekávané 9. května na summitu EU v rumunském Sibiu. Za cíl byla
stanovena: Evropa, která chrání; konkurenceschopná Evropa; spravedlivá Evropa; trvale
udržitelná Evropa a vlivná Evropa. Materiál vyzdvihuje zejména potřebu vzniku skutečné
bezpečnostní unie a směřování k funkční obranné spolupráci zemí evropského bloku tak, aby se taková
kooperace pro unijní země stala normou.
Evropská komise a Evropská investiční banka (EIB) zpřístupnily balíček úvěrů ve výši 1 miliardy
EUR zaměřený konkrétně na mladé zemědělce. V roce 2017 bylo ze žádostí o úvěr, předložených
mladými zemědělci bankám, 27 % zamítnuto, u ostatních zemědělských podniků to bylo pouze 9 %
zamítnutých žádostí. Díky balíčku budou mít zemědělci z EU, a zejména právě mladí zemědělci, snazší
přístup k finančním prostředkům. Tento nový úvěrový program je součástí společné iniciativy pro
mladé zemědělce, s jejíž pomocí chce Evropská komise a EIB propojit stávající podporu z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) s finančními prostředky a odbornými znalostmi EIB.
Formou směrnice dále instituce EU přijaly tzv. Evropský akt přístupnosti. Tato legislativa slibuje
starším osobám a zdravotně postiženým adaptovaná elektronická zařízení, jednodušší výběr
z bankomatů nebo snazší nákup jízdenek. Kromě lepší dostupnosti digitálního zboží a služeb má přijatý
právní předpis EU zlepšit informovanost osob s postižením v dopravě, zajistit odpovídající úpravu
leteckých, autobusových a železničních služeb nebo dostupnost tísňového volání na celounijní číslo
112. Přijatá pravidla také zajistí snazší přístup k informacím v příbalových letácích nebo návodech
k instalaci určitého zařízení. Jedná se o vůbec první akt takového druhu přijatý na úrovni EU.

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu
V pátek 3. května se Zastoupení zúčastnilo konference Občané pro Evropu:
Evropa vás potřebuje, která byla zaměřena na větší zapojení občanské společnosti
do evropského projektu a vyzdvižení důležitosti EU v současnosti. Akce byla pojatá
jako brainstormingová aktivita v podobě diskuzí a interaktivních cvičení. Mezi
diskutujícími byl např. Robert Cox, bývalý zástupce Evropské komise.
První květnovou sobotu, tedy 4. května 2019, se uskuteční Den otevřených dveří evropských
institucí, tzv. Open Day, kde budou návštěvníci moci nahlédnout do budov hlavních evropských
institucí jako jsou Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU či Evropský výbor regionů.
K dispozici bude také množství doprovodných akcí. Jihomoravský kraj se tentokrát jako jeden ze tří
vítězných regionů poprvé ukáže návštěvníkům v nejviditelnějším prostoru, přímo v přízemí
Evropského výboru regionů. Letošní ročník bude zaměřen na budoucnost Evropy v souvislosti
s nadcházejícími volbami a také prezentaci tzv. přidané hodnoty, kterou EU svým občanům přináší
v každodenním životě. Na stánku Jihomoravského kraje bude možné vidět např. výsledné fotky soutěže
zaměřené na evropské fondy v regionu, kterou Zastoupení v minulých letech pořádalo nebo exponáty
z VIDA! Science centra a Technického muzea v Brně. Návštěvníci budou také moci otestovat své
znalosti v JMK kvízu, za jeho vyplnění si odnesou drobné dárky s připomínkou našeho kraje.
Připraveno bude také sladké i slané pohoštění připravené studenty ze Střední školy Charbulova, Brno.
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DiscoverEU: Soutěž pro všechny 18leté o
jízdenky po EU, probíhající do 16. května

Zasedání Coreper II

Vybrané akce v Bruselu
7. května

Setkání pracovní skupiny Design a kreativita 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

