
 

    Aktuality z EU 

Odchod Velké Británie z Evropské unie výrazně promluví do vyjednávání 

o budoucím dlouhodobém rozpočtu společenství. Vzhledem k tomu, že byla 

Británie tzv. čistým plátcem do rozpočtu EU, zůstane po ní v unijní kase 

v příštích sedmi letech mezera v řádu desítek miliard EUR, kterou budou muset 

zaplnit ostatní země. Zmizí pravděpodobně také systém finančních korekcí 

pro velké plátce, který si v minulosti Londýn vybojoval, a těžily z něj také další 

ekonomicky silné země. Unijní státy jsou však momentálně nesmiřitelně 

rozděleny v názorech na zmíněný rozpočet pro období 2021–2027, jehož 

celková výše by se dle představ Evropské komise neměla, bez ohledu 

na chybějící britský příspěvek, výrazněji lišit od toho dosavadního. Dle návrhu 

Komise by mohl objem rozpočtu odpovídat 1,11 procentům HND, což činí 

více než 1,1 bilionu EUR. Členské země však při začínajících jednáních 

vycházejí z listopadového návrhu finského předsednictví, který počítal 

s úrovní 1,07 HND. Skupina hospodářsky nejvyspělejších států v čele 

s Německem, kterého se nárůst příspěvku dotkne pravděpodobně nejvíce, 

dokonce nechce, aby rozpočet překročil jednoprocentní hranici. To by však 

vyžadovalo další škrty například v kohezní politice, čemuž oponuje více než 

desítka zemí (včetně ČR), které profitují ze strukturálních fondů. 

Odchod Británie z EU ovlivní mj. také březnové obecní volby ve Francii. 

Dle agentury AFP totiž v zastupitelstvech francouzských měst a vesnic momentálně usedá více 

než 750 britských občanů. Pokud by Britové nepřijali občanství některé jiné země EU, nebudou moci 

po brexitu znovu kandidovat. Občané jiných členských zemí EU mohli kandidovat do zastupitelstev 

francouzských obcí poprvé v komunálních volbách v roce 2001. V současnosti tak v zastupitelstvech 

zasedá 2.493 cizinců, největší skupinu z nich tvoří právě Britové (757), dále pak Belgičani (544) 

a Portugalci (357). Dle AFP se však řada Britů působících v zastupitelstvech francouzských obcí 

na brexit již připravila a přijala občanství jiné členské země EU, nejčastěji francouzské. 

Na základě dohody Ankary a EU z roku 2016 vrátilo Řecko v minulém roce do Turecka pouze 

189 migrantů. Za čtyři roky platnosti dohody jich takto bylo vráceno přibližně 2.000. Ankara a EU 

se před čtyřmi lety dohodly na tom, že Turecko vezme zpět syrské migranty, kteří přejdou přes jeho 

území nelegálně do Řecka. Za každého takto vráceného běžence se EU zavázala přijmout z Turecka 

jednoho Syřana s nárokem na azyl. Turecko výměnou za finanční pomoc EU od roku 2016 také zpřísnilo 

kontroly na hranicích a migrační vlna se tak zmírnila, v posledním roce se však Řecko stalo opět hlavní 

vstupní bránou do EU pro migranty z Blízkého východu. Za loňský rok jich z Turecka do Řecka 

dorazilo dle údajů Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na 74.400. 

Dle statistického úřadu Eurostat klesla míra nezaměstnanosti v zemích Evropské unie v prosinci 

na 6,2 procenta, což je nejméně od roku 2000, kdy se začaly statistiky v nynější podobě sledovat. Lidí 

bez práce ubylo také v rámci eurozóny, kde proti listopadu klesla nezaměstnanost o desetinu 

procentního bodu na 7,4 procenta. Nejnižší počet nezaměstnaných má nadále Česká republika, 

kde navíc nezaměstnanost klesla z listopadových 2,2 procenta na aktuální 2 procenta. Hned po Česku 

má nejnižší zastoupení lidí bez práce, stejně jako v předešlých měsících, Německo s 3,2 procenty a také 

Nizozemsko se stejnou hodnotou. Nejhorší je situace stabilně v Řecku (16,6 procenta dle údajů 

ze září) a ve Španělsku (13,7 procenta). V obou zemích však nezaměstnaných meziměsíčně o několik 

desetin procentního bodu ubylo. 
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Evropský parlament ve čtvrtek 30. ledna schválil dohodu o vystoupení Velké Británie z Evropské 

unie, kterou už minulý týden podepsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová 

a předseda Evropské rady Charles Michel. Velká Británie tak dnes (tj. v pátek 31. ledna) o půlnoci opustí 

po 47 letech evropský blok. V hlasování podpořilo dohodu 621 poslanců, proti se jich vyslovilo 49. 

Nesouhlas dali najevo zejména politici britských stran, které usilovaly o setrvání v Unii či o vypsání 

nového referenda. Dle europoslanců, kteří dokument podpořili, zabrání přijaté ujednání vzniku tvrdé 

hranice mezi Irskem a Severním Irskem, ochrání ekonomiku celého irského ostrova a zajistí integritu 

jednotného trhu EU. Právě toto byly tři hlavní podmínky, s nimiž Brusel k dohodě s Londýnem 

přistupoval. Prováděcí zákon k výstupní dohodě již minulý týden schválil britský parlament. 

Ve čtvrtek 30. ledna se sešli předsedové klíčových institucí EU, aby jednali o budoucnosti Unie. 

Předseda Evropského parlamentu David Sassoli, předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně 

Evropské komise Ursula von der Leyenová se setkali v domě Jeana Monneta v Bazoches-sur-Guyonne, 

jež je symbolickým místem v historii evropské integrace. Tématem diskuze byla nejen budoucnost 

EU, včetně nadcházející Konference o budoucnosti Evropy, ale také stávající geopolitické výzvy, 

klima a digitalizace. 

Evropská centrální banka se sídlem v německém Frankfurtu nad Mohanem vypsala atraktivní nabídku 

placených stáží. Uzávěrka pro přihlašování je 17. února 2020. Bližší informace o náplni stáže, 

požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování jsou dostupné na oficiálních 

internetových stránkách Evropské centrální banky ZDE. 

  

Zprávy z evropských institucí 

https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/desktop.html#/DETAILS/005056853E201EDA8EF07377B167D3E5/


 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

V úterý 28. ledna se uskutečnila konference zaměřená na implementaci tzv. Zelené 

dohody pro Evropu, jíž se zúčastnili přední odborníci. Konference byla rozdělena 

do tří částí, v rámci kterých probíhala panelová diskuze. Po úvodní části, ve které 

byly vysvětleny důvody pro vznik Zelené dohody, včetně popisu Zákona o zelené 

Evropě, byly představeny výhody, které tato dohoda přinese. V druhé části byla 

diskutována otázka přispění všech politik ke klimatické neutralitě a spravedlivý 

a společensky rovný přechod. Závěrečná část se zabývala financováním přechodu 

a spouštění investic.  

Ve středu 29. ledna se Zastoupení zúčastnilo informačního setkání sítě ERRIN. Společně se sítí 

EUROCITIES a dalšími partnery je ERRIN součástí konsorcia, které implementuje plán Evropské 

komise týkající se vzájemného učení a výměny zkušeností v oblasti kulturního dědictví. Tento plán 

se skládá ze tří dílčích úkolů: identifikace třiceti příkladů dobré praxe a vytvoření jejich katalogu, 

organizace dvanácti studijních návštěv, analýza a sdílení informací. Regiony se mohou aktivně zapojit 

tím, že přihlásí svůj úspěšný projekt do katalogu dobré praxe či navrhnou zorganizování studijní 

návštěvy anebo se jejich zástupci studijních návštěv sami zúčastní. První výzva k předkládání návrhů 

bude zveřejněna v druhé polovině února.  

Ve středu 29. ledna se Zastoupení zúčastnilo také konference na téma Inovace: Klimaticky pozitivní 

zemědělství. Diskutováno zde bylo zejména to, jak mohou inovace v zemědělství přispět k dosažení 

cílů stanovených Pařížskou dohodou o klimatu z roku 2015. Účastníci konference zde představili 

inovativní řešení, jako jsou například biostimulanty či užití dronů, která jsou vyvíjena pro zlepšení 

klimatu EU. 

Ve čtvrtek 30. ledna proběhlo úvodní setkání k připravovanému 18. Evropskému týdnu regionů 

a měst 2020, kde byly definovány podmínky možného zapojení se do této každoročně pořádané akce. 

Chystaný 18. ročník se bude konat 12. - 15. října v Bruselu a jeho hlavními tématy budou Zelená Evropa, 

soudržnost a spolupráce a zapojení občanů.  

V pátek 31. ledna se Zastoupení zúčastnilo informačního setkání k tzv. Mechanismu spravedlivého 

přechodu. Zmíněný mechanismus zde byl představen jakožto klíčový nástroj, jehož účelem je zajistit, 

aby přechod ke klimaticky neutrální ekonomice probíhal spravedlivě a nikdo nebyl opomenut. 

Konkrétně zde byl představen také Fond spravedlivého přechodu, který bude mimo jiné pomáhat 

pracovníkům při rozvoji schopností a dovedností, které budou moci následně uplatnit na trhu práce. 

Rovněž má za cíl podpořit investice v přechodu na čistou energii (investice do energetické účinnosti). 

  



 

Kalendář 

 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu: 

3. únor   Evropský výbor regionů: Akce a aktivity 2020 

3. únor   Pracovní skupina Doprava sítě ERRIN 

3. – 5. únor  11. Evropský inovační summit: Implementace Horizon Europe 

6. únor   Pracovní skupina Bioekonomie 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 výboru pro zahraniční věci 

Únor 

 

Konference předsedů 

Únor 6 3 

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

