
 

    Aktuality z EU 

Zpomalení růstu ekonomiky eurozóny by mohlo být výraznější, než se 

dosud předpokládalo. Vyplývá to z výsledků čtvrtletního průzkumu mezi 

prognostiky, jehož výsledky 25. ledna zveřejnila Evropská centrální banka 

(ECB). Hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny by se měl podle průzkumu   

v letošním roce zvýšit o 1,5 %. Předchozí průzkum, který se uskutečnil   

v posledním čtvrtletí loňského roku, přitom signalizoval, že ekonomika letos 

vzroste o 1,8 %. V příštím roce by se měl HDP podle průzkumu zvýšit rovněž 

o 1,5 % místo dříve předpokládaných 1,6 %. 

 Řecký parlament 25. ledna po několikadenní debatě schválil dohodu o změně 

názvu sousední Makedonie. Spor o název téměř 30 let komplikoval vztahy 

obou zemí. Loni Atény a Skopje uzavřely kompromis, na jehož základě bude 

nové oficiální pojmenování řeckého souseda znít Republika Severní 

Makedonie, zkráceně Severní Makedonie. 

Německo by mělo nejpozději do konce roku 2038 přestat používat energii   

z uhlí. Podle agentury DPA to 27. ledna oznámila takzvaná uhelná komise, 

jejímž úkolem bylo konečné datum využívání energie z uhlí stanovit. Nyní 

z tohoto fosilního paliva Německo získává kolem třetiny své energie. 

Závěrečné jednání komise trvalo téměř 21 hodin. Rozhodnutí orgánu, v němž 

zasedli zástupci vlády, průmyslu, odborů i organizací na ochranu životního prostředí, bude ještě muset 

potvrdit parlament. Očekává se ale, že tak učiní. 

Ještě v první polovině letošního roku by se země EU mohly shodnout, že dvojí kvalita potravin je 

nekalou obchodní praktikou, řekl 29. ledna ministr zemědělství Miroslav Toman. V prosinci věc 

nečekaně smetlo Rakousko jako tehdejší předsednická země, nyní ale podle Tomana tlak ČR a dalších 

zemí V4 vedl nynější rumunské předsednictví k tomu, aby se záležitost na jednání unijních ministrů 

vrátila. 

Návrh britské premiérky Theresy Mayové ohledně dalšího postupu v procesu odchodu Británie z EU 

29. ledna úspěšně prošel dolní komorou parlamentu. Poslanci přitom podpořili pozměňovací návrh, 

který požaduje, aby severoirskou pojistku ve stávající "rozvodové" dohodě s Unií nahradila 

nespecifikovaná "alternativní ujednání". Mayová již avizovala, že o právně závazném textu dohody 

bude chtít znovu s EU vyjednávat. Nové vyjednávání o textu dohody o podmínkách vystoupení 

Británie z EU ale není možné. Po hlasování britské dolní sněmovny takto reagoval 30. ledna mluvčí 

předsedy Evropské rady Donalda Tuska. Irský premiér Leo Varadkar se také zmínil, že nevěří,   

že existují alternativy k takzvané irské pojistce, která je nejproblematičtější součástí stávající 

dohody o brexitu. Varadkar podle svého mluvčího řekl britské premiérce Therese Mayové,   

že nepřistoupí na její plán znovu otevřít jednání o tomto tématu.  
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Evropská komise  Rakousku dala 24. ledna dva měsíce na vysvětlení nových pravidel, podle nichž 

se občanům EU pracujícím v Rakousku indexují rodinné dávky a daňové úlevy, jestliže jejich děti 

bydlí v zahraničí. Začalo tak řízení, které teoreticky může skončit až před unijním soudem. 

Pravidla, která v Rakousku platí od počátku roku, se nelíbí především zemím ze střední a východní 

části EU, Rumunsko kvůli nim zvažuje žalobu. Vídeň nadále trvá na tom, že takzvanou indexací 

žádné předpisy neporušila. 

Regulační úřady v EU od květnového zavedení nových pravidel na ochranu soukromí obdržely více 

než 95.000 stížností na jejich možné porušování. Oznámila to 25. ledna Evropská komise. Většina 

stížností se podle Komise týkala telemarketingu, reklamních e-mailů a sledování prostřednictvím 

kamerových systémů, napsala agentura Reuters. 

Evropská komise vyzvala 29. ledna internetové giganty jako je Facebook, Google ši Twitter,   

aby účinněji bojovali s dezinformačními kampaněmi na sociálních sítích. Ocenila zároveň,   

že společnosti už s určitými kroky, které mají pomoci bránit šíření falešných zpráv a dezinformací 

začaly. Podle komisaře pro bezpečnostní Unii Juliana Kinga jsou vzhledem k blížícím se volbám do 

Evropského parlamentu v květnu potřeba další a účinnější kroky. Podle Komise tak například právě 

Facebook mění svá pravidla směrem k větší transparentnosti politické reklamy, kdy chce nový 

systém spustit ještě do eurovoleb. Firma také zasahuje vůči automatizovaným systémům či nabízí 

uživatelům více kontextových informací, nástrojů a podpory k tomu, aby mohli případné dezinformace 

účinněji rozlišit. Také Google se podle dnešních údajů snaží o vyšší transparentnost ohledně 

politických reklam nebo o boj s falešnými účty a webovými stránkami, které se snaží prezentovat 

jako něco, čím nejsou. Nástroje směřující k poskytování relevantních a autentických vyhledávání však 

zatím nejsou dostupné ve všech zemích EU, upozornila Komise. Twitter také postupuje vůči těm, kdo 

jeho službu zneužívají, především uzavíráním falešných či podezřelých uživatelských účtů   

a automatických systémů šířících na síti nevyžádanou reklamu či pochybná sdělení nejrůznějšího 

obsahu, včetně dezinformací. 

Evropská unie schválila 29. ledna záměr, aby se sójové boby dovážené ze Spojených států mohly   

v Unii využívat ve výrobě biopaliv. Cílem tohoto kroku je podpořit dovoz, zlepšit napjaté obchodní 

vztahy s USA a dostát závěrům loňské obchodní dohody.  

Členské země EU se shodly na své představě nových pravidel, která by měla usnadnit 

přeshraniční spojování, přeměny a rozdělování firem v Unii. O dohodě na úrovni velvyslanců, 

která nyní rumunskému předsednictví umožní zahájit jednání o finální podobě směrnice   

s europarlamentem, informovala 30. ledna v tiskové zprávě Rada EU. S návrhem přišla Komise loni 

v dubnu. Zdůraznila tehdy, že stávající pravidla se mezi jednotlivými členskými státy výrazně liší   

a často pro firmy představují zcela nepřiměřenou administrativní zátěž při nízké ochraně 

zaměstnanců i věřitelů či akcionářů. Sjednocením pravidel Komise předpokládala pro každou 

podobnou operaci úsporu mezi 12 až 19 tisíci eury (309 až asi 490 tisíc korun). 

Evropská komise 30. ledna nabídla k diskusi tři možné cesty, jak k roku 2030 změnit EU, aby byl 

její rozvoj dlouhodobě udržitelný. Materiál, který představili místopředsedové Komise Frans 

Timmermans a Jyrki Katainen, připomíná potřebu přechodu na takzvané oběhové hospodářství, 

odstranění nerovnováh v potravinovém systému nebo potřebu budoucího a udržitelného 

zajištění odpovídajících energetických zdrojů, bydlení i dopravní infrastruktury. První z cest, 

které dnes Komise nastínila, předpokládá vznik zastřešující celoevropské strategie s tím, že ta by 

byla jen návodem pro činnost EU a členských zemí. Druhou možností je začlenění cílů do všech 

příslušných unijních politických opatření, ale bez toho, že by byla prosazována na úrovni členských 

států. Ve třetí variantě by bylo třeba se v této věci více zaměřit směrem navenek, při současném 

sjednocení celounijních cílů. 

 

Zprávy z evropských institucí 



 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Trh s bateriemi se stále rozšiřuje, proto je aktuální se také věnovat možnostem 

skladování baterií. V rámci sítě ERRIN proběhla 24. ledna pracovní skupina 

v oblasti energetiky zabývající se právě tímto tématem. Mimo jiné se během 

setkání hovořilo o Evropské alianci baterií (EBA), příkladech potenciálních novinek 

ve výrobě baterií (VW, Tesla apod.) a také možnosti zapojení se do spolupráce   

v oblasti vyspělých materiálů při výrobě baterií, ve které je aktuálně zapojeno   

22 regionů. 

28. ledna proběhla závěrečná konference k projektu EnRoute. Konference nesla název „Zvyšování 

odolnosti městských ekosystémů prostřednictvím zelené infrastruktury“ a byla zde zdůrazněna 

důležitost zelené infrastruktury, přírody a zdraví především ve městech. Celá konference byla vedena 

na úrovni měst a byly představeny i hlavní výstupy projektu EnRoute jednotlivých zapojených měst 

(např. město Padova, Oslo, Utrecht a další). 

Dne 31. ledna se Zastoupení také zúčastnilo celodenní konference na téma Aktivní a zdravé stárnutí, 

konkrétně se zaměřením na nastavení budoucích směrů platformy STAIR-AHA (STAndards, 

Innovation and Research), což je platforma spolupráce, oficiálně uznaná a zavedená v rámci organizace 

CEN/CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci a Evropský výbor pro normalizaci   

v elektrotechnice). 

Zastoupení se dále připravuje na nadcházející víkend (2. – 3. 2. 2019), který se odehraje tentokrát mimo 

Brusel – a to v belgickém Gentu. Právě tento víkend ve městě totiž probíhá veletrh zaměřený   

na turistiku, zejména pro nadšence cykloturistiky a outdoorového sportu. Zastoupení bude 

prezentovat Jihomoravský kraj, možnosti zdejší cykloturistiky a další zajímavosti a památky v rámci 

Jihomoravského kraje všem příznivcům cestování, kteří veletrh navštíví.  

Kalendář 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu 

2. - 3. února Veletrh cestovního ruchu Gent - Fiets en Wandelbeurs Vlaanderen 2019 

5. února  Bioekonomie jako další vlna evropského hospodářství 

6. - 7. února Science meets Parliaments: "Role vědy v tvorbě politik 21. století"  

7. února Společná snídaně k tématům vyjednávání Víceletého finančního rámce 2021-27 a 

budoucí podoby kohezní politiky 

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 výboru regionů 

Únor 6-7 
 

Zasedání Rady pro ekonomické a finanční 

záležitosti 

Únor 12 

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

