
 

    Aktuality z EU 

V Katovicích začala  2. prosince světová konference o klimatu COP24, kde 

zástupci 190 zemí mají diskutovat o tom, jak dál postupovat proti stále 

naléhavější hrozbě globálního oteplování planety. Hlavním cílem konference 

je přijetí pravidel, která by umožnila úplnou realizaci cílů pařížské klimatické 

dohody z roku 2015 a odpověděla na varovné zprávy vědců. Mezivládní panel 

OSN pro změnu klimatu (IPCC) v říjnu zveřejnil zprávu, podle níž cíle 

formulované v pařížské dohodě lze nyní naplnit už jen rychlými   

a dalekosáhlými změnami ve všech sférách lidských aktivit. Účastníci 

COP24 proto budou usilovat o to, aby se státy řídily jasně danými pravidly, 

která by vedla ke kýženému výsledku. Konference potrvá do 14. prosince. 

Českou delegaci vede ministr životního prostředí Richard Brabec, zúčastní   

se také další zástupci ministerstev životního prostředí, financí, zemědělství, 

průmyslu a zahraničních věcí. 

Českým spotřebitelům se rozšiřují nákupní možnosti. Nové nařízení EU od   

3. prosince zakazuje zeměpisné blokování zákazníků internetových 

obchodů. Nová pravidla zakazují takzvanou geoblokaci a mají zabránit 

diskriminaci na základě státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa 

aktuálního pobytu. Nová unijní pravidla ale pro e-shopy nepřináší povinnost 

dodávat zboží po celé Evropě. Skončí ale dosavadní praktiky některých 

prodejců, jako je blokace zákazníků z jiných zemí či automatické přesměrování spotřebitele na stránky 

v jeho jazyce. Nařízení o tzv. geo-blockingu se věnuje třem oblastem. Tou první je otázka samotného 

přístupu k internetovému obchodu ze všech států EU. Druhou je zákaz odlišných podmínek pro nákup 

v e-shopu z různých států společenství, třetí pak nepřípustnost diskriminace v souvislosti s platbou za 

objednané zboží. Každý z těchto bodů má za cíl usnadnit spotřebitelům přeshraniční nákup a odstranit 

tak bariéry na vnitřním trhu EU. 

Eurokomisař pro rozšíření Johannes Hahn vyzval kosovskou vládu, aby zrušila nedávno oznámené 

stoprocentní zvýšení cla na dovoz zboží ze Srbska a z Bosny a Hercegoviny. Hahn 3. prosince jednal 

v Bělehradu se srbským prezidentem Aleksandrem Vučičem a následně se přesunul do Prištiny  

na setkání s tamními představiteli. Zavedení cel přišlo zjevně se jako odveta Prištiny za to, že Kosovo 

předtím nebylo v Dubaji přijato za člena Interpolu, o což se Bělehrad intenzivně zasazoval. Také Bosna 

hlasovala proti kosovskému členství. Předseda kosovské vlády Ramush Haradinaj následně, pokud jde 

o Bělehrad, prohlásil, že opatření bude platit, dokud Srbsko neuzná nezávislost Kosova. Jak Hahn 

nyní prohlásil, Evropská unie je uvalením cel "zklamaná" a považuje ho za "nepřijatelné" a odporující 

zásadám regionální spolupráce, která je prvním krokem směrem k členství v EU. "Podkopává   

to veškerou dobrou práci, která byla vykonaná, a má to negativní dopad na celý region," řekl 

eurokomisař. 

Britská vláda utrpěla 4. prosince na úvod debaty o dojednané podobě odchodu z Evropské unie v dolní 

komoře parlamentu další porážku. Poslanci poměrem 321 ku 299 hlasům schválili pozměňovací návrh, 

který jim přisuzuje právo dávat vládě pokyny ohledně dalšího postupu po případném neúspěchu 

kabinetu při rozhodujícím hlasování příští týden. Pozměňovací návrh pro klíčové hlasování   

o "rozvodové dohodě", umožňuje poslancům promlouvat do hledání brexitového "plánu B" po 

případném odmítnutí vládního návrhu 11. prosince. 
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Evropská komise předložila 30. listopadu členským zemím a Evropskému parlamentu nový návrh 

rozpočtu EU na příští rok. Komise to oznámila v tiskové zprávě. Učinila tak poté, co se minulý týden 

vyjednavači nedokázali shodnout na kompromisní podobě původního návrhu rozpočtu. Aby se Unie na 

počátku příštího roku vyhnula rozpočtovému provizoriu, musí být nový návrh schválen členskými státy 

i europarlamentem ještě v příštím měsíci. Nová verze rozpočtu počítá se 165 miliardami eur   

(4,28 bilionu Kč) v závazcích a 148 miliardami eur (3,84 bilionu Kč) v platbách. Původní návrh   

z května byl v závazcích i platbách o miliardu eur vyšší. Závazky představují odhodlání financovat 

budoucí výdaje, tedy například prostředky přislíbené ve smlouvách. Platby zase vyjadřují očekávání, 

kolik peněz bude v daném roce skutečně potřeba zaplatit. 

Ministři dopravy členských států EU se 4. prosince shodli na své vyjednávací pozici v otázce klíčové 

reformy dopravního sektoru. Ta se týká mimo jiné pracovních podmínek řidičů kamionů, pravidel 

vysílání řidičů a přístupu na trh silniční dopravy. Zejména na řidiče mezinárodní kamionové dopravy 

by se pak nově měla za určitých podmínek vztahovat jiná pravidla než na ostatní pracovníky vyslané 

do ciziny, což je krok, o který ČR dlouhodobě usiluje. 

Ministři financí členských zemí eurozóny 4. prosince podpořili názor Evropské komise, že návrh 

italského rozpočtu na příští rok porušuje pravidla EU a že by měl Řím své rozpočtové plány 

změnit. Italský premiér Giuseppe Conte v rozhovoru s deníkem Avvenire uvedl, že v nejbližší době 

představí nový návrh rozpočtu, aby disciplinární řízení odvrátil. Dodal, že nový návrh by mohl 

zahrnovat nižší rozpočtový schodek, neposkytl však žádné podrobnější informace. Ministři financí 

členských zemí eurozóny se také dohodli na reformách měnové unie, včetně posílení Evropského 

stabilizačního mechanismu (ESM). Evropský stabilizační mechanismus (ESM), který dosud převážně 

vypomáhal státům ve finanční nouzi, bude nově nasazován jako takzvaná poslední záchrana 

Jednotného fondu pro řešení krizí (SRF). Do SRF vkládají peníze samy banky, do roku 2024 by měl 

mít k dispozici 55 mld. eur (1,4 bilionu Kč). Pokud by mu ale peníze došly, bude nově nasazen ESM. 

"Fond pro řešení krizí tak bude mít k dispozici nutnou munici pro případ velkých problémů," řekl 

agentuře DPA šéf ESM Klaus Regling. Reforma také zavádí novou závaznou normu pro absorpci 

ztrát u velkých bank a minimální požadavky na vlastní kapitál a způsobilé závazky, takzvaný 

požadavek MREL. Ten je stanoven na osm procent celkových závazků a vlastních zdrojů bank,   

ale dozorčí orgány EU jej mohou zvýšit. Ministři financí se také během zasedání neshodli na zavedení 

evropské digitální daně. Společný francouzsko-německý návrh nenalezl mezi ostatními členskými 

státy podporu. V reakci na rozhodnutí ministrů financí uvedl francouzský ministr financí Bruno   

Le Maire, že Francie hodlá v příštím roce zavést digitální daň na národní úrovni, pokud se členské země 

do března nedokážou dohodnout na zavedení této daně v celé Evropské unii.  

Evropská komise zveřejnila 5. prosince Akční plán k boji proti desinformacím. Hlavním cílem 

dokumentu je připravit koordinovanou a koherentní odpověď EU a členských států na desinformační 

kampaně, které podkopávají důvěru občanů v demokratické procesy, instituce a média. Unie se na boj   

s desinformačními kampaněmi připravuje zejména v kontextu nadcházejících voleb do Evropského 

parlamentu. Akční plán se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti. Cílí na zlepšení schopností identifikovat 

a analyzovat dezinformace, koordinovanou a společnou odpověď na desinformace, plnění závazků   

v oblasti boje proti desinformacím ze strany soukromých platforem, na nichž se desinformace šíří a na 

zvyšování povědomí o problematice desinformací a jejich negativních důsledcích. V každém z těchto 

pilířů Komise a ESVA navrhují sadu konkrétních aktivit a úkolů. Vedle potírání dezinformací na území 

EU se plán zaměřuje také na sousední regiony, které jsou z hlediska bezpečnost Unie klíčové. Mezi   

ně patří jižní a východní sousedství a západní Balkán. 

Státy Evropské unie 6. prosince podpořily dalekosáhlý systém koordinace kontroly zahraničních 

investic v Evropě, zejména z Číny. Představitelé Evropského parlamentu (EP) a 28 členských států 

uzavřeli dohodu minulý měsíc, tehdy ale ještě nebylo jasné, zda ji podpoří dostatečný počet unijních 

zemí. V opozici byly zejména Kypr, Řecko, Lucembursko, Malta a Portugalsko. Včera ale vyjádřily 

výhrady jen Itálie a Británie, uvedla agentura Reuters. Podle plánu, který reaguje na prudký nárůst 

čínských investic, bude Evropská komise (EK) prověřovat zahraniční investice do strategických 
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technologií a infrastruktury, jako jsou přístavy nebo energetické sítě. Zákonodárci EU prosadili tvrdší 

screening, než bylo původně navrženo, jako je povinnost EK prověřit nabídky a požadovat spolupráci 

zemí EU. Podařilo se jim také rozšířit seznam "kritických odvětví" o vesmírný sektor, zdravotnictví, 

nanotechnologie, média, elektrické baterie a zásobování potravinami. 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V pondělí 3. prosince se Zastoupení zúčastnilo debaty na téma Rozšiřování EU 

2025 a dále. Debatován byl především dokument Dvanáct návrhů na rozšíření 

EU ze západního Balkánu, které vyvinulo Srbské Evropské hnutí. Tento dokument 

se zaměřuje na předkládání důkazů, že Srbsko a Černá Hora jsou schopny splnit 

podmínky přijetí mezi členské státy EU do roku 2025.  Důležitou podmínkou je 

však změna a přizpůsobení se způsobu rozšíření v kontextu země. Tento dokument 

tak navrhuje opatření, která mají být přijata pro provedení změn a shrnuje je   

do dvanácti návrhů. Ty by měly podpořit rozšiřování EU a usnadnit kandidátským změnám splnění 

kritérií bez snižování podmínek pro členství. 

V úterý 4. prosince se Zastoupení zúčastnilo dalšího setkání pracovní skupiny zaměřené   

na Bioekonomiku a podporu udržitelného rozvoje tohoto odvětví průmyslu a zemědělství v rámci sítě 

ERRIN. Byly zde představeny projekty Evropské komise jako biohospodářské znalostní centrum   

či projekt Evropské sítě pro rozvoj venkova. Evropská komise se chce pro příští rok zaměřit na 

vzdělanost v této oblasti a na roli zapojení regionů. Evropská síť pro rozvoj venkova pak svůj projekt 

zaměřuje na ekologizaci venkovské ekonomiky. Oba programy však mají společné zaměření   

na sběr informací, zkušeností a projektů od zúčastněných stran a také kladení důrazu na rozvoj 

pracovních pozic, ekonomický růst a podporu výzkumu.  

Večer 6. prosince prezentovalo Zastoupení tradičně vánoční svařené víno spolu s vánočním cukroví při 

příležitosti festivalu Schuman Lights Up v samém středu Evropské čtvrti v Bruselu. Tento festival, 

jehož letošní ročník je již čtvrtým v pořadí, přilákal mnoho pracovníků evropských institucí. Těm bylo 

mimo občerstvení prezentovány také turistické možnosti, které nabízí Jihomoravský kraj. 

Tématem konference, jež se konala 7. prosince a kterou pořádala organizace CEPS, byly příležitosti, 

řešení a benefity, které přináší současná průmyslová revoluce. Ta otevírá, ačkoliv je její budoucnost 

stále ne zcela jasná, nové možnosti, nové trhy a více flexibilní produkci spolu s téměř bez emisními 

výrobními systémy. Avšak dopady nových technologií, jako jsou bio a nano technologie, velká data, 

umělá inteligence, pokročilá robotika s drony či vesmírné technologie, se liší region od regionu.  
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Vybrané akce v Bruselu  

 

11. prosince              Provádění reforem, investic a politiky soudržnosti: Jak podpořit Evropský semestr 

Konference na téma nově vznikajících technologiích 

12. prosince         Subnárodní finance a investice 

          Konference v oblasti problematiky blockchainu 

          Vánoční večírek l'Université libre de Bruxelles  

12. - 13. prosince      Zasedání pracovní skupiny sítě PURPLE 

 

Zasedání Evropského parlamentu 

 

Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální 

politiku, zdraví a ochranu spotřebitelů 

Prosinec Prosinec 6-7 10-13 



12. - 15. prosince      Exkurze učitelů středních škol do Bruselu  

13. prosince              Valná hromada sítě ERRIN 

          21. zasedání Komise pro hospodářskou politiku Evropského výboru regionů 

14. prosince              21. zasedání Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočtu EU Evropského     

výboru regionů     

 

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 
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