
 

Aktuality z EU 

Laureátkou letošní Ceny EU za literaturu, která byla vyhlášena         
21. dubna se stala česká autorka s bulharskými kořeny Bianca          
Bellová. V oceněné knize Jezero vypráví drsný příběh        
dospívajícího chlapce v neurčitém časoprostoru, jehož předobrazem       
byla situace kolem vysychajícího Aralského jezera. Cena EU za         
literaturu je udělována od roku 2009 talentovaným autorům ze         
zemí, které se podílejí na programu EU Kreativní Evropa. Spolu s           
Bellovou si ji tak v letošním roce odneslo 12 autorů.  

V prvním kole prezidentských voleb ve Francii zvítězil centrista         
Emmanuel Macron s 23,75 procenty hlasů. Do druhého kola,         

které se koná 7. května, s ním postupuje kandidátka krajní pravice           
Marine Le Penová. Pro ni hlasovalo 21,53 procent zúčastněných         
voličů. Konečné výsledky zveřejnilo 24. dubna francouzské       
ministerstvo vnitra, informoval o nich deník Le Figaro. Celkem se o           
prezidentské křeslo v prvním kole ucházelo 11 kandidátů, volební         
účast činila 78,69 procent. To je o něco méně než v předchozích            
prezidentských volbách v roce 2012, kdy v prvním kole přišlo hlasovat           

80,42 procenta voličů. Ve vítězném tandemu se sešli zcela protichůdní kandidáti. Exministr            
hospodářství (2014-2016) Macron chce přijít s liberálními recepty pro sešněrované          
ekonomické prostředí. V zahraničí politice se pak hlásí k tradičnímu spojenectví se            
Západem a dalšímu budování EU. Naopak osmačtyřicetiletá Le Penová chce zavádět           
ochranářská opatření, uzavřít hranice, tvrdě omezit imigraci a opustit eurozónou, či           
celou EU. Pokud se ve druhém kole potvrdí dosavadní předvolební průzkumy, měl by             
Macron posbírat výrazně více voličů. Pokud zvítězí, stane se ve 39 letech nejmladším             
prezidentem Francie. Evropská měna v reakci na výsledky voleb posílila o dvě procenta            
vůči dolaru tedy na na 1,09395 USD, nejvýše za zhruba pět a půl měsíce. Evropské akcie                
také výrazně stoupaly, index pařížské burzy CAC 40 si připsal více než čtyři procenta a               
hlavní index německých akcií DAX se díky téměř tříprocentnímu růstu vyšplhal na rekordní             
maximum. Panevropský akciový index STOXX 600 vykazoval nárůst o téměř dvě procenta. 

Většina skotských voličů si nepřeje nové referendum o nezávislosti na Velké Británii a             
podpora odtržení patrně slábne. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kantar, o němž            
informovala 25. dubna agentura Reuters. Místní vláda ovládaná Skotskou národní stranou           
(SNP) přitom žádá po Londýnu novou šanci na sebeurčení po rozhodnutí Spojeného            
království odejít z Evropské unie. Požadavek o zavedení nového referenda podle           
průzkumu podporuje jen 26 procent dotázaných. Osmnáct procent žádá pozdější datum,          
ale 46 procent referendum odmítá. Z těch, kdo by v referendu určitě hlasovali, by se             
55 procent vyslovilo proti nezávislosti a 37 procent by ji podpořilo. Osm procent Skotů je             
nerozhodnutých.  

K bombovému útoku v petrohradském metru, který si vyžádal 16 mrtvých, se přihlásila             
málo známá skupina Prapor imáma Šamila s tím, že jednala na rozkaz teroristického             
hnutí Al-Káida. 25. dubna to na svém webu oznámil americký institut SITE, který sleduje              



internetové aktivity džihádistických a rasistických organizací. 

Maďarsko dostalo 26. dubna od Evropské komise měsíc na vysvětlení svého nového            
zákona o vysokých školách, který podle komise není v souladu s unijními pravidly a              
svobodami. Maďarský premiér Viktor Orbán ten den v europarlamentu normu hájil a jako             
nepodložená odmítl obvinění, že by byla cíleně namířena proti Středoevropské univerzitě           
(CEU). Spor o tento zákon a o další konkrétní právní normy či jejich návrhy je však jen částí                  
hlubšího a trvalejšího konfliktu mezi Orbánovým Maďarskem a evropskými politiky v Bruselu.            

Komise dál prověřuje například maďarská azylová pravidla či návrh zákona o nevládních            
organizacích, který podle kritiků může zmenšovat prostor pro občanskou společnost v zemi.            
Orbán kritiku návrhu zákona o nevládních organizacích odmítl s tím, že snahou je jen vyšší               
transparentnost jejich finančních a dalších zájmů, které reprezentují. 

Dne 29. dubna se bude konat mimořádné zasedání Evropské Rady, jediným tématem            
tohoto zasedání bude problematika vystoupení Spojeného království z EU. V souladu s            
čl. 50 Smlouvy o EU se jednání uskuteční ve formátu 27 členských států, tedy bez účasti                
Spojeného království. Oficiální notifikací záměru Spojeného království vystoupit z EU, k níž            
došlo dne 29. března 2017, začala běžet dvouletá lhůta, jíž stanovuje Smlouva o EU pro               
vstup dohody o vystoupení z EU v platnost. Cílem zasedání proto bude přijmout tzv.              
pokyny Evropské rady, které budou představovat základní mandát pro Komisi, jakožto           
unijního vyjednavače pro negociace se Spojeným královstvím. 

 

 

Evropská unie zavedla 18.dubna nový systém elektronické certifikace, který umožní          
lepší dohled nad dovozem ekologických produktů. Průkopnický systém má zamezit          
podvodům s potravinami a přispět k jejich větší bezpečnosti. EU se tak stává světovou              
špičkou ve sledování a shromažďování informací o obchodu s ekologickými produkty.           
Systém také umožní snížit administrativní zátěž pro firmy i úřady a také získávat             
mnohem komplexnější statistické údaje o dovážených ekologických produktech. Během         
šestiměsíčního přechodného období se budou pro dovoz ekologických produktů používat          
potvrzení jak v papírové, tak v elektronické podobě. Od 19. října 2017 pak bude možná               
pouze certifikace elektronická. V reakci na doporučení Evropského účetního dvora a           
žádost členských států o řešení problémů s monitorováním pohybu ekologických produktů a            
důsledností kontrol dovozu mají tato nová pravidla zlepšit sledovatelnost ekologických          
produktů a snížit riziko možných podvodů. 

Eurozóna potřebuje vlastní rozpočet, plnohodnotnou bankovní unii a více demokratické          
odpovědnosti ve svém rozhodování, aby odstranila sociálně-ekonomickou nerovnost, ze         
které těží populistická hnutí. Uvedl to ve 21. dubna eurokomisař pro hospodářské a             
měnové záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici. Členové eurozóny by podle           
eurokomisaře měly dokončením bankovní unie omezit bankovní rizika a zlepšit zabezpečení           
peněž střadatelů. Za klíčové kroky Moscovici označil rovněž vytvoření rozpočtu eurozóny a            
posílení rozhodovacích pravomocí Evropského parlamentu na úkor ministrů financí         
členských zemí eurozóny. 

Evropská komise nabádá své vysoce postavené úředníky, aby začali britské subjekty           
postupně připravovat na důsledky takzvaného brexitu. Britské soukromé firmy nemají          
připouštět k mnohamiliardovým kontraktům a mají je nabádat ke zřizování poboček nebo            
sídel na území EU. Začít mají i přípravy na odpojení Británie od citlivých databází.              
Vyplývá to z interní zprávy, kterou zveřejní britský deník Financial Times 21. dubna. Interní              
sdělení bylo úředníkům rozesláno týden poté, co britská premiérka Theresa Mayová v            
březnu oficiálně zahájila proces odchodu své země z EU. Pod textem jsou podepsáni             
generální tajemník Evropské komise Alexander Italianer, šéf kabinetu předsedy komise          



Martin Selmayr a vyjednavač EK pro brexit Michel Barnier. Podle neveřejného dokumentu            
má Evropská komise a její specializované agentury už nyní při všech svých činnostech "brát              
v úvahu" skutečnost, že Británie se může stát do dvou let "třetí zemí". Má se to projevit při                  
výběru úředníků nebo při udělování miliard eur na výzkumné projekty či služby na základě              
přímých kontraktů. 

Evropská komise zvažuje legislativní kroky k harmonizaci metod, kterými internetové          
platformy jako Facebook, Twitter či Google postupují proti projevům nenávisti a           
podněcování k násilí. Vyplývá to z návrhu dokumentu, ke kterému získala 24. dubna             
přístup agentura Reuters. Komise by proto podle dokumentu mohla do konce roku přijít             
s legislativními i nelegislativními nástroji pro řešení "právní fragmentace a nejistoty         
spojené s odstraňováním ilegálního obsahu internetovými platformami". Společnosti       
Facebook, Twitter, Google a Microsoft se loni s Evropskou komisí dohodly na kodexu, který             
má napomoci v boji proti šíření nenávistných projevů na internetu. Firmy se podle kodexu             
mají snažit do 24 hodin od upozornění prověřit, zda je nějaký obsah závadný. V případě, že              
tomu tak bude, jej mají odstranit nebo k němu deaktivovat přístup. Evropská komise však           
firmy kritizuje, že nepostupují s dostatečnou rychlostí. 

Zadlužení členských zemí Evropské unie loni kleslo na 83,5 procenta hrubého domácího            
produktu (HDP) z 84,9 procenta v předchozím roce. Česká republika měla v rámci EU              
čtvrtý nejnižší poměr vládního dluhu k výkonu ekonomiky. Vyplývá to z údajů            
statistického úřadu Eurostat zveřejněných 24. dubna. Největší zadlužení na konci          
loňského roku vykazovalo Řecko, kde poměr dluhu k HDP dosahoval 179 procent.            
Nejlepší situace naopak panovala v Estonsku, jehož zadlužení činilo pouze 9,5 procenta            
HDP. 

Členské země EU 25. dubna potvrdily směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými           
zbraněmi v unii. Jde o poslední formální krok poté, co normu v polovině března schválil               
Evropský parlament. Česká vláda chystá proti směrnici žalobu, o jejím podání chce            
rozhodnout poté, co bude nyní směrnice publikována v unijním věstníku. Směrnice začne            
platit 20 dní po zveřejnění ve věstníku, státy jsou povinny zahrnout ji do svého vnitrostátního               
práva do 15 měsíců. 

Evropské fondy by měly být po roce 2020 jednodušší a řídit se jednotnou sadou              
pravidel. Na jednání v Lucemburku se na tom 26. dubna shodli ministři členských zemí              
odpovědní za tuto problematiku. Podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové začnou            
tvrdá vyjednávání o podobě fondů na období 2020 až 2026 již v příštím roce. Do konce                
letošního roku, zřejmě v říjnu, by Česko mělo od Evropské komise obdržet dokument, ve              
kterém exekutiva EU představí svůj pohled na priority budoucího využití unijních peněz v             
Česku. O nich se pak začne vyjednávat. 

Evropská komise předložila 26. dubna první návrh opatření, která mají směřovat k            
vytvoření evropského pilíře sociálních práv. Těmito kroky jsou představení návrhu          
směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a zahájení konzultací se            
sociálními partnery ohledně pravidel o pracovních smlouvách a přístupu k sociálnímu           
zabezpečení. Iniciativa, která byla v Bruselu představena, je součástí pracovního programu           
Evropské komise na rok 2017. Co návrh mimo jiné přináší? Zvyšuje dosavadní minimální             
standardy upravující oblast rodičovské, otcovské a pečovatelské dovolené. Muži podle          
návrhu mají nově mít nárok na deset pracovních dnů volna po narození dítěte. Návrh              
rovněž otcům i matkám přiznává individuální nárok na čtyři dodatečné měsíce dovolené.            

Další novinkou, kterou iniciativa Evropské komise zavádí, je institut pečovatelského volna.           
Onemocní-li přímý příbuzný zaměstnance, ten má mít nárok na zvláštní pečovatelské volno v             
rozsahu pěti pracovních dnů za rok. 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 



Dne 21. dubna se uskutečnilo setkání k přípravě Design Days 2017. Byl            
představen koncept, který navrhuje Tim Vermeulen, programový ředitel World         
Design Event a možný potencionální projektový manažer pro Design Days 2017.           
Tim Vermeulen chce z tohoto ročníku EU Design Days udělat něco velkolepého s             
cílem inspirovat lidi. V ranní sekci hlavního dne navrhuje pozvat špičkové           
designéry nejen z Evropy. V odpolední co-creative sekci by byl prostor nechaný pro             
pořádající regiony. Návrhem bylo tzv. Pecha Kucha, prezentaci 20 slidu za 20            
sekund. Dále by v odpolední sekci probíhali workshopy tematicky zaměřené na problémy a výzvy,              
kterým města pořádajících regionů čelí. 

Dne 24. dubna se konalo setkání o aktuálním tématu akademické svobody a demokracie na              
vysokoškolské půdě v Maďarsku. Hlavním hostem odpoledního setkání na bruselské univerzitě ULB            
byl Michael Ignatieff, rektoevropské univerzity (Central European University), který hovořil o           
současné situaci jeho univerzity a sporu s nedávným maďarským politickým ustanovením, které            
je podle Michaele Ignatieffa velmi jednoznačně namířené proti Středoevropské univerzitě. Diskuze se            
účastnila Caroline Pauwels, rektorka Vrije Universiteit Brussel a Yvon Englert, rektor Université            
Libre de Bruxelles, kteří vyzdvihli důležitost hovořit o akademických svobodách a zastat se o její               
implementaci napříč Evropou. 

Dne 25. dubna se konala organizační schůzka k nadcházejícímu dni otevřených dveří evropských             
institucí, který se uskuteční u příležitosti oslav Dne Evropy v sobotu 6.5.2017. Za Zastoupení              
Jihomoravského kraje při EU v Bruselu máme připravenou podobu prezentace o Jihomoravském kraji,             
kterou budou moci návštěvníci shlédnout v Radě Evropské unie a ve Výboru regionů, kde budeme               
součástí festivalu regionů a měst. 

Dne 25. dubna se konala konference zaměřená na ohrožené pracovní skupiny (zejména mladí lidé,              
postižení a uprchlíci) a jak díky mentoringu a odbornému vzdělávání těmto skupinám pomoci v              
pracovní inkluzi. Tuto konferenci pořádal Institut pro výzkum veřejné politiky (IPPR) a zahajoval ji              
ředitel Institutu Tom Kibasi a více prezident Global Philynthrophy EMEA, J.P. Morgan, Kamal             
Motalib, kteří shrnuli celý program konference. Na úvod navázala Dorothe Andersen, členka            
Evropského hospodářského a sociálního výboru a hlavní poradce v dánské Konfederaci           
zaměstnavatelů, jež hovořila o základní myšlence celé konference, tedy o odborném vzdělání a             
přípravě, tzv. VET –Vocational Education Training. V úvodu ještě odprezentoval krátkou prezentaci            
se svými zkušenostmi z oblasti Manuel Souto-Oter, přednášející na Cardiff Univerzity. Dále byla             
konference rozdělena do tří panelů. První panel byl zaměřen na práci napříč jednotlivými sektory              
(zaměstnavatelé, poskytovatelé vzdělání a veřejný sektor) tak, aby byl zajištěn úspěšný odborný            
vzdělávací systém. V této části se také představily španělské úspěšné příklady z praxe. V druhém               
panelu se hovořilo o měkkých dovednostech a jejich implementace do odborného vzdělávání.            
Hovořící kladli velký důraz právě na měkké dovednosti, které jsou velice důležité na dnešním rychle               
se měnícím pracovním trhu. V posledním, třetím panelu zazněly návrhy, jak implementovat odborné             
vzdělání na cílové ohrožené skupiny. Jako důležitá součást byl zmíněn mentoring. 

Dne 26. dubna se na stálém Zastoupení Dánského království při EU v Bruselu uskutečnila přednáška               
zaměřená na chronické onemocnění v Evropě. Debata se převážně věnovala Diabetes           
mellitus,cukrovce, jako jednu z nejvíce naléhavých výzev v oblasti zdravotní péče. Pozvání na             
setkání přijal Prof. Allan Flyvbjerg, který hovořil o Steno Diabetes Centre Copenhagen a jeho ambici               
zlepšit kvalitu léčby pro pacienty s onemocněním cukrovky. Dalším hostem byla Christel            
Schaldemose, členka Evropského parlamentu, s návrhem nastavení určitých cílů spojených s léčbou            
pacientů, které by se měli evropské státy snažit dodržovat. Upozornila také na důležitost učení se               
od sebe navzájem, především pomocí ukázkových příkladů. Dr. Loukianos Gatzoulis z Evropské            
komise, Generálního ředitelství pro zdraví, poukázal na možnosti poskytnutí pomoci členským           
státům ve formě podpory v přijímání zjištění v rámci národních strategií pro diabetiky, ve              
strategickém využívání evropských finančních nástrojů ve zdravotnictví a v podpoře spolupráce. Dále            
Line Matthiessen z Evropské komise,Generálního ředitelství výzkum a inovace ve své prezentaci            
obeznámila osazenstvo s politickými rozhodnutími, které byly přijaty na půdě Evropské komise v             



minulosti a nastínila i ty, které jsou v procesu přípravy. Závěrem Prof. Dr. Sehnaz Karadeniz shrnula                
fakt, kdy diabetes není jen problém ve zdravotnictví, ale ovlivňuje další sektory, jako je              
ekonomie, politika a prostředí. 

Zúčastnili jsme se také semináře, který byl zaměřen na dovednosti ke zvýšení prosperity evropské              
společnosti a začlenění ohrožených sociálních skupin do trhu práce. Setkání se konalo v kanceláři              
zastoupení města Göteborg ve středu 26. dubna. Na semináři vystupovali čtyři mluvčí, kteří             
zastupovali jak veřejný sektor, tak i privátní, a zároveň lokální i evropskou úroveň. Jako první se                 
chopila slova členka Evropské komise, výboru Zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního           
začleňování, Chiara Riondino, která hovořila o Nové agendě dovedností pro Evropu, kterou            
Evropská komise představila na konci loňského roku. Na paní Riondino navázal Marten Verheugt z              
CSR Europe (Společenská odpovědnost podniků v Evropě), obsahem jeho prezentace byl tzv. Pakt             
pro mladé, jež se zaměřuje na propojení zaměstnavatelů s institucemi za účelem lepšího             
odborného vzdělání mladých lidí. Velká konference na toto téma se uskuteční 23. listopadu tohoto              
roku. Jako třetí prezentoval Jan Elftorp, zástupce města Göteborg a ředitel trhu práce a vzdělávání               
dospělých, který popisoval příklad z praxe jak pracovat s migranty a úspěšně je začleňovat do trhu                
práce. Jako poslední mluvil zástupce města Rotterdam, Ruud Rakers, který představil další příklad z              
praxe na téma, jak se město Rotterdam vypořádává s výzvami týkajících se dovedností pro rovnost a                
odolnost příštího století, tzv. 4. průmyslová revoluce – co nás čeká a jak se připravit. 

Ve středu 26. dubna od 19:30 se v prostorech Maison des Artes, ULB v Bruselu uskutečnilo                
neformální setkání studentů se zájmem o český jazyk s názvem Café tchèque. Akci pořádalo naše               
Zastoupení společně s Centre d’Études Tchèques při Université Libre de Bruxelles a Českým centrem              
v Bruselu. Tématem tohoto setkání byl Jihomoravský kraj, jeho krásy a zajímavosti. Pro účastníky              
jsme připravili vědomostní kvíz, za správné odpovědi pak byli studenti odměněni drobnými            
dárečky z našeho kraje, a také měli možnost ochutnat skvělá moravská vína. Setkání se opravdu               
vydařilo, všichni zúčastnění odcházeli s úsměvem na tváři, naši pověstnou moravskou pohostinnost            
jsme tak určitě potvrdili. 

Dne 27. dubna se konala konference ve Skotském domě s cílem upozornit na problematiku              
Polypragmasie (Polypharmacy), tedy situace, kdy jsou pacientům předepisována čtyři a více různá            
léčiva na různá onemocnění, která je sužují. Zejména starší lidé, kteří trpí na několik život               
ohrožujících onemocnění zároveň, dostávají pravidelné dávky léků předepisovaných často různými          
lékaři, aniž by v mnoha případech byly zohledněny další léky, které užívají kvůli jiným diagnózám.               
Vedlejší efekty kombinací takových medikamentů pak podle zveřejněných výsledků vedou až k 8,6             
milionům neplánovaných návštěv nemocnice v Evropě ročně, přičemž 50% takových návštěv ve            
skupině pacientů nad 65 let, kteří berou současně 5 a více léků, se dá zabránit. Iniciativa „Simpathy“                 
původem ze skotské rurální oblasti Highlands, byla vytvořena za účelem čelení této problematice,             
také s ohledem na stále rostoucí průměrný věk občanů Evropy. Z výsledků iniciativy vyplývá několik               
doporučení – je potřeba lépe propojit jednotlivé doktory, kteří léčí individuální pacienty a zapojit              
více holistický přístup k jejich léčbě, stejně jako více vnímat potřeby a obavy samotných pacientů.               
Jako konkrétní řešení navrhují centrální databázi předepisovaných medikamentů pro pacienty,          
kterou mohou při prodeji léčiv zkontrolovat lékárníci a předat doporučení lékaři, který pacientovi             
vydal recept na problematická léčiva. Pakliže se centrální registr předepsaných léčiv zdá být jako příliš               
velké sousto, navrhují začít v menším měřítku, například v pečovatelských domech. Snížení množství             
předepisovaných léčiv vede nejen k nižším rizikům spojeným s vedlejšími efekty nebo kritickým             
kombinacím medikamentů, ale také k nižším výdajům na zdravotnictví. 

Dne 27. dubna se uskutečnilo setkání v prostorách Zastoupení regionu Galicie organizované styčnou             
kanceláří Dolního Rakouska za účelem diskuze o stavu budoucnosti politiky soudržnosti po roce             
2020 a jeho pozici ze strany regionů. Dalším posláním setkání byla výměna informací účastnících              
se regionů a byly zde představeny strategické úvahy o budoucí činnosti. Ilse Penders-Stadlmann             
navrhuje vytvořit pracovní skupiny stejně vyspělých regionů, které by společně vypracovaly pracovní            
dokument tzv. working paper adresující specifické problémy a potřeby regionů. Následně z těchto             
pracovních dokumentů by se vybraly hlavní priority, které by se dále představily relevantním             



evropským institucím. Dále Ilse Penders-Stadlmann vybízí regiony, aby se zkontaktovaly s           
regionálními a národními členy Evropského parlamentu a obeznámily je s jejich pozicí k budoucnosti              
kohezní politiky. 

Kalendář 

 

 

 

 
 

 

 

 


