
 

    Aktuality z EU 

Zemské volby v Bavorsku ARD vyhrála 14. října vládnoucí 

Křesťanskosociální unie (CSU). Zisk 37,3 procenta hlasů pro ni   

ale představuje nejhorší výsledek za téměř 70 let. Pro svou novou vládu tedy 

bude muset hledat koaličního partnera, kterým nejspíš budou Svobodní voliči 

(FW). Druhou nejsilnější stranou se stali Zelení a do bavorského parlamentu 

se poprvé dostala protestní Alternativa pro Německo (AfD). Právě Zelení   

a AfD patří k hlavním vítězům voleb. Zelení slaví s 17,8 procenta svůj nejlepší 

výsledek v Bavorsku, kde dosud nikdy nepřekonali ani hranici deseti procent. 

Hlavní unijní vyjednavač o brexitu Michel Barnier potvrdil 15. října,   

že dohody o odchodu Británie z Evropské unie zatím nebylo dosaženo. 

Navzdory "intenzivnímu úsilí" zbývá dořešit některá klíčová témata, napsal 

Barnier na twitteru po jednání s britským ministrem pro brexit Dominikem 

Raabem. Mezi těmito tématy patří problém kolem režimu na hranici mezi 

Irskem a britským Severním Irskem. V nejbližších dnech nebudou jednání 

pokračovat, kdy opět rozhovory začnou není v tuto chvíli zřejmé. 

Za prvních devět měsíců letošního roku překročilo hranice Evropské unie 

nelegálně 100 100 migrantů, což je o třetinu méně ve srovnání se stejným 

obdobím loni. V září se takto přes čtyři hlavní migrační trasy do Evropy dostalo 

12 900 běženců. Uvedla to 15. října Evropská agentura pro pobřežní a pohraniční stráž (Frontex). 

Obecný pokles migrace Frontex přičítá snížení přílivu uprchlíků v centrálním Středomoří. Migrační 

trasu, která vede západním Balkánem přes Srbsko do Maďarska a Chorvatska, už konstantně příliš 

migrantů nevolí. Oproti tomu se stále častěji vydávají přes Albánii, Černou Horu a Bosnu a Hercegovinu 

anebo ze Srbska do Bosny a Hercegoviny. 

Německá automobilka Audi zaplatí za podvody s emisemi 800 milionů eur (20,7 miliardy Kč). 

Dceřiná firma koncernu Volkswagen 16. října oznámila, že přijala pokutu vyměřenou mnichovským 

státním zastupitelstvím a ukončila tím soudní řízení. Výrobce luxusních vozů ve svém sdělení uvedl, 

že tato mimořádná položka výrazně zatíží jeho letošní hospodářské výsledky, zasažen by měl být   

i mateřský Volkswagen. Ten už v červnu zaplatil za podobný přestupek miliardu eur. 

Nejvíce Evropanů za posledních 25 let nyní věří, že členství jejich země v Evropské unii je dobrá 

věc, vyplynulo z posledního průzkumu veřejného mínění Eurobarometru, jehož výsledky byly 

zveřejněné 17. října. O pozitivech členství je přesvědčeno 62 procent Evropanů. Nejpesimističtější 

ohledně EU jsou Češi – členství v Unii považuje za pozitivní jen 39 procent z nich, což je nejméně   

v celém bloku. Na opačném konci žebříčku jsou Lucemburčané s 87 procenty. Anketa se uskutečnila   

v září. 

Evropská unie chce posílit své možnosti reagovat a bránit se kybernetickým útokům, včetně 

možnosti uvalování sankcí. V Bruselu se na tom 18. října shodli šéfové států a vlád zemí 

osmadvacítky. Návrhy Evropské komise týkající se kybernetické bezpečnosti by se podle nich proto 

měly posuzovat jako prioritní. Lídři EU také přijali závěry týkající se migrační problematiky a 

mezinárodní kooperace, zdůrazňují kromě jiného význam ochrany vnější hranice bloku a potřebu 

spolupráce s Afrikou. Závěry připomínají také nutnost další práce na rozbíjení sítí pašeráků lidí a 

převaděčů, kteří na snaze migrantů dostat se do Evropy vydělávají. 
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Členské státy EU budou hledat způsoby, jak by jejich centrální banky mohly lépe sledovat finanční 

toky související s nelegálním financováním libyjských ozbrojených skupin. Po jednání ministrů 

zahraničí zemí evropské osmadvacítky to novinářům řekla 15. října šéfka unijní diplomacie Federica 

Mogheriniová. Snahy evropských bank by měly přispět k tomu, že bude možné přesně určit, kdo se   

v souvislosti s děním v Libyi podílí na pašování, "ať už to je ropa, zbraně nebo lidské bytosti", 

vysvětlila. EU se hodlá kromě podpory politických změn i nadále soustředit na hospodářské reformy   

v zemi a na snahu zlepšit tamní bezpečnostní situaci.  

Evropská komise nabídla Británii prodloužení přechodného období po brexitu. S odvoláním na 

interní dokument německé vlády o tom 16. října informoval list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). 

Na základě dosavadních jednání by přechodné období, po které Británie zůstane na unijním jednotném 

trhu a v celní unii, mělo skončit v prosinci 2020, tedy 21 měsíců po vlastním odchodu Británie z EU. 

Podle britského listu Financial Times je hlavní vyjednavač EU Michel Barnier otevřený možnosti 

prodloužit přechodné období o rok. Přechodné období by firmám i občanům mělo dát právní jistotu   

a čas připravit se na nadcházející změny. Za přechodného období by se na Británii mělo vztahovat 

stejné právo jako dnes, Brusel by měl na Londýn navíc nadále pohlížet jako na člena z hlediska 

mezinárodních smluv EU včetně obchodních. Britové by tak ještě nemohli samostatně uzavírat vlastní 

obchodní smlouvy. 

Evropská komise poskytne z rozpočtu EU na zemědělství 172,5 milionu eur na propagaci 

evropských zemědělsko-potravinářských produktů v EU i na ostatních světových trzích, Komise   

to zveřejnila v tiskové zprávě z 16. října. V příštích třech letech se uskuteční 79 kampaní, které se zaměří 

na rozsáhlou řadu produktů, jako jsou mléčné výrobky, olivy a olivový olej a ovoce a zelenina. 

Programy mají pomoci producentům v zemědělsko-potravinářském odvětví EU s propagací kvality 

jejich produktů, a tím i jejich produktů jako takových v Evropské unii, a rovněž při otevírání nových 

trhů. Zaměřují se na řadu priorit, mimo jiné na zdůraznění kvality evropských potravin se zeměpisným 

označením nebo na způsoby ekologické produkce. 

Evropská komise 17. října oznámila, že spustí 2. kolo iniciativy #DiscoverEU – jízdenky zdarma   

po #EU na 30 dní pro 18leté. První kolo iniciativy DiscoverEU se setkalo s obrovským úspěchem, proto 

Komise již 28. listopadu 2018 zahájí druhé kolo soutěže o jízdenky zdarma. Všichni osmnáctiletí 

obyvatelé EU se pak budou moci do 11. prosince 2018 přihlásit do soutěže o jízdenku, se kterou budou 

moci v době mezi 15. dubnem a 31. říjnem 2019 cestoval po Evropě. Do prvního kola iniciativy 

DiscoverEU se zapojily tisíce mladých lidí, kteří vytvořili jednu velkou, skutečně celoevropskou 

komunitu. Účastníci, kteří se předtím nikdy neviděli, se spojili a díky sociálním sítí pak společně 

cestovali mezi různými městy, případně v rámci skupiny hledali nebo nabízeli nocleh. 

Evropská komise podepsala 17. října s organizací Breakthrough Energy memorandum o porozumění za 

účelem zřízení společného investičního fondu s názvem Breakthrough Energy Europe (BEE). Ten 

by měl evropským podnikům pomáhat s vývojem radikálně nových technologií na výrobu čisté 

energie a následně s jejich uváděním na trh. Tato iniciativa je součástí úsilí Komise stát i nadále   

v čele boje proti změně klimatu a dokazuje její odhodlání dostát závazkům Pařížské dohody   

a podporovat energetickou účinnost. Komise tak chce dát kapitálovým trhům a investorům jasný 

signál, že globální přechod na moderní, čistou ekonomiku již probíhá. Ke spuštění programu by 

mělo dojít v roce 2019. Polovinu prostředků věnuje organizace Breakthrough Energy, jejímž předsedou 

je Bill Gates, a druhá polovina půjde z InnovFin – tedy z finančních nástrojů pro sdílení rizika, které 

jsou financovány ze současného programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. 

 

 

 

 

Zprávy z evropských institucí 



Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Umělá inteligence je již blízkou budoucností. A právě rozvoj umělé inteligence   

a její masové rozšíření změní náš dnešní svět tak, že množství průmyslových 

odvětví a s nimi spojených zaměstnání bude zcela k nepoznání.  Tyto informace   

a mnoho jiného na téma budoucnost života s umělou inteligencí se Zastoupení 

dozvědělo na konferenci, která se konala 16. října. Hlavními tématy pro EU musí 

být především lidské zdroje a jejich rekvalifikace, výzkum a kooperace týmů   

v něm, směřování investic do technologií a také nastavení etického rámce pro 

vývojáře s cílem zachování soukromí uživatelů. 

Ve středu 17. října se uskutečnila konzultace zainteresovaných skupin ke stanovisku, které aktuálně 

vypracovává Evropský výbor regionů k tématu obnovené evropské agendy pro výzkum a inovace. 

Diskutována byla například role veřejných služeb, zahrnutí místních komunit a zástupců, či návrh 

Evropské komise na vytvoření Evropské rady pro inovace. Důležitou poznámku přidal do diskuse 

zástupce tzv. „nejvzdálenějších regionů“, který podotknul, že tyto regiony nejsou v předkládaném 

návrhu zahrnuty, a to i přesto, že se v sektoru výzkumu a inovací výrazně angažují.   

Na dopady výzkumu v oblasti automobilového dopadu se zaměřila konference pořádaná Asociací 

automobilových organizací zaměřených na vývoj a výzkum EARPA. Představeny zde byly jak nadějné 

studentské projekty z evropských univerzit, tak i profesionální práce firem jako Ford, TNO či Daimler 

na téma snižování váhy použitých materiálů, vývoje autonomních vozidel nebo problému ohledně 

sdílení informací mezi jednotlivými subjekty. Zástupci EARPA také upozornili na důležitost 

spolupráce s regiony v členských státech EU, jelikož právě regiony jsou dynamickým subjektem   

v otázce výzkumu a následné implikace výsledků. 

Konference o možnostech snižování úniku částic elementárního uhlíku při topení dřevem   

v domácnostech se uskutečnila ve čtvrtek 18. října. Právě domácí topení dřevem ve velké míře přispívá 

k obrovskému znečišťování ovzduší a poškozování lidského zdraví. Mimo jiné například domácí krby, 

které mají navozovat příjemnou atmosféru, mají velmi škodlivé účinky, kterým by se mělo 

předcházet. O reálných dopadech spalování dřeva, alternativních možnostech a o tom, jaké kroky je 

třeba podniknout na úrovni jednotlivých zemí i EU, se diskutovalo v rámci této konference. 

V členských státech Evropské Unie v současnosti žije téměř deset milionů lidí postihnutých 

Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou, v budoucnosti, do roku 2030 se toto číslo pravděpodobně 

zdvojnásobí. Platforma ICT4Life proto shromažďuje několik projektů působících na půdě EU za cílem 

sjednotit výzkum možností, jak usnadnit život lidem trpící těmito chorobami, ale také těm, kteří se    

o tyto lidí starají, ať již jde o profesionály či členy rodiny. Jejím cílem je například vytvoření systému 

monitorování pacientova stavu dostupného on-line pomocí jednoduché aplikace s využitím umělé 

inteligence.   

Kalendář 

 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu  

 

22. října                         Konference o biohospodářství 

 

23. října  Setkání Komise pro hospodářskou a sociální politiku Evropského výboru     

regionů 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti  

 

Dotační příležitosti nejen pro 

poskytovatele sociálních služeb, 

Administrativní a školící středisko Cejl 

Říjen Říjen 22-25 24 



 Science Café s prof. Tomášem Jungwirthem 

 

23. - 25. října Generální shromáždění sítě PURPLE 

 

25. října Slavnostní recepce ke státnímu svátku a oslava českého a slovenského století 

 

     

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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