
 

    Aktuality z EU 

Od 1. ledna 2019 jsou držiteli titulu Evropské hlavní město kultury 

jihoitalská Matera a bulharské město Plovdiv. Titul hlavní město kultury je 

každoročně udělován Evropskou komisí a Evropským parlamentem jednomu 

či dvěma evropským městům. Ty poté mají v příslušném roce možnost široké 

veřejnosti představit svůj kulturní život a kulturní rozvoj. Ocenění je pro 

města jedinečnou příležitostí, jak mohou změnit svůj obraz a dále se nejen 

kulturně rozvíjet, zapsat se do světového povědomí a přilákat více turistů   

a pomocí kultury přehodnotit svůj rozvoj. Má dlouhodobý dopad nejen   

z hlediska kulturního, ale i z hlediska společenského a ekonomického, a to jak 

pro samotné město, tak i pro okolí. 

Zákazníci v Itálii si od letošního 1. ledna už v obchodech nekoupí vatové 

tyčinky na čištění uší, které jsou vyrobené z plastu. V platnost totiž vstoupil 

nový zákon, podle něhož musejí být tyčinky vyrobeny jen z biologicky 

odbouratelných materiálů. Itálie je tak první zemí v EU, která v rámci boje   

s plastovým odpadem toto nařízení zavedla. 

Počet nelegálních překročení vnějších hranic Evropské unie loni oproti 

roku 2017 poklesl o čtvrtinu na odhadovaných 150.000, což je nejméně za 

posledních pět let. Informovala o tom 4. ledna pohraniční agentura Evropské 

unie Frontex. Většina migrantů podle ní dorazila do Španělska. Naopak Itálie, která podnikla kroky 

proti vyloďování migrantů zachráněných ve Středozemním moři, zaznamenala nejnižší počet příchodů 

od roku 2012 - zhruba 23.000. Při vrcholu migrační krize v roce 2015 dorazilo do Evropy asi 1,1 milionu 

lidí. Lepší život v Evropě hledali zejména migranti z Afghánistánu, Sýrie a Iráku. Úřad vysokého 

komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) informoval, že loni zahynulo při pokusu dostat se přes 

Středozemní moře ze severní Afriky do Evropy celkem 2 262 migrantů. 

Vláda schválila 7. ledna návrh zákona, který by měl upravovat vztahy mezi ČR a Spojeným 

královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody, řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan 

Hamáček (ČSSD). Speciální předpis pro případ, že by v březnu Británie odešla z EU bez dohody, 

připravilo ve spolupráci s dalšími úřady jeho ministerstvo. 

Rumunsko zvažuje žalobu na Rakousko u Soudního dvora EU kvůli tzv. indexaci přídavků na děti. 

Opatření je diskriminační, řekl 7. ledna rumunský ministr zahraničí Teodor Melescanu. Mluvčí Komise 

řekla, že indexace je v rozporu s právem EU. Na základě opatření, které platí od Nového roku, budou 

lidé z chudších zemí pracující v Rakousku od rakouského státu na děti žijící ve své vlasti dostávat 

přídavky odpovídající životním nákladům v zemích původu. Rumunská vláda zvažuje žalobu   

na Vídeň, protože jde o "jasný případ diskriminace", který je v rozporu se všemi základními hodnotami 

EU, řekl šéf rumunské diplomacie Melescanu. Rumunští zaměstnanci v Rakousku podle něj platí daně 

a další odvody jako kterýkoli jiný zaměstnanec, a přesto podle něj budou najednou dostávat na své děti 

"až o 50 procent menší podporu než dosud". Pokud rumunská vláda skutečně žalobu podá, je si 

Melescanu téměř jistý, že nezůstane jedinou žalující stranou. 

Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová 8. ledna vyzvala kosovskou vládu, aby zrušila 

nedávné stoprocentní zvýšení cla na dovoz srbského zboží. Učinila tak při jednání s týmem 

kosovských vyjednávačů pro dialog se Srbskem, který minulý měsíc jmenoval kosovský parlament. 
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Mogheriniová také vyzvala obě země k brzkému uzavření "právně závazné dohody o úplné normalizaci 

vztahů". 

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat v pátek 24. května   

a v sobotu 25. května. Rozhodl o tom prezident Miloš Zeman. ČTK o tom informoval 8. ledna 

prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Rozhodnutí prezidenta musí ještě spolupodepsat premiér Andrej Babiš 

(ANO). 

Vláda britské premiérky Theresy Mayové utrpěla 9. ledna porážku v Dolní sněmovně, která schválila 

opatření výrazně omezující možnost kabinetu realizovat odchod země z EU bez uzavřené dohody 

s Bruselem. Těsně schválený dodatek k rozpočtovému zákonu dává podle britských médií větší moc 

poslancům, jejichž souhlas bude vláda pro případ neřízeného brexitu potřebovat, aby mohla využívat na 

chod úřadů peníze z daní. Opoziční labouristé také oznámili, že parlament bude o samotné dohodě 

hlasovat v úterý 15. ledna. 

Evropská komise do konce loňského roku Česku proplatila 25 procent dotací určených   

na programové období 2014 až 2020. Jde o 145,6 miliardy korun z celkově přidělených 582,9 miliardy. 

Všech deset operačních programů splnilo do konce roku podmínky čerpání, Česko tak zatím nemusí 

Unii nic vracet. ČTK o tom 9. ledna informovalo ministerstvo pro místní rozvoj, které je za čerpání 

dotací zodpovědné. Smluvně zajištěno má Česko 391,4 miliardy korun, tedy 67,1 procenta. 

 

 

Ukrajina byla v roce 2018 opět primárním terčem proruských dezinformátorů, kteří se ale výrazně 

zaměřili i na Evropskou unii či Británii. V analýze své práce za loňský rok to uvádí zvláštní tým 

diplomatické služby EU, jehož úkolem je odhalování mediálních manipulací. Na svém webu EU Disinfo 

4. ledna mimo jiné popsal, jak média, která prosazují zájmy Moskvy, zahlcovala informační prostor   

v souvislosti s otravou bývalého ruského špiona Sergeje Skripala či napětím v Azovském moři. 

V úterý 8. ledna se uskutečnilo první zasedání Rady pro obecné záležitosti v roce 2019. Delegace ČR 

byla vedena náměstkem ministra zahraničních věcí Alešem Chmelařem. Mezi hlavními tématy jednání 

byl připravovaný víceletý finanční rámec EU na léta 2021–2027, problematika dezinformací a dialog 

o evropských záležitostech s občany. V úvodu zasedání prezentoval zástupce Rumunska coby nové 

předsednické země Rady EU v období od ledna do června 2019 priority rumunského předsednictví 

Rady EU. Mezi ně patří koheze a další sbližování Evropy, bezpečnější Evropa, Evropa společných 

hodnot a posílení role Evropy jako globálního hráče. Zástupci členských států EU vyslechli prezentaci 

komisaře pro rozpočet Güntera Oettingera, která se týkala finančního rámce EU pro období 2021-2027. 

Ministři se rovněž věnovali problematice dezinformací. V rámci politické diskuse proběhla výměna 

názorů, jak by měla vypadat koordinovaná odpověď EU na šíření dezinformací, a to zejména v online 

prostředí. Klíčovým dokumentem v této oblasti je Akční plán k dezinformacím zveřejněný na počátku 

prosince roku 2018, jehož cílem je posílit schopnost EU reagovat na dezinformační kampaně. Téma 

nabývá na mimořádné důležitosti ve vztahu k blížícím se volbám do Evropského parlamentu, protože 

cílem dezinformačních kampaní může být také narušení spravedlivých a svobodných evropských voleb. 

Stav právního státu v Polsku, Maďarsku a Rumunsku bude patřit mezi hlavní výzvy EU v roce 2019. 

Podle agentury PAP to 9. ledna po prvním letošním zasedání Komise prohlásil její místopředseda Jyrki 

Katainen. Komisař, který má na starosti zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost, vidí 

provázanost mezi stavem právního státu a možností řádně čerpat prostředky z evropských fondů. 

Největší turbulenci, která EU čeká v letošním roce, způsobí podle Katainena brexit. Mezi hlavní 

problémy ale zařadil také Rusko a omezování vlády práva ve třech zmiňovaných členských zemích. 

Komisař prohlásil, že EU stojí na společných hodnotách, jako jsou lidská práva, svoboda slova   

a svobodná média. Kdo je nedodržuje, podkopává podle něj základy evropského společenství. 
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Vybrané akce v Bruselu 

15. ledna Rozšiřování vodíkových agregátů v dílnách evropských měst 

18. ledna  Setkání pracovní skupiny Smart Cities 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 Evropského parlamentu 

Leden 14-17 

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

