
 

    Aktuality z EU 

Francie, Británie a Německo se rozhodly využít možností mezinárodní jaderné 

dohody s Íránem a podaly na Teherán stížnost kvůli porušování jeho 

závazků z této smlouvy vyplývajících. Dle využitého mechanismu tak půjde 

stížnost ke společné komisi, v níž zasedají zástupci Íránu, Ruska, Číny, tří 

evropských mocností a EU. Pokud komise neshodu nevyřeší, postupuje 

záležitost Radě bezpečnosti OSN. Pokud by ani ta spor nevyřešila do 30 dní, 

vstoupí znovu v platnost sankce uvalené OSN vůči Íránu, které dohoda 

původně uvolnila. Cílem stížnosti však není obnovení sankcí, ale záchrana 

dohody a obnovení diskuze s Íránci, která by jim umožnila přehodnotit 

některá z jejich minulých rozhodnutí.  

Britský premiér Boris Johnson nevyhoví žádosti o převodu pravomocí na 

skotský parlament v souvislosti se snahou uspořádat nové referendum o 

nezávislosti Skotska. Skotské první ministryni Nicole Sturgeonové napsal, že 

další plebiscit by prodloužil „politickou stagnaci“ v nejsevernější části 

Spojeného království. Zmíněným plebiscitem Johnson poukázal na plebiscit 

z roku 2014, v němž se 55 procent hlasujících vyslovilo pro setrvání Skotska 

v monarchii. Dle skotských nacionalistů ale situaci zcela mění odchod Británie 

z Evropské unie, proti kterému v referendu z roku 2016 hlasovala výrazná 

většina účastníků ze Skotska. Právě Sturgeonová slíbila v rámci své kampaně 

v parlamentních volbách, že bude vyjednávat o udělení příslušné pravomoci skotskému parlamentu. I 

přes aktuální nezdar tak plánuje podniknout další kroky k dosažení svého cíle. Bez souhlasu Londýna 

se však hlasování o nezávislosti při současném uspořádání nemůže uskutečnit. 

V centru výzkumu toxických látek RECETOX Masarykovy univerzity proběhl ve středu 15. ledna 

kick-off meeting projektu Teaming. Vznikne zde výjimečná „living lab“ – živá laboratoř, kde budou 

vědci studovat faktory ovlivňující lidské zdraví. Umožní to téměř miliardová dotace z grantového 

programu Horizont 2020. Pojem živá laboratoř odkazuje k provázanosti výzkumu s reálným 

životem. Nejde o experimenty na lidech, ale o zapojení lidí, například obyvatel města, kteří mohou sami 

říct, co je trápí. Například hluk, znečištění nebo smog. Pojem také vyjadřuje snahu komunikovat s 

politiky, směřovat k řešení problémů a dostávat výsledky výzkumu co nejdříve zpět k lidem. Komplexní 

dopady toxických látek v prostředí na člověka je možné hodnotit pouze v dlouhodobých 

epidemiologických a klinických studiích. Recetox proto v novém projektu spojuje síly se zahraničními 

partnery, například z Londýna a Curychu, kteří přispějí k vytěžení dat z dlouhodobé studie 

CELSPAC, která už skoro třicet let sleduje život a zdraví dětí narozených v Brně. 

Ve čtvrtek 16. ledna se v Národním muzeu v Praze sešli premiéři zemí V4, tedy ČR, Slovenska, 

Polska a Maďarska. Později se k setkání připojil také rakouský kancléř Sebastian Kurz. Nejdříve 

společně uctili před muzeem památku Jana Palacha, následně zahájili jednání zaměřené mj. na 

klimatickou politiku EU, kde se postoje V4 a Rakouska významně liší. Zatímco V4 se staví poměrně 

opatrně k evropskému cíli dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality, nová rakouská vláda si stanovila 

za cíl dospět k uhlíkové neutralitě země o deset let dříve. Dalším diskutovaným tématem byla také např. 

energetika, kde jsou představy taktéž odlišné. Zatímco ČR, Slovensko a Maďarsko chtějí význam jádra 

ve své energetice posilovat, Rakousko usiluje o celoevropský odklon od využívání jaderné energie a 

snaží se bránit stavbě nových a rozšiřování současných jaderných elektráren v Evropě, zejména pak 

v sousedních zemích. 

Dle Českého statistického úřadu v České republice pracuje stále více cizinců. Podíl zaměstnanců 

s cizím státním občanstvím vzrostl v roce 2018 na 12,4 procenta a loni v pololetí přesáhl 13 procent. 
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Pro srovnání, v roce 2010 to bylo pouze 6 procent. Počet cizinců registrovaných na území ČR dosáhl 

koncem předloňského roku 567.000. Z toho téměř 290.000 připadlo na cizince s trvalým pobytem, 

275.000 s přechodným pobytem a 2.500 tvořili azylanti. Většinu cizinců tvoří Ukrajinci, Slováci a 

Vietnamci, významný podíl zaujímají také občané Ruska, Bulharska a Rumunska. Jedná se 

povětšinou o osoby mladšího středního věku, typicky mezi 30 a 40 lety, největší podíl cizinců, konkrétně 

29,5 procenta, je pak zaměstnán v oblasti průmyslu.  

  



 

 

 

Více než měsíc od nástupu do funkce složili v pondělí 13. ledna členové Evropské komise slavnostní 

přísahu před Soudním dvorem EU v Lucemburku. Unijní smlouvy nestanovují, jak má přísaha 

vypadat, komisaři ji však tradičně skládají před členy nejvyšší soudní instance EU. Noví komisaři se 

mj. zavázali k tomu, že budou své funkce vykonávat nezávisle na vládách členských zemí a dalších 

vlivech. Právě obavy o závislost některých komisařů byly na podzim pro Evropský parlament důvodem 

k odmítnutí třech původně navržených kandidátů. Během přísahy předseda soudu Koen Lenaerts také 

označil hlavní výzvy, které eurokomisaře v novém funkčním období čekají. Těmito výzvami by mělo 

být například uspořádání budoucích vztahů s Velkou Británií či přechod Evropy ke klimaticky 

odpovědnému hospodářství. 

Poslanci Evropského parlamentu podpořili klimatický plán nové Evropské komise. Takzvaná 

Evropská zelená dohoda má za cíl snížit do roku 2030 emise oxidů uhlíku o nejméně 50 procent 

proti hodnotám z roku 1990. Plán Ursuly von der Leyenové má obsahovat pět desítek kroků, které by 

do roku 2050 měly přispět k docílení klimatické neutrality. Týkat se má řady oblastí od energetiky přes 

automobilový průmysl až k zemědělství. Evropský parlament plány nové Komise podpořil poměrem 

hlasů 482 ku 136. Zároveň v návazné rezoluci vyzval, aby byly cíle směřované k roku 2030 ještě 

ambicióznější. Emise by se dle něj měly snížit oproti roku 1990 ne o „alespoň 50 až 55 procent“, jak 

žádá Komise, ale o 55 procent. Při hlasování pak poslanci zamítli dva pozměňovací návrhy uznávající 

roli jaderné energetiky.  

Evropská komise chce v rámci výše zmíněného plánu v příštích sedmi letech podpořit regiony závislé 

na fosilních zdrojích až 100 miliardami EUR (tj. přes 2,5 bilionu korun), aby zvládly přechod ke 

klimaticky odpovědnému hospodaření. Fond, který má přesvědčit Polsko, které se v prosinci jako jediná 

země odmítlo přidat k závazku dosažení tzv. uhlíkové neutrality do poloviny století, a další 

průmyslové a na uhlí závislé země k podpoře klimatických cílů EU, bude sloužit regionům z celé Unie. 

Financovat z něj půjde různorodé projekty od infrastruktury po rekvalifikace zaměstnanců. 

K financování jaderných projektů, které by podle představ české vlády měly mít významný podíl na 

výrobě energií v Česku, však dle informací ČTK určen nebude. 

Evropská komise chce v květnu zahájit Debatu o budoucnosti Evropy. Plánovaná reformní konference 

by měla být odstartována 9. května, tedy na Den Evropy, a měla by trvat nejméně dva roky. Poslancům 

Evropského parlamentu to ve středu na plenárním zasedání ve Štrasburku oznámila místopředsedkyně 

Evropské komise a komisařka pro demokracii a demografii Dubravka Šuicaová. Podrobnější představy 

o podobě konference by měla Komise představit příští týden, do debat o budoucím fungování EU a 

jejích institucí by však měli být zapojeni politici, občané i různé organizace. S návrhem na uspořádání 

konference přišly v listopadu Německo a Francie. Její uspořádání pak podpořili na prosincovém 

summitu v Bruselu také šéfové zemí a vlád EU. 

  

Zprávy z evropských institucí 



 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

Ve středu 14. ledna se Zastoupení zúčastnilo konference pořádané ku 100. výročí 

založení Univerzity v Lublani, která patří mezi úspěšné žadatele o granty 

z rámcového programu Horizont 2020 a zároveň je vedoucím členem aliance 

EUTOPIA sdružující šest evropských univerzit. Akci pořádala Slovinská asociace 

pro podnikání a výzkum (SBRA) sídlící v Bruselu. V debatě, týkající se budoucího 

financování vědy a výzkumu vystoupili zástupci univerzit, sítě UnILiON a další.  

Ve čtvrtek 15. ledna uspořádala síť ERRIN další setkání pracovní skupiny Zdraví, jehož tématem byly 

projektové příležitosti pro regiony po roce 2020. Giorgio Clarotti z Generálního ředitelství Evropské 

komise pro výzkum a inovace hovořil o možnostech programu Horizont Evropa a programu Digitální 

Evropa. Na akci byly představeny také novinky z Generálního ředitelství Evropské komise pro oblast 

zdraví a bezpečnost potravin. Zástupci regionů dále diskutovali o aktivitách a prioritách pracovní 

skupiny pro rok 2020.  
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Vybrané akce v Bruselu: 

21. leden  Pracovní skupina 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 Výboru pro regionální rozvoj 

Leden 
 

Zasedání Výboru pro životní prostředí, 

veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Leden 21 20 

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

