
 

    Aktuality z EU 

17. - 18. října se konal summit prezidentů a premiérů zemí Evropské unie. 

Během jednání se lídři neshodli na zahájení přístupových rozhovorů 

s Albánií a Severní Makedonií. Podle unijních diplomatů byla proti rozšíření 

o oba státy Francie a několik dalších zemí. Naopak visegrádské země se snažily 

vyvinout aktivitu a poslaly šéfovi Evropské rady Donaldu Tuskovi společný 

dopis na podporu rozšíření. Paříž, která dlouhodobě podmiňuje zahájení 

rozhovorů reformou přístupových kritérií, však trvala na svém a politici 

nakonec shodu nenašli. Český premiér Andrej Babiš vyjádřil nad tím,  

že přístupová jednání se dvěma balkánskými zeměmi EU nezahájila, zklamání. 

Unijní lídři dále potvrdili závazek omezení dodávek zbraní Turecku 

v reakci na jeho vojenskou ofenzivu v Sýrii. Prezidenti a premiéři zemí 

Evropské unie také na summitu v Bruselu potvrdili jmenování Francouzky 

Christine Lagardeové šéfkou Evropské centrální banky (ECB).  Lídři zemí 

Evropské unie rovněž podpořili uzavřenou dohodu o britském odchodu  

ze společenství. Prezidenti a premiéři v přijatých závěrech rovněž schválili 

politickou deklaraci o budoucích vztazích Británie a EU. Lídři nakonec přijali 

závěry ke klimatické politice v návaznosti na uplynulé a blížící se klimatické 

summity (Summit OSN Akce pro Klima 2019 či prosincový klimatický 

summit v Chile – COP25). Evropská rada podpořila cíl EU být lídrem  

v přechodu na zelené hospodářství a v implementaci Pařížské dohody a vytyčila cíl, dle kterého na svém 

prosincovém zasedání dokončí práce na vodítcích k dlouhodobé strategii EU v oblasti klimatické 

politiky. 

Z miliard korun určených hlavně pro malé a střední firmy ze sektoru informačních a komunikačních 

technologií (ICT) profitovaly i nadnárodní korporace. Vyplývá to z prověrky, jejíž výsledky 21. října 

zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podpora z EU, rozdělovaná ministerstvem průmyslu  

a obchodu (MPO), měla firmám pomoci třeba ke vzniku datových center. Firmy si ale z peněz pořídily 

třeba fotoaparát, dron nebo letadlo s hangárem. Podle NKÚ projekty MPO dostatečně 

nekontrolovalo. Ministerstvo zjištění kontrolorů nepopřelo. Zpráva kontrolorů se však podle mluvčí 

MPO Filipové vztahuje zejména k letům 2012 až 2018, kdy ministerstvo už dříve přijalo nápravná 

opatření. "MPO si je vědomo, že s některými zjištěními ve zprávě lze souhlasit. Kvůli neaktuálnosti  

a přijetí opatření k nápravě však zpráva už ztrácí svůj význam," sdělila tisková mluvčí. 

Chorvatsko podle Evropské komise splnilo všechny požadavky pro vstup do schengenského 

prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. Oznámil to 22. října eurokomisař pro migraci a vnitro 

Dmitris Avramopulos, podle něhož musí Záhřeb ještě dál pracovat na zajištění bezpečnosti své vnější 

hranice. Chorvatskou příslušnost k schengenské zóně musí jednomyslně schválit členské státy, z nichž 

některé dávají najevo obavy z možného přílivu migrantů přes chorvatskou hranici. Proti zahrnutí 

Chorvatska do prostoru bez hraničních kontrol se v minulosti vyslovilo například sousední Slovinsko. 

Oba státy mají navíc nevyřešené hraniční spory, a proto se očekává, že vzhledem k potřebné 

jednomyslnosti zemí při schvalování nebude tento poslední krok pro Záhřeb zdaleka jednoduchý. 

Britští poslanci 22. října těsně schválili návrh prováděcího zákona o brexitové dohodě, kterou 

Johnson dojednal s EU teprve minulý týden. Následně ale zamítli návrh zrychleného schvalovacího 

harmonogramu s tím, že nedává parlamentu dostatek času na podrobné posouzení revidované dohody. 
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Několik dní poté, co musel Johnson zažádat sedmadvacítku o odklad do 31. ledna, je tedy řada opět  

na EU. Johnson původně doufal, že se zákon o brexitu podaří schválit včas a odklad nakonec nebude 

potřeba. V Bruselu se ale velvyslanci unijních států v pátek 25. října zatím nedohodli na přijetí odkladu 

Brexitu na 31. ledna 2020. Jednání budou pokračovat v pondělí 28. října. 

 

  

 

Evropská komise vyškrtla 23. října ze seznamu prioritních projektů plynovod Eastring, který měl 

diverzifikovat dodávky plynu ve střední a východní Evropě. Náklady na vybudování plynovodu 

šplhají do výše 2,6 miliardy eur. Těžila by z něj hlavně polostátní společnost Eustream, pro kterou 

výstavba ruského plynovodu Nord Stream 2 bude znamenat pokles přenosu ruského plynu přes území 

Slovenska a tím i příjmů z tranzitních poplatků. Rozhodnutí Evropské komise ještě musí potvrdit 

Evropský parlament a Rada. Pokud se tak stane, projekt Eastring bude obtížněji hledat zdroje 

financování a také pro něj bude složitější získat nezbytná povolení.  

Europoslanci ve Štrasburku přijali 23. října rozpočtový návrh, který původní plán Komise navyšuje 

o 2,7 miliardy eur. Důvodem je snaha navýšit finanční prostředky směřující na ochranu klimatu, 

podporu zaměstnanosti mladých lidí a program Erasmus+. Stejně tak má být v příštím roce kladen větší 

důraz na podporu malých a středních podniků, výzkum, digitalizaci, migraci a vnější politiku včetně 

rozvojové a humanitární pomoci. Na rozpočtu se ale musí v trialogu shodnout europoslanci, Rada  

i Komise. A právě ministři členských zemí v Radě se na začátku září usnesli, že Komisí navržený 

rozpočet ve výši 168,3 miliard eur nepodpoří. Naproti tomu požadují jeho mírné snížení. I když rozdíl 

mezi návrhem Evropského parlamentu a Rady není příliš velký (jedná se o necelých 5 miliard eur), 

jednání na úrovni trialogu nebudou snadná. Vyjednávání o rozpočtu totiž vždy představuje citlivou 

politickou otázku. Vedle důrazu na inovace, studentské výměny a životní prostředí chtějí europoslanci 

prosadit i snížení částky, která směřuje do Turecka v rámci tzv. předvstupní pomoci, a to v reakci  

na tureckou ofenzivu na severu Sýrie, vyhrůžky členským státům a porušování právního státu  

a základních lidských práv a svobod. Podle poslanců by se mělo jednat minimálně o 100 milionů eur. 

Francie 24. října navrhla, aby se jejím zástupcem v budoucí Evropské komisi stal šéf technologické 

skupiny Atos a bývalý ministr financí Thierry Breton. S odvoláním na Elysejský palác o tom 

informovala agentura AFP. Před dvěma týdny poslanci Evropského parlamentu ve výborech odmítli 

schválit jako kandidátku na eurokomisařku spojenkyni prezidenta Emmanuela Macrona Sylvie 

Goulardovou. Čtyřiašedesátiletý Breton byl v letech 2005 až 2007 francouzským ministrem financí, 

hospodářství a průmyslu a před tím stál v čele telekomunikační společnosti France Télécom. 

V posledních letech pracoval pro technologickou společnost Atos, od roku 2009 byl jejím šéfem. Právě 

zkušenosti z vlády i soukromého sektoru prezidentský palác u Bretona vyzdvihl. Slíbil, že francouzský 

kandidát "nebude mít byrokratický přístup k evropským otázkám". 

Sacharovovu cenu za svobodu myšlení udělovanou Evropským parlamentem získal v Číně vězněný 

ujgurský akademik Ilham Tohti, jenž bojuje za práva čínské muslimské menšiny Ujgurů. Statisíce 

jejich členů Peking zadržuje v „převýchovných“ táborech, což zdůvodňuje bojem proti islamismu  

a separatismu. Tohtiho vyznamenání oznámil 24. října na plenárním zasedání Evropského parlamentu 

(EP) ve Štrasburku předseda EP David Sassoli. 

 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Dne 21. října se během setkání pracovní skupiny sítě ERRIN v oblasti zdraví 

prezentovaly stávající ekosystémy, strategie a regionální a globální iniciativy 

(např. SAPHIRe, MedeaA), které podporují spolupráci a adaptaci personalizované 

medicíny napříč EU. Při příležitosti představení kvalitnější prevence a péče o občany 

a způsobů implementace byly diskutovávány konkrétní postupy a praktiky 

Zprávy z evropských institucí 



personalizované medicíny v rámci genderové problematiky (ve Ferreře), genomiky (NAGEN 1000)  

a léčby cukrovky (PrecilDAB). 

Ve stejný den se Zastoupení zúčastnilo konzultace zúčastněných stran o „Regionální perspektivě 

politiky hospodářské soutěže“, kterou pořádal Evropský výbor regionů. Konzultaci vedl zpravodaj 

Dominique Lévêque, starosta Aÿ-Champagne, který představil k projednání stanovisko k „Zprávě 

Evropské komise o politice hospodářské soutěže 2018“. Lévêque uvítal příležitost těžit z příspěvků 

zúčastněných stran při přípravě svého návrhu stanoviska a projevil žádost více spolupracovat na budoucí 

strategii v oblasti hospodářské soutěže. 

V pondělí 21. října Zastoupení také pořádalo v prostorách Plzeňského domu křest knihy, Jak jsem 

potkala Brusel od Kateřiny Farné alias Bruselské Sojky. Kniha, která popisuje reálný život  

v pulzujícím Bruselu, sklidila velký úspěch. Program obohatil hrou na klarinet Jan Fix,  

na violoncello ho doprovodila Zuzana Gjerdingen. Akci se Zastoupením spolupořádali 

organizace Inspiration Tchèque, Český krajanský spolek Beseda a Evropská kancelář Plzeňského 

kraje v Bruselu. Během večera byl prezentován Jihomoravský kraj, mimo jiné jihomoravskými víny.  

Následující den 22. října se v bruselské kanceláři Greater Birmingham a West Midlands konalo zasedání 

pracovní skupiny ERRIN pro inteligentní města s názvem „Od plánu na misi města“. Schůzka se 

zaměřila na Evropský strategický plán pro energetické technologie (plán SET) a mapování jeho 

pokroku. Společnost Urban Europe poté představila svou roli koordinátora programu PED (Pozitivní 

energetické oblasti) v rámci akce SET 3.2 „Inteligentní města a obce“. Zástupci Urban Europe se 

zabývali tím, jak se města mohou zapojit do programu pozitivních energetických oblastí a co program 

městům zajistí. Následovala také diskuze o misi na klimaticky neutrální a inteligentní města  

a potenciálním novém evropském partnerství ve městech a regionech v rámci programu Horizon Evropa. 

V úterý se také konalo setkání pracovní skupiny sítě ERRIN pro bioekonomiku s tématem „Využití 

potenciálu městského bioodpadu“. Biologický odpad zahrnuje asi 30 až 50% komunálního odpadu, 

což je heterogenní směs tvořená různými toky odpadů včetně organického materiálu z komunálního 

pevného odpadu, zahradního odpadu atd. Každý rok se v EU vyhodí více než 100 milionů tun 

biologického odpadu, což způsobuje značné environmentální problémy, jako je kontaminace půdy  

a podzemních vod, jakož i emise skleníkových plynů. Na setkání se prozkoumávalo toto téma dále 

pomocí několika příkladů od členů sítě ERRIN. Diskuze se rovněž věnovala „Biologické strategii“ 

zveřejněné v říjnu roku 2018, která udává, že EU bude podporovat „úsilí o přeměnu organického 

odpadu ze společenského problému na cenný zdroj pro výrobu produktů na bázi biopaliv“.  

Ve středu 23. října organizovala pracovní skupina ERRIN pro inovace a investice setkání s tématem 

„Náhled do evropském jednotném trhu - nástroje pro malé a střední podniky“. Proběhla prezentace 

a následná diskuze zprávy „Posouzení investičního potenciálu malých a středních podniků 

vznikajících z programů EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“, která dále sloužila jako výchozí 

bod pro podporu diskuse o jednáních o budoucích strategii jednotného trhu a příslušných iniciativách 

pro malé a střední podniky. 

Následně ve čtvrtek 24. října pořádala pracovní skupina sítě ERRIN pro Inteligentní specializace 

zasedání na téma „Přezkum RIS3 - výzvy a konkrétní návrhy na zlepšení meziregionální 

spolupráce“ v prostorách delegace regionu Baskicka v Bruselu. Z důvodu skutečnosti, že mnoho 

regionů v současné době prochází aktualizací svých regionálních inovačních strategií (RIS3), toto 

setkání bylo zaměřeno na diskuzi o výzvách a klíčových poznatcích z přezkumu a předefinování RIS3. 

Setkání rovněž představilo konkrétní návrhy na zlepšení meziregionální spolupráce a synergií. Evropská 

komise ujasnila, jak vidí cestu k RIS3 2.0, a uvedla významné faktory, jako jsou podmínky, řízení, 

hodnocení a monitorování budoucí strategie. Poté dva regiony (Dolní Slezsko z Polska a region 

Východní a severní Finsko) představily proces aktualizace a předefinování svých regionálních 

strategií. Nakonec proběhla prezentace Společného výzkumného střediska o přehledu podpory, kterou 

mohou nabídnout při vývoji a implementaci RIS3. 

V pátek 25. října proběhla informační konference think-tanku VLEVA s názvem „Centra profesní 

excelence: co, jak a kdy?“ Akce odkazovala na současné jednání o programu Erasmus a odborném 



vzdělávání, které je stále více uznáváno jako důležitá součást vzdělávacích systémů v Evropě.  

V kontextu týdne odborných dovedností síť ReSET (regiony: dovednosti, vzdělávání a odborná 

příprava) vedla debatu o novém rysu programu Erasmus +, který chce zvýšit kvalitu a dostupnost 

odborného vzdělávání a přípravy: Centra odborné kvality. Tato střediska odborné pracovní síly 

budou podporovat rozvoj nadnárodních platforem úzce integrovaných do místních a regionálních 

strategií pro růst, inovace a konkurenceschopnost. Následná diskuze se věnovala jejich účelu, tzn. 

regionálního působení jako hnací síly kvalitních odborných dovedností v kontextu národních, místních 

a odvětvových výzev a budou podporovat celkové strukturální změny a sociálně-ekonomické politiky  

v Evropské unii. 
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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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