
 

    Aktuality z EU 

Představitelé České republiky, Polska a Slovenska slavnostně  

20. září potvrdili pokračování programů přeshraniční spolupráce Interreg  

a v rámci společného prohlášení stvrdili záměr pokračovat v přeshraniční 

spolupráci i v budoucím programovém období v letech 2021 – 2027.  Podpis 

společného memoranda oficiálně zahájil přípravu dvoustranných 

přeshraničních programů Evropské územní spolupráce mezi Slovenskou 

republikou a Českou republikou, Českou republikou a Polskem a Polskem  

a Slovenskou republikou pro nové programové období. Zároveň budou 

zachovány současné řídicí a kontrolní struktury, které zajistí efektivní a cíleně 

orientované přidělování dotačních prostředků. 

Nejvyšší soud Spojeného království 24. září rozhodl, že pětitýdenní 

přestávka v zasedání britského parlamentu, kterou si vynutil premiér Boris 

Johnson, je nezákonná. Rozhodnutí o ukončení schůze ve druhém zářijovém 

týdnu a zahájení nového zasedání až 14. října bylo podle něj neplatné  

od samého počátku. Premiér řekl, že s rozhodnutím silně nesouhlasí, bude jej 

ale respektovat. Předseda Dolní sněmovny John Bercow svolal poslance hned 

na 25. září. Média označují verdikt za bezprecedentní a spekulují o jeho 

dopadech na odchod země z Evropské unie, o němž roku 2016 rozhodli voliči 

v referendu a do jehož aktuálního termínu zbývá jen 37 dní. Mluvčí 

Evropské komise rovněž oznámila, že Brusel od Londýna dostal nové dokumenty týkající se brexitu. 

Podrobnosti ale neuvedla s tím, že je Komise musí nejprve prostudovat. Mluvčí britské vlády vzápětí 

upřesnil, že do Bruselu dorazily technické podklady nastiňující návrhy změn v brexitové dohodě. 

S oficiálním řešením patu kolem takzvané irské pojistky v písemné podobě britská vláda podle něj 

přijde, až bude připravena a až bude jasné, že EU o něm hodlá konstruktivně jednat. 

Německo, Francie, Itálie a Malta ve společném prohlášení oznámily, že se domluvily na dočasném 

řešení pro přerozdělení migrantů v nouzi, kteří byli zachráněni na moři. Maltský ministr vnitra 

Michael Farrugia uvedl 24. září, že dokument je výsledkem jednání s několika ministry států 

Evropské unie a doplnil, že v říjnu budou s obsahem závěrů schůzky seznámeni ministři vnitra dalších 

členských zemí EU.  

Německo o dalšího půl roku prodlouží kontroly na hranici s Rakouskem. Informoval o tom  

25. září mluvčí německého ministerstva vnitra Steve Alter. Německá policie na hranici s alpskou 

republikou během prvních osmi měsíců letošního roku zaznamenala 6 749 nepovolených vstupů, 

z toho ve 3 792 případech byly osoby vykázány zpět. Alter řekl, že i nadále je tak evidován vysoký 

počet ilegálních přechodů německo-rakouské hranice. Loni tu bylo zaznamenáno 11 464 ilegálních 

vstupů a vráceno bylo 6 208 lidí. Proto bude policie podle mluvčího z důvodů bezpečnosti a kontroly  

nad migrací v kontrolách hranice pokračovat i po 11. listopadu. 

10. listopadu čekají Španělsko nové volby, protože sociálnědemokratický premiér Pedro Sánchez 

(PSOE) nenašel dostatečnou podporu pro sestavení vlády. Nedávné průzkumy ovšem předpokládají,  

že k volebním urnám přijde rekordně málo lidí (65 %), tedy nejméně od roku 1975. Mezi Španěly totiž 

převládá nedůvěra v současný politický systém a také zklamání z toho, že se už téměř dva roky 

nedaří sestavit stabilní vládu. Podle průzkumu by opět vyhrálo PSOE s 26,6 %, opoziční konzervativci 

PP by získali 22 %. 
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Budoucí česká místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která se má zabývat dohledem 

nad hodnotami Evropské unie a nad transparentností, bude mít slyšení před europoslanci 7. října. 

Rozhodl o tom 19. září Evropský parlament, který stanovil časový plán slyšení jednotlivých členů 

budoucí Evropské komise. Její šéfka Ursula von der Leyenová, která ve Štrasburku jednala s šéfy 

parlamentních skupin mimo jiné o budoucích portfoliích, označila rozhovory za konstruktivní  

a pozitivní. Jourová bude odpovídat na dotazy poslanců dvou parlamentních výborů, a to Výboru pro 

občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO), 

který sleduje mimo jiné procesy evropské integrace a dodržování unijních smluv. 

20. září 2019 se v Bruselu uskutečnilo první formální zasedání Rady EU pro dopravu, 

telekomunikace a energetiku (část doprava) během finského předsednictví. Jediným tématem tohoto 

zasedání byla politická diskuze nad dopravními aspekty sdělení Evropské komise s názvem „Čistá 

planeta pro všechny: Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné 

a klimaticky neutrální ekonomiky“. Členské státy zde prezentovaly své návrhy, jak nejefektivněji  

a ekonomicky přijatelně omezit emise v pozemní, letecké i námořní dopravě. Podle finské 

ministryně dopravy Sanny Marinové dalo mnoho zemí najevo snahu co nejdříve posílit výrobu  

a provoz aut na alternativní paliva nebo podpořit osobní železniční dopravu, která je ekologicky 

šetrnější než automobily. V debatě o letecké dopravě zase zněly plány na zdanění paliva kerosinu, což 

by mohlo snížit emise z letecké dopravy o více než deset procent, či o vývoji zcela nových paliv, jež 

bude potřebovat velké investice. 

Internetová společnost Google nemusí odstraňovat údaje o lidech, kteří o to požádají, ze všech 

mutací svého vyhledávače po celém světě. Rozhodl o tom 24. září v Lucemburku Soudní dvůr 

Evropské unie, podle něhož „právo býti zapomenuti" mají lidé pouze v rámci domén v členských 

státech EU. Podle společnosti je verdikt pozitivním krokem k vyváženosti práva na informace a ochrany 

soukromí. Soud zároveň firmu vyzval, aby přišla s novými nástroji, které by uživatelům jejího 

vyhledávače bránily vyhledávat smazanou informaci na internetových adresách mimo EU. 

Tribunál Evropské unie 24. září v Lucemburku zrušil nařízení Evropské komise (EK), podle něhož 

měla americká společnost Starbucks doplatit 30 milionů eur (přes 776 milionů korun) na daních  

v Nizozemsku. Pro EK je to další neúspěch ve snaze zamezit poskytování nepovolené státní pomoci  

v podobě daňových úlev velkým firmám. Naproti tomu italsko-americká automobilka Fiat  

s podobným odvoláním neuspěla a soud v úterý potvrdil rozhodnutí Komise, která firmě nařídila 

doplatit podobnou sumu v Lucembursku. 

Evropský parlament a Rada Evropské unie se rozhodly 25. září jmenovat Lauru Kövesiovou 

na post prvního evropského nejvyššího žalobce. Její mandát potrvá 7 let. Kövesiová bude mít řadu 

pravomocí, mimo jiné i možnost zahájit, koordinovat a řídit přeshraniční policejní vyšetřování, 

zatýkat podezřelé napříč státy nebo zmrazovat účty a zabavovat majetek. Hlavním úkolem úřadu ale 

bude stíhání korupce a finanční kriminality poškozující finanční zájmy EU. Posvítit by si tak měl 

třeba na podvody s evropskými dotacemi nebo s odváděním DPH u přeshraničních obchodů - a doplní 

tak existující Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Vyšetřovat se budou kauzy se škodou 

přesahující sto tisíc eur a podvody spojené s neplacením daně z přidané hodnoty přesahující deset 

milionů eur, které budou mít mezinárodní přesah.  

Zprávy z evropských institucí 



 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Dne 23. září Stálé zastoupení Slovinska v Bruselu hostilo konferenci na téma 

„Udržitelných obchodních modelů v cirkulární bioekonomice“ a jak již název 

napovídá, prezentace a diskuse se vedly o akčním plánu přijatém v roce 2015, který 

má pomoci urychlit přechod Evropské unie směrem k oběhovému 

hospodářství, posílit konkurenceschopnost evropských podniků ve světě, 

podpořit udržitelný hospodářský růst a vytvářet nová pracovní místa v rámci 

Evropy. Hlavním cílem konference bylo seznámit zúčastněné s příklady dobré 

praxe fungující spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem podporující udržitelný růst a výzkum 

v této oblasti při adaptaci bio-postupů. 

Ještě tentýž den se Zastoupení zúčastnilo diskuzního setkání pořádané platformou ERRIN a Silicon 

Europe v sídle Zastoupení regionu Sasko, které se věnovalo tématu Digitálních inovačních center jako 

poskytovatelů služeb. Digitální odvětví v evropském průmyslu zaujímá silné postavení, zvláště 

v oblasti elektroniky pro automobilový průmysl, bezpečnosti, trhů s energiemi, nebo také 

telekomunikačních zařízení. Vytváření digitalizačních inovačních center jako součást digitalizace 

průmyslových odvětví je také jedním z klíčových pilířů strategií Evropské unie. Inovativní centra, 

která poskytují služby, jsou často založeny na klastrech souvisejících s klíčovými technologiemi nebo 

aplikacemi. Na setkání byl diskutován současný stav evropských strategií věnujících se Digitálním 

inovačním centrům a prezentovány byly vybrané příklady z regionů působících v rámci sítě ERRIN. 

Prezentace byly zaměřeny na propojování lokálních klastrů a inovačních center v praxi a na způsob 

využití center jako poskytovatelů služeb pro digitalizaci evropského průmyslu. Po prezentaci 

proběhla otevřená diskuze všech zúčastněných řečníků. 

Ve středu 25. září pořádala Evropská komise setkání se zástupci regionů s názvem „Přeshraniční 

kooperace: Interreg, makro-regionální strategie a Evropský přeshraniční mechanismus“. Kromě 

současně uplatňovaných makro-strategií zde GŘ pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) 

prezentovalo svůj postoj a průběh vyjednávání při přípravě strategie Interreg 2021-2027. Nové 

programy meziregionální a přeshraniční spolupráce by měly pomoci členským státům 

překonat přeshraniční překážky a rozvíjet vzájemnou spolupráci.  

Ve středu večer spolupořádalo Zastoupení Jihomoravského kraje, CEITEC a CzechGlobe diskuzní 

setkání na téma „Vylepšení Evropské charty pro přístup k výzkumným infrastrukturám“  

z pohledu odpovědného výzkumu a inovačního přístupu. Mezi řečníky patřil Jan Hrušák, předseda 

Evropského strategické fóra pro výzkumné infrastruktury či Adam Tyson, vedoucí sekce výzkumných 

a průmyslových infrastruktur na Generálním ředitelství Evropské komise pro výzkum  

a vývoj a Anna Roig z Ústavu materiálových věd v Barceloně. Po prezentacích a bohaté diskusi 

s experty následovala prezentace vybraných jihomoravských vín. 

Ve čtvrtek 26. září se Zastoupení zúčastnilo závěrečné konference Green4Grey, která byla pořádaná 

Vlámskou pozemkovou agenturou. Konference se zúčastnili jak zástupci Generálního ředitelství  

pro klimatickou změnu, konkrétně sekce pro adaptaci na klimatické změny, tak i zástupci Generálního 

ředitelství pro životní prostředí. Na konferenci proběhly krátké prezentace řady projektů  

o tzv. zelenějším životním prostředí, které je dnes velmi aktuálním tématem. Vybraní řečníci 

prezentovali příklady dobré praxe - finské pojetí environmentálních strategií a jejich výhod pro 

rezidenty daných oblastí aj. Následoval workshop, kde se diskutovaly problémy a překážky v daných 

regionech v oblasti životního prostředí.    
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Vybrané akce v Bruselu:  

30. září Směrem k udržitelným čtvrtím a malým komunitám - politika životního prostředí na 

úrovní obcí 

30. září-1. říjen European Futures Forum 

30. září-1. říjen První setkání v rámci aliance Water Smart Territories 

1. říjen  Brain Drain (odliv mozků) v EU: jak nalézt řešení  

3. říjen   Science Café s Luďkem Hynčíkem 

 

 

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 výborů Evropského parlamentu 

Září- říjen 

 

Zasedání Coreperu I a II 

Říjen 2 30-03 

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

