
 

    Aktuality z EU 

Na pondělní schůzce v Bruselu schválilo 27 velvyslanců zemí EU odklad 

britského odchodu z Evropské unie. Jednání se uskutečnilo v reakci 

na rozhodnutí britských poslanců zablokovat plán rychlé ratifikace brexitové 

dohody. Nový termín je stanoven do konce ledna 2020, pokud však Británie 

schválí výstupní dohodu před uplynutím nové lhůty, může Unii opustit dříve. 

Souhlas s odkladem odchodu předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi 

potvrdil také britský premiér Boris Johnson, kterého k dojednání nového 

odkladu donutil britský parlament. Sám Johnson však nový posun termínu 

označil za „nechtěné prodloužení britského členství v EU“. Zároveň vyzval 

unijní státy, aby jakékoliv další zdržení brexitu vyloučily. V návaznosti 

na jednání sedmadvacítky EU poslanci Dolní sněmovny britského parlamentu 

schválili návrh zákona o uspořádání předčasných voleb, které se uskuteční 

12. prosince. Ty budou mít vliv na rozložení sil v budoucím zákonodárném 

sboru a další dění v souvislosti s odchodem Británie z EU. Souhlas 

s uspořádáním předčasných voleb následně vyjádřila také Horní komora 

britského parlamentu, chybí tak jen formální souhlas královny.  

Nezaměstnanost v eurozóně zůstává nejnižší za 11 let, vyplývá ze sezonně přepočtených údajů, které 

zveřejnil statistický úřad Eurostat. Míra nezaměstnanosti v zemích platících eurem zůstala v září 

na 7,5 procenta a udržela se nejníže od poloviny roku 2008, meziročně se pak snížila o půl procentního 

bodu. Nejméně nezaměstnaných v celé EU má nadále Česká republika s 2,1 procenta, za ČR se drží 

Německo s hodnotou 3,1 procenta. Situace je naopak nejhorší v Řecku (16,9 procenta) a ve Španělsku 

(14,2 procenta). Celkem ve 22 členských zemích EU nezaměstnanost meziročně klesla - nejvíce 

v Řecku, na Kypru a Estonsku. Opačný trend zaznamenalo Švédsko, Dánsko a Litva. 

Novou statistiku přinesl Eurostat také v oblasti hospodářského růstu. Dle předběžného odhadu zrychlil 

hospodářský růst v EU ve 3. čtvrtletí na 0,3 procenta. Dle sezonně upravených údajů zrychlil hrubý 

domácí produkt (HDP) z 0,2 procenta v předchozích třech měsících. V eurozóně růst na 0,2 procentech 

zůstal. V meziročním srovnání se HDP 19 zemí platících eurem zvýšil o 1,1 procenta (růst tak zvolnil 

z 1,2 procenta), v celé EU meziroční růst zůstal na 1,4 procenta. Eurostat však upozornil, že předběžný 

odhad vychází z údajů od 17 členských zemí, které mají na HDP eurozóny podíl 93 procent a na HDP 

celé EU 90 procent. Zpřesňující zpráva má být zveřejněna 14. listopadu. 

Dle generální advokátky Soudního dvora Evropské unie (SDEU), Eleanor Sharpstonové, nesplnily 

Česko, Polsko a Maďarsko povinnosti plynoucí z právních předpisů EU, když se odmítly zapojit 

do systému přerozdělování uprchlíků. Unijní státy zavedly program povinného přerozdělování v roce 

2015 s cílem pomoci Řecku a Itálii, kam v rámci vrcholící migrační vlny proudily desetisíce žadatelů 

o azyl. Trojice zemí se však k systému odmítla připojit, mj. s argumentem, že rozhodovat 

v otázkách vnitřní bezpečnosti je výlučně v jejich kompetenci a s odovláním se na obavu o vnitřní 

bezpečnost a veřejný pořádek. Argumenty zemí byly generální advokátkou odmítnuty 

mj. s odvoláním na fakt, že systém umožňoval odmítnout uprchlíky, kteří by byli vyhodnoceni jako 

bezpečnostní riziko. Česká republika aktuálně stanovisko generální advokátky studuje a analyzuje. 

Pohled generálního advokáta není pro soud závazný, často se jím však soudci při rozhodování 

v Lucemburku řídí.  

Dle údajů Ministerstva pro místní rozvoj proplatila letos do konce září Evropská komise Česku 

32,6 procenta dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 201,4 miliardy Kč 
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z celkově přidělených 617,9 miliardy Kč. Smluvně zajištěno má ČR celkem 463,9 miliardy Kč, tedy 

75,1 procenta. Za celý loňský rok EU proplatila Česku 80,5 miliardy korun, z toho téměř polovina 

připadla na prosinec. Letos by podle Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj, chtěla ČR vyčerpat 

asi 90 miliard korun, přičemž čerpání by mělo být rovnoměrnější než loni. 

 

 

 

Evropská komise, vedená Jean-Claudem Junckerem, ukončila ve čtvrtek 31. října své oficiální 

působení. Až do nástupu následující unijní exekutivy, vedené Ursulou von der Leyenovou, tak 

z Bruselu nevzejdou žádná zásadní rozhodnutí či plány do budoucna – pravomoci stávající Komise 

budou omezeny pouze na výkon tzv. běžných činností. Nová Komise se měla původně ujmout 

exekutivy od listopadu, trojice navržených eurokomisařů z Francie, Maďarska a Rumunska však nebyla 

schválena Evropským parlamentem. Termín nástupu nové Komise byl tak posunut na prosinec, 

průtahy kolem výběru a schvalování chybějících komisařů však mohou způsobit ještě větší zdržení.  

Evropská komise vydala zprávu hodnotící první rok fungování dobrovolného antidezinformačního 

kodexu. Z té vyplývá, že přestože velké internetové firmy zlepšily svůj přístup k boji proti 

dezinformacím, stále neučinily všechny požadované kroky. Pozitivně byl Komisí hodnocen aktivní 

přístup k likvidaci účtů šířících propagandu a dezinformace, zpřísnění pravidel pro zadávání reklamy 

a lepší rozlišování, které stránky jsou spojeny s politickou činností. Rezervy jsou naopak spatřovány 

například v poskytování dat nezávislým ověřovatelům, k němuž se zatím firmy dostatečně nemají. 

Ve zmíněném kodexu se v minulém roce firmy jako Facebook, Google či Twitter zavázaly odhalovat 

a likvidovat falešné účty či zajistit na svých platformách transparentnost politických kampaní.  

Evropský výbor regionů zveřejnil výzvu pro zájemce z řad mladých politiků, kteří se zaměřují 

na problematiku životního prostředí a mají zájem představit aktivity své obce či regionu v této oblasti. 

Vybraní zástupci budou pozváni na zasedání do Bruselu ve dnech 3. až 5. prosince 2019. Zájemci 

se mohu do programu United 4 Climate hlásti do 4. listopadu. Registrační formulář a bližší informace 

jsou dostupné ZDE. 
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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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