
 

    Aktuality z EU 

Státy Evropské unie loni překazily islámským teroristům 16 plánovaných 

útoků. Sedmkrát naopak realizaci takovýchto plánů zabránit nedokázaly, 

přičemž při těchto incidentech přišlo o život 13 lidí. Konstatuje to nová zpráva 

unijního policejního úřadu Europol z 28. června. Počet útoků a obětí  

v porovnání s rokem 2017 značně klesl, podle zprávy to ale neznamená ústup 

teroristické hrozby v EU. Členské země dohromady za rok 2018 nahlásily  

129 neúspěšných, zmařených a provedených teroristických útoků, přičemž 

o aktivity džihádistů se jednalo jen ve 24 případech. Největší podíl tvořily 

stejně jako v předchozích letech incidenty "etno-nacionalistické  

a separatistické" povahy. Počet útoků klesl z předloňských 205, za rok 2016 

jich Europol evidoval 142, o rok dříve 211. Z České republiky nebyl hlášen 

žádný útok, pro podezření z podílu na terorismu zde byly zatčeny dvě osoby. 

Evropská unie 30. června podepsala s Vietnamem dohodu o volném 

obchodu, která otevírá cestu k odstranění cel u téměř veškerého zboží  

ve vzájemné obchodní výměně. Jde o první dohodu tohoto typu uzavřenou 

mezi EU a některou z rozvíjejících se zemí v Asii. Dohodu nicméně ještě musí 

schválit Evropský parlament, jehož někteří členové mají pochybnosti ohledně 

postoje Vietnamu k dodržování lidských práv. Spolu s dohodou o volném 

obchodu byla v Hanoji podepsaná rovněž smlouva o ochraně investic. 

Finsko se stalo 1. července předsednickou zemí v Radě Evropské unie. Jeho mottem bude 

"Sustainable Europe, Sustainable Future", tedy udržitelná Evropa, udržitelná budoucnost. Téma 

udržitelnosti se objevuje nejen ve všech prioritách, které si Finsko vytyčilo, ale i v samotné organizaci 

předsednictví.  Finsko bude během svého předsednictví usilovat o nalezení efektivnějších způsobů, 

jak zajistit v členských státech respekt pro společné hodnoty EU a předcházet případným 

problémům. V Radě se zaměří především na podporu právního státu, za jehož páteř považuje nezávislé 

soudy. Severská země chce pokračovat v jednáních o podmíněném čerpání peněz z evropských 

fondů - členské státy by podle ní měly mít na peníze nárok, pouze pokud by dodržovaly vládu práva. 

Prioritou bude pro Finsko také boj s korupcí, která podkopává důvěru veřejnosti v autority. Finsko 

plánuje navrhnout strategii, jak podpořit další vzdělávání a zlepšování dovedností pracovníků. 

Věnovat se chce také podpoře rovnosti pohlaví na trhu práce a sociálnímu začlenění mladých lidí.  

V oblasti světového obchodu bude finské předsednictví bojovat proti protekcionismu a zavádění 

nových bariér, prosazovat multilaterální přístup a modernizaci Světové obchodní organizace (WTO). 

Zaměří se také na dodržování cílů udržitelného rozvoje zakotvených v obchodních dohodách EU. 

Zástupci Evropské unie a jihoamerického obchodního bloku Mercosur se dohodli na podobě 

smlouvy o volném obchodu, na které pracují už téměř dvě desetiletí. Dosažení dohody oznámil  

1. července předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker, jde podle něj o historický okamžik. 

Mercosur tvoří Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay. Dohoda by měla vytvořit největší zónu 

volného obchodu na světě, uvedla agentura DPA. Export z Evropské unie do zemí Mercosuru loni 

dosáhl zhruba 45 miliard eur (1,1 bilionu Kč), opačným směrem putovalo zboží v hodnotě téměř  

43 miliard eur. Mercosur vyváží do EU zejména potraviny, nápoje a tabák, zatímco EU dodává  

do Mercosuru hlavně stroje, dopravní zařízení, chemikálie a farmaceutické produkty. Dohoda by měla 

díky odbourání cel a dalších obchodních bariér přinést značné úspory. Schvalování smlouvy v rámci 

EU by ale mohlo být komplikované, protože Francie i některé další členské země se obávají prudkého 
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růstu dovozu hovězího. Ochránci přírody, jejichž vliv v Evropském parlamentu po květnových volbách 

vzrostl, navíc varují, že dohoda by mohla posílit snahy o další kácení lesů.  

Spojené státy rozšířily seznam produktů z Evropské unie, na které by mohly uvalit cla kvůli 

vleklému sporu ohledně subvencování výroby letadel. Dodatečný seznam zboží zveřejněný Úřadem 

amerického obchodního zmocněnce (USTR) zahrnuje například olivy, italské sýry či skotskou whisky. 

Týká se produktů, jejichž roční vývoz z EU do USA dosahuje čtyř miliard dolarů (90 miliard Kč). 

Informaci zveřejnila agentura Reuters 2. července.  

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie navrhli do čela Evropské komise německou ministryni 

obrany Ursulu von der Leyenovou, uvedl  2. července na twitteru předseda vrcholných unijních 

schůzek Donald Tusk. Jeho samotného vystřídá končící belgický premiér Charles Michel. Summit 

oznámil, že novým šéfem unijní diplomacie má být španělský politik Josep Borrell a v čele Evropské 

centrální banky stane Francouzka a stávající výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu 

Christine Lagardeová. Nominace von der Leyenové do čela Evropské komise a Borrella do role 

vysokého představitele Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku musí ještě potvrdit Evropský 

parlament. S Borrellem jako členem svého týmu bude muset vyslovit souhlas i samotná von der 

Leyenová. 

Po závazcích, které tento týden nabídl ohledně veřejných financí Řím, došla 3. července Evropská 

komise k závěru, že už není nutné, aby členské země EU zahájily vůči Itálii řízení kvůli 

nadměrnému deficitu. Italská vláda rozhodla o úpravách svých rozpočtových záměrů na letošní rok, 

které mají znamenat úsporu asi 7,6 miliardy eur, což je 0,42 procenta HDP. Schodek tak letos bude 

činit jen 2,04 procenta místo 2,5 procenta HDP, jak na letošek dříve Komise předpokládala. Italská 

vláda původně hovořila o 2,4 procenta. Řím ovšem zatím nevysvětlil, co podnikne proti výhledu, který 

na příští rok odhaduje další růst jeho deficitu a dluhu. To je v rozporu s pravidly EU, která vyžadují stálé 

snižování schodku směrem k vyrovnanému rozpočtu. Italští vládní představitelé totiž potvrdili dubnový 

plán, podle nějž by rozpočtový schodek v roce 2020 měl činit 2,1 procenta HDP.  

 

 

Členské země Evropské unie 28. června o půl roku, respektive do konce ledna 2020, prodloužily 

sankce, které na určité sektory ruské ekonomiky Unie uvalila kvůli ukrajinské krizi. Stalo se tak poté, 

co na summitu v Bruselu německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel 

Macron své kolegy informovali o situaci kolem mírových dohod z Minsku, s jejichž plným prosazením 

EU tato svá sankční opatření spojuje od jara 2015. Evropští lídři také zopakovali výzvu, aby Moskva 

bezpodmínečně propustila ukrajinské námořníky i lodě zadržené loni v listopadu v Kerčském 

průlivu mezi Azovským a Černým mořem. Kriticky se lídři vyjádřili k rozhodnutí ruského prezidenta 

Vladimira Putina vydávat ruské pasy lidem z ukrajinských oblastí obsazených separatisty. 

Novým předsedou Evropského parlamentu se 3. července stal italský europoslanec David-Maria 

Sassoli. O post předsedy Evropského parlamentu se utkali čtyři kandidáti. Nejvíce hlasů (345) tedy 

získal italský politik David-Maria Sassoli, který kandidoval v barvách evropské sociální demokracie. 

Hned na druhém místě skončil český kandidát Jan Zahradil (ODS, ECR) s 160 hlasy. Mezi dalšími 

kandidáty byla také německá politička Ska Kellerová (119 hlasů) a Španělka Sira Regová (43 hlasů). 

Sassoli působí v Evropském parlamentu od roku 2009, předtím pracoval v médiích. V minulém 

volebním období byl jedním z místopředsedů Evropského parlamentu a dosud také vedl italskou 

delegaci v rámci frakce S&D. Podle Sassoliho by se měl Evropský parlament v novém období zaměřit 

na boj proti klimatické změně. 

Ze čtrnácti místopředsedů Evropského parlamentu jsou hned dva z České republiky. Za frakci Obnova 

Evropy hned v prvním kole úspěšně kandidovala Dita Charanzová (ANO, RE). Druhé kolo hlasování 

vyneslo do čela instituce i Marcela Kolaju (Piráti, Zelení/EFA). Kolaja s Charanzovou se nyní budou 

moci zúčastnit důležitých jednání předsednictva Evropského parlamentu, které mimo jiné 

navrhuje předběžný rozpočet europarlamentu a rozhoduje o administrativních, personálních  

a organizačních záležitostech. Zatímco europoslanecký mandát trvá pět let, předsednictvo se volí 

pouze na poloviční období. Za 2,5 roku se proto bude o novém vedení zákonodárců hlasovat znovu. 

Zprávy z evropských institucí 



Zvolení Charanzové se dalo očekávat, neboť europoslankyně byla na seznamu „doporučených“ 

kandidátů, na kterém se dohodli tři proevropské frakce – lidovci, socialisté a liberálové. Kolaja původně 

aspiroval na roli kvestora Evropského parlamentu. Kvestoři mají na starosti administrativní  

a finanční záležitosti týkající se samotných europoslanců. Svou kandidaturu ale nakonec stáhl, aby  

se mohl ucházet o post místopředsedy. 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V pondělí 1. července se na Generálním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání 

a malé a střední podniky Evropské komise konalo sedmé setkání pracovní skupiny 

Digitální inovační huby. Celodenní akce byla rozdělena do několika bloků  

a prezentovala na ní i zástupkyně České republiky, paní Tereza Šamanová ze 

sdružení CzechInno.  

  

V úterý 2. července se Zastoupení zúčastnilo dalšího setkání pracovní skupiny Doprava sítě ERRIN, 

které se konalo v prostorách Zastoupení regionu Stuttgart. Marina Martínez-Garcia ze Španělské styčné 

kanceláře pro vědu a technologie nejprve představila nadcházející výzvy programu Horizont 2020  

v oblasti dopravy. Martin Geier z asociace EMTA (Evropské orgány metropolitní dopravy) následně 

hovořil o konceptu mobility jako služby (tzv. MaaS).    

Ve středu 3. července pořádalo Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise 

informační schůzku pro regionální zastoupení v Bruselu. Cílem akce bylo představit návrhy 

Evropské komise pro budoucí podobu kohezní politiky v letech 2021-2027 a zanalyzovat aktuální 

stav vyjednávání v této oblasti. 

Ve čtvrtek 4. července se Zastoupení zúčastnilo informačního dne programu Horizont 2020 

k výzvám v oblasti sociální problematiky (Societal Challenge 2), které jsou zaměřené na bezpečnost 

potravin, udržitelné zemědělství a lesnictví, námořní a vnitrozemský vodní výzkum a biohospodářství. 

Zástupci Evropské komise a Výkonné agentury pro výzkum, která zodpovídá za správu programů 

týkající se vědy a inovací, během dne představili výzvy pro příští rok, rady pro žadatele,  

ale také budoucí podobu programu po roce 2020. 

Kalendář 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu 

9. červenec Společné vytváření dobrých životních podmínek v rámci sociálních služeb 

9. červenec Výzvy metropolitních regionů a jejich pozice v kohezní politice 2020+ 

10. červenec Setkání pracovní skupiny Design a Kreativita 

10. červenec Setkání sítě PURPLE 

10. července  Konference Společně za silnou politiku soudržnosti 2021–2027 

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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