
 

    Aktuality z EU 

Předčasné parlamentní volby v Rakousku 29. září s výrazným náskokem 

vyhrála Rakouská lidová strana (ÖVP) bývalého kancléře 

Sebastiana Kurze. Prezident Alexander Van der Bellen oznámil, 

že Kurze pověří sestavením nové vlády. Koaličním partnerem ÖVP by  

se mohli stát sociální demokraté (SPÖ), kteří skončili na druhém místě, 

dosáhli ale nejhoršího výsledku od konce války. Pokračovat by mohla 

i koalice lidovců s pravicově populistickou Svobodnou stranou Rakouska 

(FPÖ), kterou však voliči potrestali za sérii afér a dali jí asi o deset procentních 

bodů méně hlasů než v roce 2017. Mezi vítěze nedělních voleb patří kromě 

lidovců i Zelení, kteří se po dvou letech vrátí do parlamentu se ziskem asi 

14 procent. I oni by s ÖVP mohli vytvořit nový kabinet. 

Zástupci států Evropské unie 3. října souhlasili s návrhem, aby lidé, kteří 

přijdou o práci kvůli brexitu bez dohody, mohli čerpat pomoc 

z rezervního evropského fondu. Pokud plán Evropské komise schválí také 

europarlament, budou zasaženým zaměstnancům k dispozici prostředky 

z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Unijní země stále 

očekávají, zda britský premiér Boris Johnson přijde s akceptovatelným 

návrhem, který by v brexitové dohodě nahradil takzvanou irskou pojistku. 

Opatření, které má zabránit vzniku tvrdé hranice na severu Irska, označuje 

vláda v Londýně za nepřijatelné. Nový Johnsonův návrh počítá podle britských médií s dočasným 

uplatňováním některých unijních pravidel v Severním Irsku, vyvolává v Bruselu spíše skeptické reakce. 

Johnson navrhuje jiný typ opatření, který nemá vést k celním kontrolám přímo na hranici mezi 

Irskem a Severním Irskem a vzniku nové celní infrastruktury.  

Spojené státy zavedou odvetná cla 10 procent na evropská letadla a 25 procent na zemědělské  

a průmyslové zboží. Reagují tak na nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus. 

S odvoláním na pracovníky Úřadu amerického obchodního zmocněnce (USTR) o tom 2. října  

informovaly zahraniční tiskové agentury. Krok Washingtonu umožňuje rozhodnutí Světové obchodní 

organizace (WTO) povolit Spojeným státům cla na zboží z Evropské unie ve výši 7,5 miliardy 

dolarů (zhruba 177 miliard Kč) ročně. Spojené státy a Evropská unie se od roku 2004 u WTO navzájem 

obviňují z nelegální podpory svých výrobců letadel Boeing a Airbus. U obou stran bylo zjištěno,  

že v rozporu s pravidly WTO své výrobce letadel finančně podporovaly, aby jim zajistily výhodnější 

pozici na trhu. Obě strany se následně začaly připravovat na případné uvalení cel, která by byla 

odvetou za škody vzniklé v důsledku subvencí. Plány EU na zavedení cel na americké zboží WTO 

ještě posuzuje, rozhodnutí se očekává začátkem příštího roku. Evropská komise v prohlášení uvedla, že 

pokud by Washington k výběru cel skutečně přistoupil, nemá EU jinou možnost, než odpovědět stejným 

způsobem. 

Země visegrádské skupiny jednohlasně podporují vstup Srbska do Evropské unie. Zároveň chtějí, 

aby i ve víceletém finančním rámci Evropské unie na roky 2021 až 2027 bylo zachováno současné 

množství peněz na politiku soudržnosti. Na summitu V4 v Lánech se na postoji vůči kohezním 

fondům 3. října shodli prezidenti Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.  

Míra nezaměstnanosti v zemích platících eurem v srpnu klesla na 7,4 procenta a byla nejnižší  

od poloviny roku 2008. Vyplývá to ze sezonně přepočtených údajů, které zveřejnil statistický úřad 

Eurostat. V rámci celé Evropské unie lidí bez práce rovněž ubylo a jejich podíl činil 6,2 procenta. 
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Nejmenší podíl nezaměstnaných je nadále v České republice, kde poklesl na 2 procenta. Eurostat 

taktéž 3. října zveřejnil informaci, že meziroční míra inflace v eurozóně poklesla v září  

na 0,9 procenta, což je o desetinu procentního bodu méně než v prázdninových měsících. Statistika 

opět potvrdila dlouhodobé obavy Evropské centrální banky (ECB), která chce s ohledem  

na hospodářský růst udržovat inflaci těsně pod dvěma procenty. 

 

 

 

 

Do úřadu nastoupilo 26. září 14 nových soudců Tribunálu Soudního dvora Evropské unie, mezi nimi 

i Češka Petra Škvařilová-Pelzl. Její mandát vyprší v roce 2025. Soudní dvůr EU to oznámil v tiskové 

zprávě. Tribunál sídlí v Lucemburku a spolu se Soudním dvorem tvoří Soudní dvůr Evropské unie.  

Je soudem první instance pro většinu rozhodnutí, která přijme Evropská komise a další unijní 

instituce a úřady. Odpovídá za jednotný výklad a aplikaci evropského práva. U soudu už působí český 

soudce Jan M. Passer, jemuž byl v květnu prodloužen mandát do roku 2025. Celkem členské státy mezi 

únorem a květnem prodloužily mandát 12 soudcům tribunálu. 

Eurokomisaři navržení Rumunskem a Maďarskem 27. září neprošli hlasováním právního výboru 

Evropského parlamentu, který hodnotil jejich finanční záznamy a možné střety zájmů. 

Kandidatura Rovany Plumbové a Lászlóa Trócsányiho je pozastavena a nemohou se zúčastnit slyšení 

ve výborech plánovaných na příští týden. Navržená rumunská komisařka pro dopravu nedokázala podle 

mínění většiny členů výboru obhájit, proč v majetkové bilanci předložené Evropskému parlamentu 

zamlčela dva úvěry v celkové hodnotě téměř milionu eur (26 milionů korun). Poslanci nebyli spokojeni 

ani s tím, jak vysvětlila původ peněz, které věnovala své sociálnědemokratické straně. Její maďarský 

kolega László Trócsányi, který by měl mít na starosti sousedskou politiku a rozšíření Evropské unie, 

zase nedokázal výboru vysvětlit, jak moc byla či stále je právní kancelář, kterou založil před více než 

čtvrtstoletím, napojena na vládu Viktora Orbána. Budoucí šéfka komise Ursula von der Leyenová 

požádala oba státy o navržení náhradníků. Rumunsko vybralo za svého nového komisaře současného 

europoslance Dana Nica, Maďarsko navrhlo velvyslance při EU Olivéra Várhelyio.  

Polský kandidát na eurokomisaře pro zemědělství Janusz Wojciechowski bude čelit další palbě otázek 

ze strany europoslanců. Jeho výkon při tzv. grilování je totiž nepřesvědčil. Kritiku obdržel zejména 

proto, že se nedokázal konkrétně vyjádřit ke klíčovým otázkám, které se týkaly budoucnosti evropského 

zemědělství. Druhé kolo grilování se pravděpodobně uskuteční v následujících dvou týdnech.  

Po tříhodinovém grilování se poslanci taktéž rozhodli, že francouzskou kandidátku  

na eurokomisařku Sylvii Goulardovou do Evropské komise zatím nepustí a požadují další slyšení. 

Členové výborů Evropského parlamentu dávali najevo pochybnosti nad některými jejími aktivitami 

z doby, kdy sama působila v řadách evropského parlamentu. Tzv. "grilování" kandidátů na 

eurokomisaře potrvá až do 8. října. Výbory pak připraví hodnotící dopisy na každého z kandidátů, od 

kterých se pak bude odvíjet závěrečné hlasování na plénu (pravděpodobně 23. října). Tam pak bude 

Komise schválena jako celek. 

Zatímco Google může dopřát právo na zapomenutí tomu, kdo ho o to požádá, jen v zemi, odkud pochází, 

Facebook bude muset hanlivé posty mazat globálně. Soudy v Evropské unii mohou společnosti 

Facebook nařídit, aby napříč svou sociální sítí po celém světě smazala takové příspěvky uživatelů, 

které jsou v rozporu se zákonem. Týká se to i urážlivých komentářů podobných původnímu 

příspěvku. 3. října o tom rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. Soudní dvůr se zabýval případem bývalé 

předsedkyně rakouských Zelených Evy Glawischnigové-Pieszczekové. Ta se domáhala, aby Facebook 

odstranil příspěvek, který ji podle soudního rozsudku urážel a očerňoval a který mohl vidět každý 

uživatel této sociální sítě. 

  

Zprávy z evropských institucí 



 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Dne 30. září jsme se zúčastnili stakeholderské konzultace, kterou svolal místopředseda 

a regionální ministr hospodářství regionu Sicílie, Gaetano Armao, s názvem „Blíže k 

udržitelnému sousedství a komunitám – politika životního prostředí v rukách 

místních institucí“. V průběhu konzultace si stakeholdeři vyměňovali ověřené 

praktiky a informace o úspěšných projektech v rámci podpory udržitelnosti v prostředí 

malých sub-komunálních skupin, neboť ty, ač mají významný vliv na plnění evropských závazků v 

rámci životního prostředí, se musí vypořádat s pro ně mnohdy komplexním problémem z důvodu 

nedostatečného zastoupení, finančních prostředků či nedostatečných informací. Zároveň při 

vypracovávání pracovního dokumentu Armao požádal posluchače o součinnost při hledání nových 

perspektivních nápadů, jak podpořit malé komunity v boji za udržitelný vývoj. 

Ve stejný den se Zastoupení zúčastnilo také konference European #Futures Forum, kterou 

organizovalo Centrum pro politické vědy (CEPS) a Visegrad Insight. Na konferenci byly diskutovány 

problémy, kterým v současnosti čelí země Visegrádu a také geopolitický význam skupiny v EU. 

V dalších částech se diskuze týkala ekonomických témat a kohezní politiky ve státech Visegradské 

skupiny. Velký význam v těchto státech má kohezní politika a zahraniční investice, za účelem 

vyrovnávání rozdílů mezi příjmově rozdílnými státy. Na konferenci vystoupil také náměstek ministra 

zahraničních věcí ČR pro řízení sekce evropské, Aleš Chmelař, který se věnoval ambicím České 

republiky v budoucích strategiích.  

Ve dnech 30. září a 1. října se konal první meeting platformy „Water Smart Territories“, které je 

Jihomoravský kraj členem. V prvním dni proběhlo mimo jiné setkání s odborníky z Evropské komise, 

v další části setkání probíhalo představení jednotlivých regionů platformy, jejich návrhy na projekty 

spojené s vodou a s jejím využíváním. Následně se regiony navzájem domlouvaly na možných 

partnerstvích nad projekty. V neposlední řadě zde účastníci předvedli i výzvy, kterým ve svých 

projektech čelí a vznikla neformální debata, jak si jednotlivé regiony mohou v těchto výzvách být 

nápomocni. Meetingu se účastnil také pan Břetislav Skácel, předseda výboru spolku a manažer klastru 

CREA Hydro&Energy. Další setkání platformy proběhne pravděpodobně ještě do konce tohoto roku. 

Evropský výbor regionů připravuje stanovisko na téma „Odliv mozků v rámci EU – řešení problému 

na všech úrovních“ a při této příležitosti zpravodaj Emil Boc, starosta druhého největšího rumunského 

města Cluj Napoca společně s odborníkem Călin-Emilianem Hințeam uspořádali dne 1. října konzultaci 

stakeholderů. Fenomén odlivu mozků má významný dopad na rozvoj politiky soudržnosti a 

konkurenceschopnosti EU. Hlavním cílem konzultace bylo pomoci formulaci vhodných politik a 

opatření a výměně osvědčených praktik a především vyslechnout si názory zúčastněných na důležité 

aspekty připravovaného stanoviska. Boc také vyzval zúčastněné, aby případně shrnuli své 

připomínky ke stanovisku a poslali své poziční dokumenty emailem do 14. října. 

Ve čtvrtek 3. října Zastoupení spoluorganizovalo s kanceláří CZELO, Českým centrem v Bruselu, 

Evropskou kanceláří Plzeňského kraje v Bruselu, Velvyslanectvím České republiky při Belgickém 

království a Pražským domem v Bruselu již 15. Science café, tentokrát s Luďkem Hynčíkem 

z katedry mechaniky Západočeské univerzity v Plzni. Neformální debata na odborná témata, kterým se 

ve výzkumu zaměřuje na modelování a monitorování lidského těla, biomechaniku a mechaniku 

diskrétních systémů, měla za cíl přiblížení této problematiky široké veřejnosti. Po debatě proběhla 

prezentace jihomoravských vín. 

  



 

 

Kalendář 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu:  

7. říjen Informační dny programu Horizon 2020 v oblasti Dopravy 

8. říjen Směrem k Horizontu Evropa: přeshraniční spolupráce a aplikovaný výzkum EU 

8. říjen Konkurenceschopnost energie z obnovitelných zdrojů 

9. říjen  Implementace Pařížské dohody: EU města a regiony v energetické tranzici 

10. říjen Regiony a města katalyzující sociální inovace 

10. říjen  Budování klimatických neutrálních měst 

10. říjen  Budoucnost pracovních míst a zaměstnanosti v EU: výzvy a perspektivy po roce 2020 

11. říjen  Evropské rozvíjející se regiony 

 

 

 

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 

 

Evropský týden regionů a měst 

Říjen 
 

Plenární zasedání Evropského výboru 

regionů 

Říjen 7-9 7-10 

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

