
 

    Aktuality z EU 

Řecká vláda v pondělí vyzvala EU, aby Aténám urychleně pomohla v ochraně 
hranic s Tureckem, které jsou zároveň vnějšími hranicemi Evropské unie. 
Právě k těm dorazily v minulém týdnu tisíce migrantů. Řecká vláda rovněž 
po svém mimořádném zasedání oznámila, že sama maximálně zvýší stupeň 
ostrahy hranic a měsíc nebude přijímat žádosti o azyl od migrantů, 
kteří ilegálně překročí řecké hranice. Pokud to bude možné, vrátí tyto běžence 
okamžitě zpět do země jejich původu. Situace na hranicích Řecka s Tureckem 
se zdramatizovala poté, co Ankara minulý týden oznámila, že nadále nebude 
bránit migrantům v odchodu z tureckého území – přestala tak dodržovat 
dohodu z roku 2016, ve které se zavázala k pomoci při zastavení migrační vlny 
do EU, výměnou za finanční pomoc z Bruselu. Dle aktuálních informací 
se tak k hranicím Řecka přesunulo již více než 12.000 běženců. 
Řecko oznámilo, že během několika dnů postaví na severu země uzavřené 
uprchlické centrum pro migranty, kteří se od 1. března dostali a nyní ještě 
dostanou ilegálně do země. Poté, co od pátku řecká média informovala 
o otevření řecko-turecké hranice navíc vzrostly také počty migrantů mířících 
z Turecka na řecké ostrovy v Egejském moři. Ve středu na vyhrocenou situaci 
reagovali také ministři vnitra zemí EU na mimořádném jednání v Bruselu, 
kteří se zavázali, že EU finančně či vysláním policistů podpoří Řecko 
v jeho snaze o ochranu vlastní hranice před novým přílivem uprchlíků. 

Do oblasti mohou být vysláni také například členové pohraniční agentury FRONTEX. Šéf unijní 
diplomacie navíc po středečním jednání s tureckým prezidentem Erdoganem slíbil Ankaře dalších 
170 milionů EUR na pomoc s uprchlíky a vyzval ji, aby nepodněcovala vlnu migrantů mířící k hranici. 
Erdogan zdůvodňuje otevření hranic tím, že i ostatní země, včetně EU, musí nést část starostí 
o uprchlíky, kterých Turecko jen ze Sýrie kvůli tamní válce přijalo na 3,7 milionu. 

Evropský turistický sektor aktuálně kvůli dopadům koronaviru přichází na ztracených tržbách zhruba 
o miliardu EUR měsíčně (více než 25 miliard Kč). Nezanedbatelný vliv má přerušení leteckého spojení 
s Čínou, odkud do Evropy každoročně zavítají miliony návštěvníků. Dle listu China Daily například 
v první polovině loňského roku uskutečnili čínští turisté asi tři miliony návštěv v evropských zemích, 
což představovalo meziroční nárůst o 7,4 procenta. 

Země Visegrádské čtyřky (V4), tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, budou sdílet informace 
ohledně nákazy novým typem koronaviru. V případě potřeby zváží také vzájemnou výpomoc 
u dodávek zdravotnických prostředků, sdělil ve středu po mimořádném summitu skupiny v Praze 
premiér Andrej Babiš. V nejbližší době se mají setkat také ministři zdravotnictví V4, aby projednali 
konkrétní formu spolupráce. Babiš také zopakoval, že české ministerstvo zdravotnictví zjišťuje, jaké 
množství ochranných prostředků lékaři a nemocnice kvůli koronaviru potřebují, a bude centralizovat 
nákupy těchto prostředků u českých výrobců. Podobný krok by dle českého premiéra měly učinit 
i ostatní země V4 a následně tyto informace sdílet, aby si v případě potřeby mohly při dodávkách 
potřebného materiálu vypomoci.   

Dle průzkumu agentury STEM nejsou Češi tak skeptičtí k otázkám klimatu, jak by se mohlo zdát. 
Většina z nich (84 procent) totiž souhlasí s názorem, že klimatické změny způsobené člověkem 
ohrožují jejich budoucnost. Vnímání změn klimatu jako naléhavého problému pak vnímají Češi 
zejména v souvislosti se suchem, které zasahuje českou krajinu. Zároveň však z průzkumu vyplývá, 
že postoj veřejnosti ke klimatickým otázkám je zatím proměnlivý, navíc má veřejnost zmatek v tom, 
co lze se změnou klimatu dělat a občané jsou tak odkázáni na výroky a postoje vlivných politiků. 
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Agentura STEM zveřejnila průzkum den před zveřejněním tzv. evropského klimatického zákona, 
kterým se EU zaváže k tomu, že bude do roku 2050 uhlíkově neutrální. Dle průzkumu se však česká 
veřejnost v této problematice příliš neorientuje – více než polovina (53 procent) dospělých 
se s termínem „uhlíková neutralita“ vůbec nesetkala. Týká se to i osob, které se o téma ochrany klimatu 
zajímají. Češi přesto princip uhlíkové neutrality podporují – na otázku, zda souhlasí s tím, 
že by se Česko mělo snažit vyprodukovat jen tolik skleníkových plynů, kolik jich je schopné 
neutralizovat, jich 79 procent odpovědělo kladně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evropská komise ve středu představila návrh nařízení, které má země EU přimět k razantnímu 
snižování emisí uhlíku. S klimatickou legislativou přichází Komise necelé tři měsíce poté, co od všech 
členských zemí kromě Polska získala souhlas s přechodem k uhlíkové neutralitě do roku 2050. 
Česko se proti tomuto cíli dlouho vymezovalo, nakonec ale se závazkem souhlasilo výměnou za přístup 
k penězům z nového Fondu pro spravedlivou transformaci. Právě ten by měl členským zemím a jejich 
uhelným regionům pomoci s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Jiné země, například Finsko, 
Rakousko nebo Švédsko, se zase rozhodly dosáhnout klimatické neutrality dříve než v polovině 
21. století. Více než polovina států už má také svůj vlastní klimatický zákon. Rozdíly mezi jednotlivými 
státy si uvědomuje také Komise, v novém nařízení proto počítá s rozdílným postupem členů 
EU v dosahování klimatických cílů. Tento diferenciovaný postoj vítají zejména enviromentální 
organizace, naopak se jim však nezdá časový harmonogram, a zejména průběžné cíle k dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050. Na nejasnosti v cestovní mapě ke klimaticky neutrální Evropě pak 
poukazuje také 12 členských zemí EU, které požadují zvýšení cílů do deseti let ze současných 40 procent 
na 50 až 55 procent. Další země, včetně Česka a Maďarska, zase požadují jasné vyčíslení dopadu 
na jejich rozpočty. Problematický se zdá i samotný přezkumný proces. Komise totiž plánuje od roku 
2023 každých pět let, a od roku 2030 vždy šest měsíců po konání světové klimatické konference, 
přezkoumávat klimatické cíle EU a jejich účinnost. V případě potřeby pak bude moci Komise přijmout 
pomocí tzv. delegovaných aktů vhodná opatření a krátkodobé cíle pro roky 2035, 2040 a 2045 – tyto 
nelegislativní předpisy však nevyžadují součinnost Evropského parlamentu a Rady. Oba legislativní 
orgány je však mohou zastavit či vrátit do běžného legislativního procesu. Mnohé státy však s tímto 
nastavením nesouhlasí. Kriticky se ve čtvrtek vyjádřila i enviromentální aktivistka Greta Thunbergová, 
která se setkala s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a s europoslanci z výboru 
pro životní prostředí (ENVI). Dle ní je cíl dosažení klimatické neutrality do poloviny století příliš 
vzdálený a mělo by se jednat okamžitě. 

Evropský parlament kvůli šíření nového typu koronaviru zrušil 130 plánovaných akcí. Mezi zrušenými 
akcemi jsou mimo jiné výstavy, externí konference či semináře, kterých se mělo dle očekávání zúčastnit 
6.000–7.000 lidí. Jako preventivní opatření byl také omezen na tři týdny návštěvnický provoz. Samotné 
práce Parlamentu se ale žádná omezení netýkají, plenární zasedání ve Štrasburku se uskuteční dle plánu. 
Zaměstnance, kteří se však do Bruselu vrátili ze severní Itálie a z několika asijských zemí Parlament 
vyzval, aby pracovali dva týdny z domova. Dvě unijní instituce jsou navíc již virem zasaženy, prvním 
známým nakaženým z řad zaměstnanců EU je pracovník Evropské obranné agentury (EDA), druhou 
zasaženou unijní institucí je dle informací agentury Reuters Rada EU. 

Na aktuální situaci reagovala v pondělí také Christine Legardeová, prezidentka Evropské centrální 
banky (ECB), která uvedla, že pokud to bude třeba, je ECB připravena přijmout „přiměřená a cílená 
opatření“, aby podpořila hospodářství postižené šířením nového typu koronaviru. Dle slov Legardeové 
se situace rychle vyvíjí a představuje riziko pro hospodářský výhled a fungování finančních trhů. 
ECB bude vývoj podrobně sledovat a jednat, jak bude nutné vzhledem k rizikům. Šéfka ECB se takto 
vyjádřila poté, co si akcie ve Spojených státech připsaly zisky kolem pěti procent. Minulý týden přitom 
zažily největší týdenní propad od globální finanční krize v roce 2008. Investoři využili poklesu cen 
z minulého týdne k výhodným nákupům poté, co světové centrální banky vyjádřily připravenost 
přijmout opatření na omezení ekonomických dopadů nového koronaviru. 

Kvůli dezinformacím a lžím o koronaviru, šířících se na internetu a sociálních sítích, se v úterý sešla 
místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová se zástupci Googlu, Facebooku, Twitteru, Microsoftu 
a obchodní asociace EDiMA. Všichni účastníci potvrdili, že byly zaznamenány různé druhy 
dezinformací či falešných zpráv, které se po internetu šíří a v souvislosti s tím přijali širokou škálu 
opatření. Účastníci jednání se také dohodli na důslednějším „prosazování důvěryhodných zdrojů“ zpráv, 
na „odstraňování zakázaného či škodlivého obsahu“ či na ochraně před „zavádějícími reklamami“. 
Evropská komise zároveň potvrdila, že je v případě potřeby připravena spustit tzv. systém včasného 
varování (Rapid Alert System), a to právě v souvislosti s šířením nepravd a paniky okolo koronaviru. 

Zprávy z evropských institucí 



Tento nástroj je klíčovým elementem Akčního plánu EU proti dezinformacím z roku 2018 a je určen 
k lepší a snadnější výměně informací týkajících se dezinformačních kampaní a zpráv. Součástí systému 
jsou kontaktní místa ve všech členských zemích, která mají za úkol dezinformace a fake news 
monitorovat a vzájemně sdílet svá zjištění. Samotný Rapid Alert System existuje od března 2019, 
od té doby však nebyl oficiálně aktivován. Nyní, v souvislosti s šířením koronaviru, by mohl pomáhat 
sdílet příklady nejčastějších a nejrozšířenějších lží, které se na internetu objeví, a to mezi členskými 
státy EU i mezi státy G7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 
 

V pondělí 2. března se Zastoupení zúčastnilo konference s názvem Budoucnost 
politiky EU v oblasti čistého ovzduší, v souvislosti s ambicí nulového znečišťování. 
Hlavním cílem konference byla konzultace klíčových aktérů v otázkách současného 
stavu, výsledků a vizí do budoucna. Samotné diskuze se zúčastnilo několik zástupců 
z nevládních či regionálních organizací, kteří svými komentáři přispěli k lepšímu 
pochopení současného stavu a oblastí, ve kterých by se EU mohla zlepšit.  

V úterý 3. března se Zastoupení zúčastnilo již tradiční Konference o budoucnosti dopravy. 
Na konferenci se setkaly klíčové zainteresované strany, aby diskutovaly o kritických pilířích dopravní 
politiky EU, prozkoumaly roli, kterou budou hrát technologie při dosahování vize budoucnosti mobility 
a přiblížily, co můžeme očekávat od následujících pěti let tvorby politiky EU pod vedením nové Komise 
v tomto sektoru. Klíčovými tématy konference byly bezpečnost v dopravě, klimatické změny 
a dekarbonizace a automatizovaná vozidla. 

Ve středu 4. března se pak Zastoupení zúčastnilo konzultace k Hodnocení inovační výkonnosti 
regionů (RIS) a jeho dopadu na regionální politiky. Zpravodajem byl pan Mikel Irujo Amezaga 
(ES/EA), který byl také hlavním vedoucím diskuze. Na začátku byla představena a následně 
vyhodnocena výsledná tabulku inovací a byl otevřen prostor k diskuzi. Diskuze byla směřována ke všem 
účastníkům konference pro jakékoliv připomínky ohledně daného dokumentu. Nejvíce aktivní 
byli zástupci z Německa, Francie a Finska, kteří hodnotili a přidávali poznámky hlavně ohledně způsobu 
hodnocení, metodologie a prezentování výsledků, které dle jejich názoru plně nekorespondují s reálnou 
situací. Výsledná tabulka byla ovšem shledána jako velmi účinná a prospěšná pro dané regiony i vlády.  

V pátek 6. března se Zastoupení zúčastnilo webináře na téma Kulturní dědictví v akci financovaného 
programem Evropské unie s názvem Kreativní Evropa. Tento projekt umožní přes 100 tvůrcům místní 
a regionální politiky sdílet své znalosti o kulturním dědictví. Projekt předpokládá vytvoření katalogu 
se 30 osvědčenými postupy z evropských měst a regionů. Na základě tohoto výběru proběhne 
12 vzájemných studijních pobytů s více než 20 účastníky, kteří mají zájem a znalosti ohledně městské, 
venkovské a regionální politiky. 

V pátek 6. března se Zastoupení také zúčastnilo diskuze na téma Ženy a STEM (věda, technologie, 
strojírenství a matematika), kterou zahájila švédská velvyslankyně v Belgii Annika Hahn-Englund. 
Diskuze byla zaměřena na problém nedostatku žen v oborech STEM. Cílem bylo zodpovědět otázku, 
jak tento problém řešit a jak budovat spolupráci a rovnost mezi jednotlivými oblastmi STEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kalendář 

 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu: 

9. březen  Zahajující workshop: EU jako globální lídr v obnovitelných zdrojích 

10. březen  Soutěž a regulace na telekomunikačním trhu 

10. březen  Otevřená diskuze: Synergie s Horizont Europe – politika a implementace 

11. březen  Financování inovativních čistých technologií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Plenární zasedání Evropského parlamentu 
ve Štrasburku 

Březen 
 

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů 

Březen 11 9-12 

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

