
 

    

Milí čtenáři, 

nejprve mi dovolte popřát vám vše nejlep-
ší a mnoho úspěchů v novém roce. Po krát-
ké vánoční přestávce opět těším na pravi-
delná setkávání na stránkách našeho pra-
videlného týdenního přehledu dění v EU. 

Významnou událostí tohoto týdne bude 
čtvrteční summit zemí V4 a Rakouska. Do 
Prahy kromě předsedů vlád zemí V4 při-
jede staronový rakouský kancléř Sebasti-
an Kurz. Bude se jednat o jednu z jeho 
vůbec prvních oficiálních zahraničních cest 
po uvedení do funkce. Premiéři budou 
společně diskutovat především aktuální 
a klíčová evropská témata. Chybět nebu-
de klimatická politika a politika EU 
v oblasti energetiky především v kontextu 
programu Zelená dohoda pro Evropu, 
konference o budoucnosti Evropy, víceletý 
finanční rámec, migrace nebo sociální 
agenda EU. Po jednání ve formátu V4 se 
uskuteční také bilaterální jednání předse-
dy vlády ČR s rakouským kancléřem, mezi 
jehož témata budou patřit mimo jiné plány 
jednotlivých vlád v oblasti dosažení klima-
tické neutrality, vysílání pracovníků a inde-
xace rodinných dávek nebo spolupráce 
v oblasti obrany a dostavba dálničního 
propojení. 

Rada EU má svá pravidelná zasedání na 
programu až v příštím týdnu, kdy se set-
kají ministři financí na Radě pro hospodář-
ské a finanční věci nebo ministři zahraniční 
na Radě pro zahraniční věci. Ta se mimo-

řádně sešla už minulý pátek k jednání 
o aktuální situaci v Iráku a možnostech, 
jak v regionu zmírnit napětí. 

Evropský parlament se tento týden schází 
ve Štrasburku na plenárním zasedání. 
Poslanci mají na programu prezentaci 
programu a priorit chorvatského před-
sednictví, rozpravu o konferenci o bu-
doucnosti Evropy, o situaci v Iráku a Íránu 
nebo o ničivých požárech buše v Austrálii. 
Zabývat se budou také dohodou o vy-
stoupení Spojeného království z EU nebo 
situací v oblasti právního státu v Polsku 
a Maďarsku.  

V pátek proběhne první letošní schůze 
Pracovního týmu tripartity pro EU, která 
má na programu výsledky prosincové 
Evropské rady, aktuální dění v oblasti 
brexitu nebo Roční strategii pro udržitel-
ný růst 2020.  

Od 1. ledna 2020 vystřídalo Finsko v roli 
předsednického státu EU vůbec poprvé 
Chorvatsko. Mottem jeho předsednictví je 
„Silná Evropa ve světě výzev“ a čtyřmi 
hlavními prioritami Evropa, která rozvíjí, 
Evropa, která spojuje, Evropa, která chrá-
ní, a vlivná Evropa. Jednou z konkrétních 
oblastí, na kterou se chce Chorvatsko za-
měřit, je rozšíření, což velmi vítáme. 
V květnu se bude konat summitu EU – zá-
padní Balkán, nicméně doufám, že 
k pokroku v jednání o otevření přístupo-
vých rozhovorů s některými státy dojde 
ještě před tím. 

Během prvního pololetí roku 2020 roli 
předsednické země v Radě EU poprvé 
v historii přebírá Chorvatsko. Tamní vlá-
da pro tyto účely přijala pracovní pro-
gram, v němž definuje klíčové oblasti, 
na které se v průběhu svého předsednic-
tví Chorvatsko zaměří. Ve většině těchto 
priorit může chorvatské předsednictví 
očekávat od ČR podporu. 

Jako ústřední motto svého předsednictví si 
Chorvatsko zvolilo heslo „Silná Evropa ve 
světě výzev“. Mezi klíčová horizontální 
témata následujícího půlroku budou patřit 
vyjednávání o novém víceletém finančním 
rámci, politika rozšíření EU, příprava kon-
ference o budoucnosti Evropy pod 
vedením chorvatské komisařky Dubravky 
Šuicové a brexit. 

Pro své předsednictví Chorvatsko formulo-
valo čtyři hlavní prioritní oblasti.  

Evropa, která se rozvíjí. Evropa 
v současném světě obstojí, pouze po-
kud se dokáže přizpůsobit novým de-
mografickým, ekonomickým a klimatic-
kým výzvám. Proto se chorvatské před-
sednictví zaměří na další prohlubování 
vnitřního trhu, investice do digitalizace, 
výzkumu a inovací, a celoživotního 
vzdělávání přizpůsobeného budoucí 
pracovní poptávce. Další důležitou pri-
oritou bude ochrana životního prostředí 
a boj proti klimatické změně. 

Evropa, která spojuje. Přetrvávající 
rozdíly v kvalitě dopravní, energetické 
a digitální infrastruktury brzdí rychlejší 
rozvoj evropských států, a také snižují 
konkurenceschopnost celé EU. Chorvat-
sko se hodlá zabývat zlepšením propo-
jení Evropy ve všech těchto oblastech. 
Cílem je i podpora kulturní výměny a 
mobility pomocí investic do kultury, 
vzdělávání a sportu. /Pokr. na s. 2/ 



 

 

se bude zabývat i posilováním evropské obranné a bez-
pečnostní spolupráce a implementací agendy 2030. 
Chorvatská vláda si uvědomuje, že důvěryhodnost EU 
závisí i na jejím přístupu k bezprostřednímu sousedství, 
obzvláště k regionu jihovýchodní Evropy, kde je nosite-
lem bezpečnosti a stability.  Cílem předsednictví je na-
bídnout těmto zemím důvěryhodnou perspektivu vstupu 
do EU. I proto bude jednou ze stěžejních akcí příštího 
půlroku květnový summit EU - západní Balkán v Záhřebu. 

/R. Franěk/ 

Evropa, která chrání. Bezpečnost občanů je jedním 
z klíčových témat Evropské unie. Chorvatsko bude prosazo-
vat zefektivnění kontrol na vnějších hranicích EU, zajištění 
plné interoperability IT systémů a zvýšení odolnosti proti 
externím hrozbám. Předsednictví podpoří i další posílení 
funkčnosti schengenského prostoru, do nějž se Chorvatsko 
dlouhodobě snaží vstoupit. 

Vlivná Evropa. Jednotné vystupování EU navenek je jedi-
nou možností jak posílit její vliv na mezinárodní scéně. 
Chorvatsko bude klást důraz na globální prosazování ev-
ropských hodnot a podporu multilateralismu. Předsednictví 

Dne 17. prosince 2019 zveřejnila Komise Roční strategii 
pro udržitelný růst 2020 (Annual Sustainable Growth 
Strategy 2020, ASGS), která společně s dalšími doku-
menty zahájila evropský semestr 2020. ASGS nahrazu-
je původní každoročně vydávanou Roční analýzu růstu 
(Annual Growth Survey, AGS). Změna názvu a úprava 
obsahu vyjadřuje odhodlání nového kolegia čelit klima-
tickým změnám a využít všech dostupných nástrojů 
k docílení uhlíkové neutrality do roku 2050.  

Roční strategie byla zveřejněna později oproti zavedené 
praxi, jelikož nové kolegium využilo tento dokument jako 
prostor pro představení principů své hospodářské politiky.  

Dokument úvodem poukazuje na probíhající strukturální 
změny v souvislosti se změnou klimatu, technologickým 
rozvojem a demografickým vývojem, na které musí EU 
a členské státy reagovat novým modelem růstu. Ten bude 
brát v potaz omezenost přírodních zdrojů, podpoří vytvá-
ření pracovních míst a zajistí trvalou budoucí prosperitu.  

Aby evropské hospodářství zůstalo konkurenceschopné 
a aby bylo dosaženo cíle klimatické neutrality, je zapotře-
bí se zaměřit na ekonomické výzvy. V této souvislosti 
ASGS odkazuje na dokument Zelená dohoda pro Evropu 
zveřejněný dne 11. prosince 2019, který formuluje ekono-

mickou agendu EU, jejímž cílem je transformace k udrži-
telné unijní ekonomice se zohledněním závazku EU v kon-
textu cílů udržitelného rozvoje.  

Dle dokumentu je potřeba zajistit, aby Evropa nadále 
disponovala nejrozvinutějšími sociálními systémy, aby se 
Evropa stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem 
na světě a aby se stala centrem inovací a konkurence-
schopného podnikání. Toho je třeba dosáhnout vývojem 
nových technologií, dokončením hospodářské a měnové 
unie, dodržováním norem představených v Evropském pi-
líři sociálních práv, spravedlivou tranzicí k udržitelnosti a 
soustředěním úsilí k přechodu k zelené ekonomice. 

Strategie pro udržitelný růst konstatuje, že evropská 
ekonomika již 7 let souvisle roste a tento trend by měl 
pokračovat i v příštích letech, byť s nižšími hodnotami. 
Stav veřejných financí se zlepšuje, nezaměstnanost klesá, 
bankovní systém je odolnější a základy hospodářské 
a měnové unie jsou silnější. Avšak investice a růstový po-
tenciál zůstávají na úrovni před ekonomickou krizí. 
V střednědobém horizontu bude evropská prosperita 
ohrožena stárnutím populace, pomalým růstem produkti-
vity a rostoucími dopady klimatických změn. /A. Mundil/ 

 

uhličitého (vypracovalo Ministerstvo životního prostředí) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení o změně nařízení o 
prosazování pravidel v oblasti mezinárodního obchodu 
(tzv. enforcement regulation) (vypracovalo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu) 

Rámcová pozice ke zprávě Evropské komise o fungování 
evropského trhu s uhlíkem (vypracovalo Ministerstvo ži-
votního prostředí) 

Rámcová pozice ke zprávě Evropské komise o provádě-
ní směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu 

Plenární zasedání ve Štrasburku, 13. – 16. ledna 

Prezentace programu činnosti chorvatského předsednic-
tví, plán udržitelných investic a fond pro spravedlivou 
transformaci a plán pro sociální Evropu, rozprava o kon-
ferenci o budoucnosti Evropy, hlasování o Zelené dohodě 
pro Evropu, slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU tý-
kající se Polska a Maďarska, obnovené trestní stíhání 
předsedy vlády ČR. 

Zasedání kolegia komisařů, 14. ledna 

Investiční plán pro udržitelnou Evropu, diskuze o návrhu 
fondu pro spravedlivou transformaci, balíček nařízení 
k víceletém finančním rámci 2021-2027, sociální Evropa 
a iniciativa pro spravedlivou minimální mzdu v EU. 

 

Rada pro zahraniční věci, 20. ledna 

Strategická vize EUTM Mali, debata o regionu Sahel,  
závěry Evropské rady a sdělení Zelená dohoda pro Ev-
ropu, diskuze o klimatické diplomacii, diskuze o situaci 
v regionu Blízkého východu a stavu blízkovýchodního 
mírového procesu. 

Rada pro hospodářské věci, 21. ledna 

Návrhy k finančním službám, prezentace programu 
předsednictví, evropský semestr 2020, výzvy pro daně 
plynoucí z digitalizace, hospodářské a finanční aspekty 
Zelené dohody pro Evropu. 


