
 

    

Milí čtenáři, 

událostí tohoto týdne, o níž se hovoří již 
dlouho, budou nepochybně volby do Ev-
ropského parlamentu, které nás čekají na 
konci týdne. Ačkoliv se jedná o volby 
s velmi nízkou účastí voličů, jejich význam 
rozhodně nelze podceňovat. Evropský 
parlament má právě díky přímé volbě 
poměrně široké pravomoci. V oblasti přijí-
mání právních předpisů EU mu Smlouvy 
poskytují již téměř rovnocenné postavení 
jako Radě EU. Směřování EU v příštích pěti 
letech tedy nově zvolení poslanci mohou 
ovlivnit významně. Volby navíc předchá-
zejí sestavování nové Komise, jejich výsle-
dek by měl být brán v úvahu při výběru 
jejího předsedy, a naváží na ně obměny 
na dalších významných unijních postech. 

V Bruselu, kde trávím většinu tohoto týdne, 
pokračují zasedání Rady EU. Dnes vedu 
delegaci ČR na Radě pro obecné záleži-
tosti. Na programu máme především více-
letý finanční rámec EU na období 2021 – 
2027 a také přípravu zasedání Evropské 
rady ve dnech 20. a 21. června.  

Ve středu a ve čtvrtek se pak schází mini-
stři v rámci Rady pro vzdělávání, mládež, 
kulturu a sport. Věnovat se budou celé 
řadě témat, mimo jiné závěrům Rady 
o mladých lidech a budoucnosti práce, 
komplexnímu přístupu k výuce a studiu 
jazyků, kvalitním systémům předškolní pé-
če a vzdělávání, boji proti dezinformacím 
nebo zlepšení přeshraničního oběhu ev-

ropských audiovizuálních děl s důrazem 
na koprodukci. Ministři životního prostředí 
se včera neformálně setkali v Bukurešti 
k jednání o globálním hodnocení biodi-
verzity a ekosystémových služeb, inova-
tivních řešeních a úloze občanů 
v nízkouhlíkové budoucnosti nebo znečiš-
tění vod plasty a mikroplasty. 

O evropských tématech budeme ve čtvr-
tek ve Strakově akademii jednat také se 
sociálními a hospodářskými partnery. Na 
programu pravidelného zasedání Pracov-
ního týmu Rady hospodářské a sociální 
dohody pro EU je příprava mimořádného 
summitu EU dne 28. května, aktuální dění 
v otázce brexitu nebo výsledky neformál-
ního summitu, který se konal 9. května 
v Sibiu. 

Kromě dnešního zasedání Rady pro obec-
né záležitosti mne v Bruselu zítra čeká 
řada důležitých bilaterálních schůzek. 
Setkám se se členy kabinetu komisařky 
Věry Jourové, o aktuálních otázkách 
v oblasti klimatu a energetiky budu jed-
nat s vedoucí kabinetu komisaře Ariana 
Cañeteho, o významu kohezní politiky 
v budoucím víceletém finančním rámci se 
zástupci kabinetu komisařky Coriny Creţu, 
o nadcházejících zasedáních Evropské 
rady a evropských volbách s vedoucí ka-
binetu předsedy Komise Jeana-Claudea 
Junckera a o vývoji v oblasti brexitu budu 
hovořit se zástupkyní hlavního vyjednava-
če Komise Michela Barniera. 

Ve čtvrtek 16. května 2019 se uskutečni-
la konference „15 let České republiky 
v EU“. Hlavním tématem bylo zhodno-
cení členství v ČR v EU a jejího možné-
ho budoucího směřování uvnitř Unie. 
Konference se zúčastnili odborníci půso-
bící v evropských institucích a státní 
správě, včetně zástupců akademické 
a hospodářské sféry. 

Konferenci zahájil ministr zahraničních věcí 
Tomáš Petříček, který v úvodním projevu 
zdůraznil, že ČR nemá k členství v EU al-
ternativu a ani žádnou nehledá. T. Petří-
ček také připomněl, že v roce 2022 bude 
ČR už podruhé předsedat Radě EU a bu-
de tak mít příležitost upozornit na témata, 
která jsou pro ni důležitá. 

Zahajovací projev následně pronesl 
i předseda vlády ČR Andrej Babiš, který 
za nejdůležitější aspekty evropského inte-
gračního procesu označil jednotný vnitřní 

trh a kohezní politiku. Premiér dále 
vyzval k posílení role národních států 
v EU a zdůraznil, že klíčovou institucí 
by podle něj měla být Evropská rada.  

Na premiéra A. Babiše navázala komi-
sařka pro spravedlnost, spotřebitele a 
rovnost žen a mužů Věra Jourová, 
podle které se EU musí zaměřit na po-
silování vnitřního trhu a zároveň by 
měla usilovat o silnější pozici v zahra-
niční politice. 

Mezi vystupujícími dále promluvil mimo 
jiné i Ramiro Cibrián, vedoucí delega-
ce Komise v ČR v letech 1999-2003, 
podle kterého Česká republika udělala 
velký pokrok v harmonizaci a konver-
genci s ostatními státy EU a dnes je 
jejím regulérním členem v rovnopráv-
ném postavení s ostatními státy. 
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Dalšími účastníky byli například Petr Jonák ze Svazu prů-
myslu a dopravy ČR a ředitelka Evropské služby pro vnější 
činnost pro Ameriku Edita Hrdá, kteří se v rámci ekonomic-
kého panelu shodli, že jako pro jednu z nejotevřenějších 
ekonomik světa je pro nás zapojení do vnitřního trhu ne-
sporným přínosem. E. Hrdá navíc dodala, že je pro Českou 
republiku klíčové si jasně definovat své národní zájmy 
a v rámci EU je konzistentně a srozumitelně prosazovat.  

Mezi hlavní řečníky patřila i státní tajemnice pro evropské 
záležitosti Milena Hrdinková, která za jednu z hlavních 

oblastí, na které by se v souvislosti s budoucím směřová-
ním EU měla Česká republika zaměřit, označila instituci-
onální rovnováhu. Konferenci uzavřel náměstek ministra 
zahraničních věcí Aleš Chmelař, který shrnul, že po pat-
nácti letech v EU je Česká republika sebevědomým člen-
ským státem schopným účinně prosazovat své zájmy.  

/K. Hubáčková/ 

V pátek 17. května 2019 se uskutečnilo na Úřadu vlády 
informační setkání k připravované čtvrté výzvě Progra-
mu na podporu strukturálních reforem (SRSP).  

Setkání, kterého se zúčastnilo šedesát účastníků, zahájila 
státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinko-
vá.  Vyzdvihla přínos tohoto programu a uvedla konkrétní 
data dokládající, že ČR je v čerpání ze SRSP úspěšná.  

Na setkání za Komisi vystoupila koordinátorka SRSP pro 
ČR Laura Rinaldiová, která delegátům podala aktuální in-
formace o nadcházející výzvě. Ve své prezentaci mimo ji-
né ocenila velký zájem českých úřadů o SRSP a kladně 
hodnotila dosavadní úspěšnost českých projektů.  

Následně proběhla obsáhlá diskuze, při které se zástupci 
ministerstev a dalších institucí dotazovali na specifika le-
tošní výzvy a také popisovali svoje dosavadní zkušenosti 
s tímto programem. O svých zkušenostech s přípravou pro-
jektu SRSP se například podělilo Ministerstvo vnitra, které 
plánuje vybudování integrovaného elektronického sys-

tému pro cizince pobývající v ČR pro uživatelsky vstříc-
nou správu záležitostí spjatých s jejich pobytem. Zástup-
kyně Ministerstva zdravotnictví popsala podporu ze 
SRSP při vytváření Národního centra elektronického 
zdravotnictví a Ministerstvo pro místní rozvoj představilo 
svůj projekt v oblasti politiky bydlení. 

SRSP byl zřízen před dvěma lety na pomoc členským 
státům při provádění strukturálních opatření, přičemž na-
výšený rozpočet pro období 2017 – 2020 dosahuje cel-
kové výše 222,8 milionu eur. Tento přímo řízený pro-
gram poskytuje podporu při provádění vnitřních reforem 
– od přípravy až po implementaci vytyčených iniciativ.  

Letošní výzva bude poslední výzvou SRSP ve stávajícím 
programovacím období. ČR bude rozvoj této formy 
spolupráce podporovat i v  období post-2020, a to 
v podobě tzv. Nástroje pro technickou pomoc v rámci 
navrženého nového Programu na podporu reforem.  

/A. Mundil/ 

Národní konvent o EU vydal doporučení vzniklá na zá-
kladě kulatého stolu z 26. dubna, jehož tématem bylo 
Nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím 
po brexitu. Diskuze se zúčastnili zástupci obou komor 
Parlamentu, státní správy, akademické, sociální a hos-
podářské sféry, společně se zástupci evropských institu-
cí a neziskového sektoru. Odborným garantem kulatého 
stolu byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.  

Otázka nastavení budoucího vztahu se Spojeným králov-
stvím po jeho odchodu z Evropské unie je pro Českou re-
publiku plně komplementární se zájmy Evropské unie. 
V současné době ale uzavření dohody komplikují vnitro-
stranické spory ve Spojeném království ohledně podoby 
brexitu.  

Účastníci Konventu se shodli, že termín pro rozhodnutí 
o způsobu britského odchodu z Unie stanovený Evropskou 
radou na konec října je zřejmě finální i s ohledem na po-
třeby byznysu. Do konce října je tak nezbytné uzavřít vý-
stupovou dohodu s pouze jednou schválenou formou brexi-
tu. V současné chvíli je nicméně velmi složité odhadnout, 
jakou z podob pobrexitových vztahů si Spojené králov-
ství vybere.  

Národní konvent s ohledem na debatu kulatého stolu 
vydal 4 doporučení. Česká republika by měla usilovat o 
co nejužší obchodní vztah se Spojeným královstvím, mini-
málně na úrovni celní unie. Je nezbytné, aby ČR prosa-
zovala zachování integrity vnitřního trhu s jeho čtyřmi 
svobodami. Česká republika by dále měla podpořit 
uzavření rámcové dohody zajišťující úzké vztahy mezi 
Evropskou unií a Spojeným královstvím v oblasti Společ-
né zahraniční a bezpečnostní politiky. Posledním doporu-
čením je podpora co nejširšího možného zapojení Spoje-
ného království do unijních agentur a programů 
s podmínkou respektování všech příslušných pravidel a 
postupů, platných také pro členské státy EU. Vydaná 
doporučení navazují a doplňují doporučení vzniklá 
z únorového kulatého stolu také na téma související s 
otázkou brexitu. 

Úplné znění doporučení a další materiály, včetně pod-
kladového dokumentu a diskuzních otázek naleznete na 
webové stránce www.narodnikonvent.eu. Další materiály 
jsou k dispozici i na Twitterovém účtu @KonventEU, 
Facebooku Národní konvent o EU, nebo Instagramu 
#Narodnikonvent. /J. Sochor/  

Dne 13. května 2019 zveřejnila Komise opravené znění 
čtvrté zprávy o stavu energetické unie. Obsahem zprávy 
je zhodnocení současného stavu energetické unie včetně 
situace přijímání související legislativy či přibližování se 
cílům v oblasti energetiky a klimatu. 

Projekt energetické unie si stanovil za cíl zajistit spotřebi-
telům v EU bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschop-
nou a cenově dostupnou energii prostřednictvím refor-
my evropských politik v oblasti energetiky a klimatu. 
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Junckerova Komise se zavázala dostat EU na první místo 
v oblasti obnovitelné energie, postavit do popředí ener-
getickou účinnost a i nadále stát v čele celosvětového 
úsilí v boji proti změně klimatu. Komise ve zprávě tvrdí, 
že po čtyřech letech je energetická unie skutečností. Díky 
podpoře ze strany Evropského parlamentu, členských států 
a zúčastněných stran učinila dle Komise energetická unie 
Evropu odolnější a v mnoha zásadních ohledech důkladněji 
zmodernizovala evropskou politiku v oblasti energetiky 
a klimatu. 

Vytvoření energetické unie dle zprávy významně přispělo 
k posílení energetické bezpečnosti Evropy. Toho bylo 
dosaženo propojením vnitrostátních trhů, další diverzifikací 
energetických zdrojů, využíváním domácích obnovitelných 
zdrojů, prováděním opatření v oblasti energetické účinnos-
ti a podporou příznivého prostředí pro investice. 

Dokument i nadále potvrzuje vedoucí úlohu Evropské unie 
v oblasti jaderné fúze v rámci projektu ITER a zdůrazňuje 

nutnost další spolupráce v oblasti civilního využití jaderné 
energie, například ve spolupráci s Iránem. V jiných ob-
lastech se jaderné energii zpráva nevěnuje. 

Zpráva dále konstatuje, že pro dosažení hospodářského 
potenciálu a pro dosažení klimatické neutrality musí být 
energetická unie pevně zakotvena v praxi. Jasná pra-
vidla, vize a stabilní situace láká investice, které rozvinou 
celé evropské hospodářství a vytvoří pracovní místa 
a podpoří inkluzivní růst. Klíčové bude zejména zajištění 
nezbytných finančních prostředků – finanční sektor v EU 
má potenciál zajistit roční investiční potřeby ve výši 
téměř 180 miliard eur k dosažení cílů EU v oblasti klima-
tu a energetiky do roku 2030.  

Ze zprávy také vyplývá, že finální podoba vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 by 
měla být v souladu s klimatickou a energetickou strategií 
do roku 2050. Tento faktor je klíčový pro rozvoj evrop-
ského hospodářství a energetické unie. /J. Černohorský/ 

V úterý 14. května proběhlo v Bruselu zasedání Rady 
pro zemědělství a rybolov. Českou delegaci vedl mi-
nistr zemědělství Miroslav Toman.  

Hlavním bodem jednání byl balíček opatření týkající se 
reformy Společné zemědělské politiky po roce 2020. 
Ministři tentokrát zaměřili svoji diskusi na technické 
aspekty reformy, konkrétně se vyjadřovali k milníkům a 
hodnocení výkonosti. Česká republika se vymezila proti 
sledování milníků na roční bázi, které se jí jeví jako kom-
plikovanější a administrativně náročnější, než stávající 
model. Pokud by se mělo přistoupit k častému sledování 
milníků, je nutné snížit jejich počet. Je potřebné zvažovat 
odchylku a přechodné období pro zavedení tohoto nové-
ho prvku.  

Dalším bodem jednání byla výměna názorů ke sdělení 
Čistá planeta pro všechny, konkrétně k zemědělským 

aspektům. ČR považuje za primární funkci zemědělství za-
bezpečení potravin a krmiv. Lesy byly zmíněny v kontextu 
uhlíkové neutrality a rozvíjející se bioekonomiky.  

V neposlední řadě proběhla výměna názorů v tématu ze-
mědělských otázek souvisejících s obchodem, kdy ČR 
podporuje uzavírání ambiciózních a vyvážených dohod.  

V bodu „Různé“ pak Komise představila Deklaraci o inte-
ligentní a udržitelné digitální budoucnosti pro evropské 
zemědělství a venkovské oblasti. Nizozemská delegace 
informovala o rozsudku soudního dvora ve věci C-528/16 
a francouzská a španělská delegace informovaly o zjed-
nodušení Evropského námořního a rybářského fondu. Bel-
gická delegace představila situaci na trhu s ovocem.   

/V. Schiebertová/ 

V pondělí 13. května 2019 se v Bruselu uskutečnilo 
pravidelné zasedání Rady pro zahraniční věci. Českou 
delegaci vedl ministr zahraničí Tomáš Petříček. 

V úvodu jednání Vysoká představitelka Unie pro zahra-
niční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová 
informovala o rozhodnutí Íránu přestat plnit některé zá-
vazky plynoucí ze společné dohody o jeho jaderném 
programu. Členské státy EU by měly v této záležitosti 
dle F. Mogheriniové udržet jednotný postoj. Některé 
členské státy v této souvislosti kritizovaly nynější kroky 
USA směrem k  Íránu a upozorňovaly na téměř až ne-
přátelskou rétoriku americké administrativy vůči evrop-
ským spojencům.  

V rámci bodu k aktuálním mezinárodním otázkám rovněž 
proběhla krátká výměna názorů k současné situaci ve 
Venezuele. Ministři rovněž zhodnotili proběhlé prezi-
dentské volby na Ukrajině a vyjádřili své názory na no-
vě zvoleného prezidenta V. Zelenskyho. Vysoká předsta-
vitelka dále připomněla aktivaci článku 3 tzv. Helms-
Burtonova zákona ze strany Spojených států a také in-
formovala o situaci v Súdánu v návaznosti na proběhlý 
vojenský převrat a sezení tamního dlouholetého diktáto-
ra Umara al-Bašíra.  

Prvním diskuzním bodem byla výměna názorů ke konflik-
tu v Libyi, které se účastnil i zvláštní vyslanec generální-

ho tajemníka OSN Ghassan Salamé. Ten ve svém příspěv-
ku vyjadřoval silné obavy z chování některých regionál-
ních aktérů, kvůli jejichž přičinění došlo k bleskovým do-
dávkám nových zbraní a technologicky vyspělých zbraňo-
vých systémů. Tyto kroky dle zvláštního vyslance nepo-
chybně povedou k prodlužování bojových operací. Pří-
tomní ministři odsoudili vojenské řešení krize a prezento-
valy silnou podporu angažmá OSN v čele se zvláštním vy-
slancem G. Salamém. Většina vystupujících ministrů dávala 
na srozuměnou svoji otevřenost k dalšímu pokusu při for-
mulování rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která by vysla-
la jasnou výzvu k zastavení bojů a obnovení jednání mezi 
znepřátelenými stranami. 

V rámci druhého diskuzního bodu vedli ministři debatu za 
účelem přípravy společných sdělení pro zasedání ministrů 
zahraničních věcí a obrany EU28 s jejich protějšky ze zemí 
G5 Sahel, které mělo proběhnout druhý den. Vysoká 
představitelka F. Mogheriniová i evropský komisař. Neven 
Mimica s odvoláním na zhoršující se bezpečnostní a huma-
nitární situaci v regionu vyzvali k vyslání jasného signálu 
ministrům zemí G5 Sahel, jejichž úsilí nepřináší kýžené vý-
sledky. Z těchto států je situace nejkomplikovanější v Mali. 

/L. Hadrava/ 



 

V úterý 14. května 2019 se v Bruselu uskutečnilo za-
sedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů 
obrany. Českou delegaci vedl ministra obrany Lubo-
mír Metnar. 

Jednání bylo zahájeno diskusí ministrů zahraničních věcí 
a obrany členských zemí EU k bezpečnostní situaci v Sa-
helu, a to za účasti představitelů zemí G5 Sahel (Mali, 
Niger, Burkina Faso, Čad a Mauritánie) včetně velitele 
Společných jednotek G5 Sahel. Vystupující ministři ev-
ropských zemí vyjádřili obavy nad zhoršující se bezpeč-
nostní a humanitární situací v regionu a vyzvali sahelské 
země k posílení odpovědnosti za řešení vážných problé-
mů. Ministři zemí G5 Sahel ocenili dosavadní podporu 
EU, avšak zažádali o další pomoc a zamezení zpoždění 
v dodávkách slíbeného materiálu. 

Následoval pracovní oběd ministrů obrany se zástupkyní 
generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerovou, 
jenž byl zaměřen na spolupráci mezi EU a NATO 
v oblasti boje proti hybridním hrozbám.  

Odpoledne se ministři obrany věnovali iniciativě stálé 
strukturované spolupráce (PESCO). V kontextu vydané 

výroční zprávy Vysoké představitelky Unie pro zahranič-
ní věci a bezpečnostní politiku ministři hodnotili dosažený 
pokrok při implementaci stále strukturované spolupráce 
a přijali Doporučení Rady, které vybízí členské státy 
k dalšímu pokroku při plnění závazků PESCO, zejména 
voblasti kooperativního rozvoje schopností a posílení do-
stupnosti sil a jejich nasaditelnosti. V rámci debaty 
o účasti třetích států v projektech PESCO skupina člen-
ských států včetně České republiky vyzvala k flexibilnímu 
a co nejvíce inkluzivnímu přístupu.  

Posledním bodem programu bylo zasedání Řídícího vý-
boru Evropské obranné agentury (EDA) ve formátu mi-
nistrů obrany. Prezentována a následně schválena byla 
zpráva vedoucí agentury k dlouhodobým požadavkům 
Evropské obranné agentury. Ministři rovněž diskutovali 
o rozpočtu agentury pro rok 2019, a to zejména 
s ohledem na pozici Spojeného království, které odmítá 
jeho navýšení. Evropská obranná agentura proto navrhu-
je zajistit dodatečné financování cestou dobrovolných 
příspěvků ostatních členských států. /L. Hadrava/ 

Dne 16. května 2019 proběhlo zasedání Rady zahra-
niční věci ve formátu ministrů pro rozvoj. Na progra-
mu jednání byla Agenda 2030 a změna klimatu, mlá-
dež a rozvoj, Sahel a budoucí finanční architektura 
pro udržitelný rozvoj a sousedství. Delegaci ČR vedl 
Stálý představitel ČR v Politickém a bezpečnostním 
výboru Tomáš Szunyog. 

Diskusní bod k Agendě 2030 a změně klimatu byl na 
program zařazen s ohledem na blížící se Vysoké politic-
ké fórum v New Yorku. Většina zúčastněných členských 
států vyzdvihla propojení Agendy 2030 s Pařížskou do-
hodou o změně klimatu a nutnost zaujmout při plnění cílů 
udržitelného rozvoje integrovaný přístup. Členské státy 
se rovněž shodly na nutnosti mobilizovat potenciál sou-
kromých prostředků a posílit veřejnou diplomacii s cílem 
získat veřejnou podporu udržitelného rozvoje a multilate-
ralismu jako takového. 

Diskuse k tématu mládež a rozvoj proběhla za účasti 
vyslankyně generálního tajemníka OSN pro mládež     
Jayathmy Wickramanayakeové a byla věnována nut-
nosti posílení role mládeže v rozvojové spolupráci. Před-
mětem debaty byly možnosti posílení participace mla-
dých lidí na rozhodujících procesech i specifické potřeby 
mladých lidí v rozvojových zemích. 

Jednání k Sahelu navazovalo na předchozí diskuse 
v rámci Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů za-
hraničí (13. 5.) a ministrů obrany (14. 5.). Byly diskutová-

ny specifické výzvy v politické, bezpečnostní i rozvojové 
a humanitární oblasti. Členské státy se shodly, že je třeba 
co nejúčinnější koordinace již existujících nástrojů a strate-
gií a současně koordinace politik a aktivit jednotlivých 
členských států v regionu. ČR zmínila přijetí Strategie ČR 
na podporu stabilizace a rozvoje zemí Sahelu pro ob-
dobí 2018 – 2021, českou humanitární pomoc v oblasti i 
účast českých vojáků na misích EUTM Mali a OSN MINU-
SMA.  

V rámci pracovního oběda proběhla výměna názorů k bu-
doucí finanční architektuře EU pro udržitelný rozvoj 
a sousedství. Předmětem diskuse byla role Evropské in-
vestiční banky v Evropském fondu pro udržitelný rozvoj, 
který má být součástí připravovaného Nástroje pro sou-
sedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci. Členské státy ve-
směs odkazovaly na diskusi a připravovanou zprávu na 
pracovní úrovni v rámci Skupiny moudrých k celkové archi-
tektuře vnějších finančních nástrojů. ČR zmínila mj. význam 
nastavení řízení rizik Evropského fondu pro udržitelný roz-
voj a podpořila vytvoření Nástroje pro sousedství, rozvoj 
a mezinárodní spolupráci s tím, že v rámci tohoto nástroje 
musí být vytvořena specifická podkapitola pro sousedství. 
Spolu s řadou dalších vystupujících podpořila též zásadní 
roli členských států při řízení vnějších finančních nástrojů. 

Příští zasedání Rady pro zahraniční věci v tomto formátu 
se uskuteční 25. listopadu 2019.  /K. Šustrová/ 

V pátek 17. května 2019 se uskutečnilo zasedání Ra-
dy hospodářské a finanční věci. Českou delegaci ved-
la ministryně financí Alena Schillerová. 

V předvečer Rady, tedy 16. května, proběhlo jednání 
Euroskupiny v rozšířeném formátu, které pokračovalo 
v debatě o nástroji pro konvergenci a konkurence-
schopnost v eurozóně, a to zejména o jeho příjmové stra-
ně. Shrnuta byla dosavadní diskuze o jednotlivých prv-
cích nástroje, která bude na červnovém jednání Eurosku-

piny reflektována ve výstupu pro rozhodnutí lídrů 
v rámci Eurosummitu.   

V pátek 17. května proběhla ministerská snídaně, jejímiž 
tradičními body byla hospodářská situace v EU a zprá-
va z jednání Euroskupiny. Nad rámec těchto témat pro-
běhla krátká výměna názorů týkající se Evropské inves-
tiční banky a jejích možných strategií pro jednotlivé 
členské země.  

/Pokračování na s. 4/ 



 

V neposlední řadě komisař Pierre Moscovici připomenul 
dopis rozeslaný všem ministrům financí, ve kterém vyzý-
val k rychlému nalezení řešení pro konečný systém 
DPH, a požádal, aby se Rada pro hospodářské a fi-
nanční věci k této problematice vrátila na červnovém za-
sedání.  

V rámci jednání Rady k legislativním bodům se ministři fi-
nancí nedohodli na směrnicích v oblasti spotřebních da-
ní. Navzdory značnému pokroku, jehož bylo při jedná-
ních dosaženo, ministři ke konečné dohodě o tomto balíč-
ku opatření nedospěli. Česká republika společně 
s několika dalšími členskými státy zablokovala přijetí 
směrnice o zdanění alkoholu, která měla do legislativy 
EU zavést možnost nezdanění domácího pálení. 
V návaznosti na předchozí se nepodařilo schválit směrni-
ci upravující obecná pravidla pro spotřební daň, kterou 
ČR velmi podporovala. Rada bude pokračovat v práci 

na technické úrovni, aby co nejdříve dosáhla kompromi-
su, jenž bude přijatelný pro všechny členské státy. 

V kontextu mezinárodních témat, ministři projednali otáz-
ku digitálního zdanění. Ministři se shodli, že je třeba 
zhodnotit dopad jednotlivých globálně diskutovaných ře-
šení na EU a její členské státy.  

Komise a předsednictví informovaly o výsledcích dubno-
vého jednání ministrů financí a guvernérů centrálních 
bank zemí G20 a jarních setkání Mezinárodního měno-
vého fondu a Světové banky. Zároveň byl potvrzen po-
stup přípravy pozice EU na jednání G20 v červnu 
v Japonsku. Finský ministr podal zprávu z prvního setkání 
Koalice ministrů financí pro klimatickou akci. V kontextu 
evropského semestru schválili ministři závěry týkající se 
letošních hloubkových přezkumů a provádění doporučení 
Rady z roku 2018. /M. Ondičová/ 

Ve středu 15. května hostil Evropský parlament nej-
větší debatu kandidátů evropských politických frakcí 
na funkci budoucího předsedy Komise. Debaty se zú-
častnili Manfred Weber (EPP), Frans Timmermans 
(PES), Jan Zahradil (ECR), Margrethe Vestagerová 
(ALDE), Ska Kellerová (zelení) a Nico Cué (Evropská 
spojená levice). 

Debaty se nezúčastnili kandidáti euroskeptických uskupe-
ní a i z toho důvodu debatě dominovaly názory zejména 
levicového charakteru. Nejvýraznější osobou z levé stra-
ny politického spektra se v debatě stal Frans Timmer-
mans, který opakovaně vyčítal převážně svému lidovec-
kému protikandidátovi výrazná úsporná opatření na jihu 
eurozóny, nebo vlažný přístup k opatřením týkajících se 
klimatické změny. F. Timmermans v diskuzi vyzdvihoval 
spolupráci a konsensus s levicovými kolegy Margarethe 
Vestagerovou a Nico Cuém v tématu klimatické změ-
ny, ze které by dle jeho slov měla levicová část politic-
kého spektra na evropské scéně udělat v budoucnu svou 
prioritu. Komentátoři obecně vnímají tato gesta jako sna-
hu F. Timmermanse vytvořit po volbách v parlamentu le-
vicovou koalici. 

Lidovecký kandidát Manfred Weber se snažil F. Tim-
mermansovi během debaty o klimatu oponovat, a to 
zejména vyzdvihováním návrhů lidoveckého komisaře 
Ariana Canéteho v oblasti klimatu.  M. Vestagerová 
během diskuse držela centristickou pozici, kdy opono-
vala jak M. Weberovi v otázce klimatu, tak levicovým 
kandidátům kritizujícím volný obchod.  

Jan Zahradil byl v diskusi jasně nejpravicovějším kan-
didátem, který se zároveň pasoval do role mluvčího 
středo- a východoevropských států EU. Ty jsou podle 
něj vzhledem k jejich historii citlivější k omezování vlast-
ní suverenity. Ve svém projevu odmítl koncept „stále 
těsnější Unie“ a místo toho volal po decentralizované, 
flexibilní EU, která dělá méně a lépe. Poukázal na to, 
že Komise by měla respektovat všechny členské státy 
EU bez ohledu na jejich velikost a polohu na mapě. 

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční tento 
týden 23. – 26. května Volby odstartují 23. května 
v Nizozemsku a Spojeném království, v ČR proběhnou 
v pátek a sobotu 24. a 25. května. 

/K. Votavová/ 

Rada pro obecné záležitosti, 21. května 

Na programu jednání bude víceletý finanční rámec, pro-
gram červnové Evropské rady, sdělení k právnímu státu.  

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, 22.–23. 
května  

Na programu jednání budou závěry Rady o mladých 
lidech a budoucnosti práce, závěry o zlepšení přeshranič-
ního oběhu evropských audiovizuálních děl, politická roz-
prava na téma účasti dětí a mladých lidí na sportu v Ev-
ropě 21. století. atd. 

Rada pro konkurenceschopnost, 27.–28. května 

Na programu v části Průmysl a vnitřní trh bude pro-
věrka konkurenceschopnosti, závěry k nové úrovni 
ambicí pro konkurenceschopný vnitřní trh, závěry 
k průmyslové politice EU a ke konkurenceschopnosti 
odvětví turismu.  

V části Vesmír bude na programu politická debata 
o úloze Evropy jakožto globálního hráče a podpora 
mezinárodní spolupráce a závěry k vesmíru jako 
klíčovému faktoru rozvoje. Rovněž by měla být při-
jata společná deklarace k budoucí úloze iniciativy 
BIOEAST. 

 



 

Rámcová pozice ke sdělení Evropské komise: Budování 
důvěry v umělou inteligenci zaměřenou na člověka  
(vypracoval Úřad vlády) 

Rámcová pozice ke sdělení Evropské komise: Přezkum 
provádění právních předpisů v oblasti životního pro-
středí (EIR) (vypracovalo Ministerstvo životního prostředí) 

Rámcová pozice k rozhodnutí Rady o postoji EU na 
18. zasedání (CoP18) Úmluvy o mezinárodním obchodu 
s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostou-
cích rostlin (CITES) (vypracovalo Ministerstvo životního 
prostředí) 

Rámcová pozice ke zprávě vysoké představitelky 
Unie pro SZBP: Výroční zpráva o stavu implemen-
tace stálé strukturované spolupráce (PESCO) 
(vypracovalo Ministerstvo obrany) 

Rámcová pozice k návrhu doporučení Rady, kterým 
se hodnotí pokrok zúčastněných členských států 
při plnění závazků přijatých v rámci Stále struktu-
rované spolupráce (PESCO), předložených Radě 
představitelkou pro SZBP (vypracovalo Ministerstvo 
obrany) 


