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V tomto čísle naleznete 

Milí čtenáři, aktuální newsletter vychází 
symbolicky 9. května, kdy si připomíná-
me Den Evropy. Právě dnes uplynulo 
68 let od chvíle, kdy francouzský ministr 
zahraničních věcí Robert Schuman před-
stavil projekt mírové spolupráce, který 
položil základy Evropské unie. 
Jako už tradičně oslavíme dnešek na 
Střeleckém ostrově, kde se Zastoupením 
Evropské komise každoročně pořádáme 
Den Evropy, kde nebudou chybět i disku-
ze na aktuální evropská témata. 
V evropském duchu se ponese i zbytek 
tohoto týdne. Zítra se totiž Česko připojí 
k občanským konzultacím, které inicioval 
francouzský prezident Emmanuel Ma-
cron. Slavnostní zahájení proběhne 

ve čtvrtek 10. května od 17 hodin v La 
Fabrice. 

Hlavními diskutujícími budou český premi-
ér Andrej Babiš a francouzská ministryně 
pro evropské záležitosti Nathalie Loiseau. 
Akce je otevřená široké veřejnosti, proto-
že cílem občanských konzultací je vyslech-
nout názor Evropanů na to, jakou EU si 
představují, v jaké EU chtějí žít. 
Pražská akce však bude především slav-
nostním zahájením. Z Prahy se spustí série 
debat napříč republikou od Plzně přes 
Jihlavu až po Opavu přinejmenším 
v 10 městech. Tyto konzultace potrvají od 
května do října, na konci roku by jejich 
výsledek měli zhodnotit prezidenti a pre-
miéři členských států. 

Výbor pro EU na vládní úrovni 
30. dubna 2018 schválil letošní Národ-
ní program reforem České republiky 
a završil tak tříměsíční proces jeho pří-
pravy. 

Národní program reforem (NPR) je stě-
žejní součástí tzv. evropského semestru, 
tedy ročního cyklu koordinace hospo-
dářských politik v EU. Členské státy 
v něm představují své priority pro napl-
ňování evropských strategických cílů 
a své plány hospodářských a sociálních 
reforem. 

Proces přípravy Národního programu 
reforem ČR zahrnoval rozsáhlý program 
konzultací jak s rezorty, tak s dalšími 
aktéry včetně zaměstnavatelských svazů 
a odborových organizací. Inkluzivní pro-
ces přípravy  v České republice – včetně 
série kulatých stolů pořádaných 
v Hrzánském paláci a na Strakově aka-
demii – kladně hodnotila i Komise. 
Výsledkem je proto reprezentativní re-
formní program ČR, jenž bude součástí 
koordinované snahy členských států EU 
naplnit cíle celoevropské strategie Evro-
pa 2020 pro dlouhodobý hospodářský 
růst a stabilní zaměstnanost. 
Ten se letos zaměřuje zejména na fiskální 
a daňovou politiku, trh s bydlením, trh 
práce a sociální politiku, podnikatelské 
prostředí, kvalitu veřejné správy, digitál-

ní agendu a sektorové politiky (výzkum 
a vývoj, doprava, energetika a životní 
prostředí). 
Mezi konkrétní opatření patří například 
další kroky k elektronizaci zdravotnictví, 
podpora legální migrace a integrace, 
podpora investic, boj s korupcí či projek-
ty eGovernmentu. 

Národní program reforem ČR reaguje 
mimo jiné na Zprávu o ČR (Country Re-
port), vydanou Komisí v březnu letošního 
roku. V té Komise konstatuje, že přes dílčí 
výzvy (složitost daňového systému, růst 
cen bydlení či udržitelnost důchodového 
systému) je hospodářská situace ČR velmi 
příznivá. 
O tom svědčí také národní ukazatele 
strategie Evropy 2020. Většinu z nich ČR 
již nyní plní, případně je na dobré cestě 
k jejich splnění do roku 2020. 
Po schválení vládou byl Národní program 
reforem ČR odeslán Komisi. Ta ho nyní 
analyzuje a pak promítne do svého návr-
hu doporučení jednotlivým zemím 
(Country Specific Recommendations – 
CSRs), které budou zveřejněny dne 
23. května 2018. Následným přijetím 
doporučení Radou a Evropskou radou se 
završí aktuální kolo cyklu evropského se-
mestru. 

/L. Zícha/ 

Národní program reforem ČR 
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Občanské konzultace v ČR > ČR a EU 

Česká republika se připojí k celoevropské iniciativě ob-
čanských konzultací, které vzešly z popudu francouz-
ského prezidenta Emmanuela Macrona. Cyklus debat 
s občany o konkrétních aspektech evropské integrace 
slavnostně zahájí 10. května diskuze za účasti premié-
ra Andreje Babiše a francouzské ministryně Nathalie 
Loiseau v Praze v budově La Fabrika.  
Po úvodních slovech předsedy vlády České republiky An-
dreje Babiše a ministryně pro evropské záležitosti Fran-
couzské republiky Nathalie Loiseau bude následovat de-
bata s občany na téma „Jakou Unii chceme? Proč hovo-
řit s občany o Evropě?” moderovaná Janem Macháčkem 
z Institutu pro politiku a společnost. 
S iniciativou občanských konzultací přišel francouzský 
prezident Emmanuel Macron. Už v říjnu 2016 během své 
prezidentské kampaně hovořil o tom, že by Evropané mě-
li mít možnost se více vyjadřovat k unijním otázkám. Ob-
čanské konzultace oficiálně zahájil 17. dubna na plenár-
ním zasedání Parlamentu ve Štrasburku.  
V průběhu následujících měsíců se napříč 26 členskými ze-
měmi EU uskuteční řada debat a seminářů s evropskou té-

matikou. Jejich cílem je diskutovat s evropskou veřej-
ností o potřebách a vizích občanů a o tom, jakou roli 
by EU měla zastávat v budoucnosti. To vše v kontextu 
nadcházejících voleb do Parlamentu, které se uskuteční 
v příštím roce. 
Hlavní část iniciativy bude probíhat v regionech napříč 
republikou. V různých městech ČR se uskuteční celkem 
deset diskuzí, během nichž budou mít občané příležitost 
vyjádřit svůj názor na budoucí směřování EU. Debat se 
budou účastnit zástupci ústředních orgánů státní správy 
i regionální osobnosti. 
V jednotlivých městech budou debaty zaměřeny na růz-
né aspekty evropské integrace. Diskuze se mezi květ-
nem a říjnem uskuteční v Brně, Litomyšli, Olomouci, Jihla-
vě, Kroměříži, Opavě, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí 
nad Labem a Liberci. Na podzim budou výsledky těchto 
občanských konzultací zhodnoceny na závěrečné akci 
v Praze. Výsledky občanských konzultací v rámci celé EU 
by měly být rovněž prezentovány na konci roku Evrop-
ské radě. /M. Bydžovská/ 

Návrh víceletého finančního rámce > Komise 

Komise 2. května 2018 představila návrh nového roz-
počtu EU pro roky  2021 - 2027. Odstartovala tak vy-
jednávání víceletého finančního rámce na období po 
roce 2020, do něhož jsou zapojeny všechny hlavní in-
stituce EU – Evropská Rada, Rada, v nichž jsou zastou-
peny jednotlivé členské státy EU, Parlament a Komise. 
Pro českou vládu je klíčové, aby byl nový víceletý fi-
nanční rámec rozpočtem pro silnou a dobře fungující 
EU.  

Česká vláda uvítala, že v návrhu Komise kromě důrazu 
na tradiční a pro Česko prioritní politiky, jako jsou politi-
ka soudržnosti či podpora zemědělství, navýšila pro-
středky i na takové oblasti, které byly doposud na ev-
ropské úrovni pokryty pouze omezeně. 
Jde například o obranu, bezpečnost a vnější vztahy, 
které jsou dlouhodobými prioritami ČR. V nadcházejících 
jednáních mezi členskými státy bude česká vláda i nadále 
aktivní, přičemž bude prosazovat rozpočet pro silnou 
a dobře fungující EU.  
Pro ČR bude důležité, za jakých podmínek bude možné 
prostředky z evropského rozpočtu čerpat. Vláda podpoří 
maximální flexibilitu členských států při rozhodování 
o investičních prioritách. S ohledem na to, že v Česku sídlí 
Agentura pro evropský globální navigační družicový sys-
tém (GSA), česká oceňuje vláda, že v návrhu rozpočtu 

z pera Komise dochází k navýšení prostředků na kosmic-
ké aktivity.  
Zveřejněný materiál, který obsahuje legislativní 
i nelegislativní návrhy, reaguje také na plánovaný od-
chod Velké Británie z EU. Brexit bude mít na evropský 
rozpočet významný dopad. Komise v té souvislosti při-
chází s řadou nových nápadů v oblasti vlastních zdrojů. 
Ke stávajícím zdrojům, tedy celním odvodům, DPH a po-
dílu na hrubém národním důchodu, přichází s myšlenkou 
na zavedení nových vlastních zdrojů pro financování 
evropského rozpočtu. Cílem české vlády je, aby příjmo-
vá strana rozpočtu EU byla přehledná a co možná nej-
jednodušší. Při splnění těchto podmínek a při zohlednění 
časového aspektu vyjednávání je Česká republika při-
pravena jednat rovněž o nových vlastních zdrojích.  
Víceletý finanční rámec je schvalován jednomyslným roz-
hodnutím Rady se souhlasem Parlamentu. Již nyní je jas-
né, že Evropská komise bude usilovat o dokončení vy-
jednávání před volbami do Parlamentu v květnu 2019. 
Česká vláda proto oceňuje snahu Komise o představení 
rámce, který význačným způsobem modernizuje evrop-
ské finance, tak, aby jejich struktura odpovídala součas-
ným prioritám a potřebám. 
/A. Dupalová/ 

Výsledky neformálního zasedání Rady pro zahraniční věci > Rada 

Dne 5. května se v bulharské Sofii uskutečnilo nefor-
málního zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu 
ministrů obrany EU. Českou delegaci vedla ministryně 
obrany Karla Šlechtová. 
Mezi hlavními body jednání patřily společné unijní projek-
ty v rámci Evropské obranné agentury (EDA) a Stálé 
strukturované spolupráce (PESCO) a obranná spoluprá-
ce s NATO a OSN. Česká delegace se zde připojila 
k dalším pěti zemím, kdy bude společně koordinováno 
pořízení sedmi tankovacích letounů.  

Dalším z klíčových témat, nejen pro EU, ale i NATO, je 
projekt tzv. Military Mobility. V jeho rámci chtějí evrop-
ské země v příštích letech investovat do dopravní in-
frastruktury. Cílem je společnou snahou vylepšit stav ev-
ropských dálnic, silnic a přístavů. Dále má projekt pomo-
ci nejen průchodnosti v případě vojenských přesunů, ale 
usnadní to i cestování všem obyvatelům a návštěvníkům 
Evropy. /Pokračování na str. 3/ 
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Výsledky miniplenárního zasedání Evr. parlamentu > Evropský parlament 

Ve dnech 2. - 3. května uskutečnilo miniplenární zase-
dání Evropského parlamentu v Bruselu. Mezi hlavní 
body na pořadu jednání patřily především: rozprava 
o budoucnosti Evropy s belgickým premiérem Charle-
sem Michelem a debata o opatřeních týkajících se více-
letého finančního rámce po roce 2020. 
Belgický premiér Charles Michel s poslanci a předsedou 
Komise Jean-Claudem Junckerem debatoval o budouc-
nosti Evropy. "Chci silnou Evropu, která působí tam, kde 
může přidat skutečnou hodnotu," řekl a apeloval, aby by-
la EU přesvědčivá konkrétními výsledky. Za tímto účelem 
se "evropské, národní a regionální demokracie musí na-
vzájem doplňovat". Na konci května bude s poslanci dis-
kutovat lucemburský premiér Xavier Bettel a v listopadu 
bude hostem debaty o budoucnosti EU kancléřka Angela 
Merkelová. 

Dlouhodobý rozpočet EU představili v Parlamentu komi-
sař pro rozpočet Günther Oettinger a předseda Komise 
J.-C. Juncker. Většina poslanců uvítala návrh na zvýšení 
příspěvků členských států do rozpočtu Unie na úroveň 

1,11 % hrubého národního důchodu a zavedení no-
vých zdrojů příjmů EU. 
Podle části poslanců je však návrh rozpočtu nedostateč-
ně ambiciózní, chybí mu vize a nepřináší odvážná opat-
ření zaměřená na boj proti narůstajícím sociálním roz-
dílům či klimatickým změnám. Parlament se k návrhu 
Komise vyjádří prostřednictvím usnesení na konci května.  
Poslanci také přijali nelegislativní usnesení, ve kterém 
požadují, aby EU zahájila diplomatickou iniciativu zamě-
řenou na celosvětový zákaz testování kosmetiky na 
zvířatech od roku 2023. Prodej kosmetických výrobků, 
které byly testovány na zvířatech, je v rámci EU zakázán 
již od roku 2013. 
Parlament dále schválil usnesení o ochraně dětí v rámci 
migrace a usnesení o uvolnění prostředků z Evropského 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žá-
dosti Belgie v souvislosti s propouštěním 2287 pracovníků 
společnosti Caterpillar v regionu Hainaut. 
/J. Linková/ 
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Program evropských institucí, 10. až 15. května > Informace 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti dle čl. 50, 
14. května 2018 

Aktuální stav jednání o brexitu; dokončení práce v souvis-
losti s otázkami týkajícími se vystoupení Británie s cílem 
finalizovat návrh dohody o vystoupení; jednání o budou-
cích vztazích EU se Spojeným královstvím 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti, 14. května 2018 

Zahájení příprav červnového zasedání Evropské rady; 
jednání o návrzích týkajících se víceletého finančního rám-
ce; otázka právního státu v Polsku. 

Česká reprezentace na jednání znovu zmínila nutnost 
zjednodušení směrnice EU, která by zrychlila pořizování 
vojenského materiálu. ČR se aktivně hlásí k vedoucí úlo-
ze v tomto procesu. Zároveň K. Šlechtová vyzvala k ote-
vření diskuse o bojových uskupeních EU a možnosti je-
jich nasazení. 

V poslední části jednání se za přítomnosti zástupkyně 
generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerové 
a tajemníka OSN pro mírové operace Jean-Pierra 
Lacroixe řešily perspektivy spolupráce v misích. 
/L. Škácha/ 


