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M?stopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra dnes 

představil novinářům novou verzi vládního informačního internetového 

portálu Euroskop.cz. Nový Euroskop nabízí řadu novinek pro 

začátečníky i pokročilé ve věcech evropských včetně anket, soutěží, 

reportáží a komentářů.

Nejen odborníky zaujme přehledně zpracovaný monitoring legislativy EU, kde 

zájemci naleznou podrobné, ale srozumitelné analýzy významné z hlediska ČR, 

např. reformy organizace společného trhu s vínem. Další novinkou jsou mapy 

EU ve všech jejích historických fázích, videa, zajímavé statistiky a aktuální 

zpravodajství o EU. Praktické informace o vzdělání, zaměstnání a cestování v 

EU nalezne uživatel v rubrice Žiji v EU a v přehledech států. Od zítřka, tj. 

19.6.2008, bude rovněž spuštěna anketa, ve které lidé budou moci vyjádřit 

svůj názor na další osud Lisabonské smlouvy po irském referendu.

„Vláda si uvědomuje důležitost informování o evropské problematice obzvláště 

ve vztahu k blížícímu se českému předsednictví v Radě EU. Dalším krokem k 

lepší informovanosti české veřejnosti je zkvalitnění informačních prostředků, 

které má vláda k dispozici. Z výzkumů veřejného mínění jednoznačně vyplývá, 

že lidé si přejí být více informováni o evropských věcech a souhlasí s výdaji v 

této oblast,“ uvedl vicepremiér A. Vondra.

Nová podoba
Zároveň s obsahovou změnou byla představena i nová vizuální podoba portálu. 

Euroskop v novém

typy dokumentů pro potřeby portálu českého předsednictví

kontakt: Michaela Jelínková, tisková mluvčí předsednictví ČR v Radě EU
tel.: +420 224 002 796, GSM: +420 724 258 939; e-mail: jelinkova.michaela@vlada.cz
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Rozhovor s Alexandrem Vondrou: Nehrajme si v EU na žáčky a učitele

Mladá fronta DNES: 23. 4. 2009, autor: Viliam Buchert 

Podle jedněch se Evropa po irském ne v referendu o Lisabonské smlouvě zmítá v krizi. Podle 

jiných je dobře, že smlouva byla odmítnuta. A co si o tom myslí ministr pro evropské 

záležitosti Alexandr Vondra? 

Pane místopředsedo, Irové minulý týden odmítli v referendu Lisabonskou smlouvu. 

Jak to může vnímat člověk, který se o politiku nezajímá? Děje se v Evropě něco 

výjimečného?

    Je to evergreen. Pokaždé, když byla nějaká nová evropská smlouva, tak se to vždy někde 

zadrhlo. Nejde o nic nového.

Ale titulky novin hovořily o krizi.

Někdo mi říkal, že v čínštině se slovo krize skládá ze dvou znaků -jeden znamená 

nebezpečí a druhý příležitost. V tomto smyslu by se situace v Evropě jako krize označit dala, 

ale je to současně i příležitost pro změnu. Nejde se tvářit, že se vůbec nic neděje.

    Samozřejmě, že je to nátlak ze strany těch, kteří smlouvu chtějí.

    Jako vláda jsme se k ní připojili, premiér ji podepsal a nemůžeme se od ní distancovat. 

Ovšem rozumím těm, kteří s její podporou váhají. Je to složitá věc. Vůbec není černobílá. I já 

bych měl při referendu problém říci jasné ano. Určitě bych si řekl: ano, ale...

    Není to za každou cenu. Objevují se však silácké výroky hraničící s arogancí a ignorancí. 

Naší povinností by mělo být zamyslet se nad tím, proč v referendech pokusy o opakovanou 

reformu Evropské unie narážejí na váhání, či dokonce nesouhlas lidí. Je to známka odtržení 

Z Bruselu slyšíme vzdychání, že se teď změny v Evropě zastaví, že se kontinent 

nepohne z místa. Není to přehánění, či dokonce nátlak na to, aby byla nová 

evropská smlouva přijata za každou cenu?

Vy osobně ji chcete?

Jenže mnoho evropských vlivných politiků tlačí prosazení smlouvy za každou cenu.

Vystoupení A. Vondry, místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, na konferenci 

AEM: Energetika udržitelná a bezpečná – Priority českého předsednictví EU

Vážený pane viceprezidente, dámy a pánové, 

svým vstupem do EU se ČR stala součástí ekonomicky stále hlouběji provázaného celku. 

Přestože energetická politika je dosud právně v rukou členských zemí a EU v ní až do 

ratifikace Lisabonské smlouvy nezíská nové kompetence, fakticky již dnes je naše energetika 

Unií výrazně ovlivňována: 

1) Je tu celá řada legislativních aktů EU s alespoň nepřímým dopadem na energetickou 

oblast: tzv. klimatický balíček ovlivní složení našeho energetického mixu. Unbundling – kdyby 

byl schválen v původně navrhované podobě - by mohl způsobit změny ve vlastnické struktuře 

energetických podniků a mít tak závažné bezpečnostní implikace, atd. 

2) Tváří v tvář rostoucím cenám energie a ruské asertivitě si zároveň EU začíná pomalu také 

uvědomovat, že nehraje dost výraznou roli tam, kde by mohla mít přidanou hodnotu – a totiž 

v oblasti zajišťování energetické bezpečnosti (EU jako celek by např. měla mnohem větší 

vyjednávací váhu vůči svým dodavatelům, než její jednotlivé členské státy, alespoň ty menší). 

Přicházejí první návrhy (či spíše apely), aby se to změnilo: Evropská Komise např. zveřejnila v 

roce 2006 Zelenou knihu k evropské energetické strategii, jejíž součástí jsou i vnější 

energetické vztahy. Minulý pátek zveřejněná zpráva Mezinárodní energetické agentury k 

evropské energetické politice poprvé hodnotí energetický trh EU jako jednu entitu a v souladu 

s tím formuluje také doporučení v oblasti energetické bezpečnosti. 

Otázka zajišťování české a evropské energetické bezpečnosti tedy začíná být čím dále 

provázanější. Co může Česká republika udělat pro zvýšení energetické bezpečnosti EU? V roce 

2009 budeme poprvé předsedat Radě EU a energetická bezpečnost se ocitla v čele priorit 

našeho předsednictví. Rád bych zmínil tři iniciativy, které nám zvláště leží na srdci: 

1) Nabucco. Tento plynovod, který by umožnil dodávat do Evropy plyn ze Střední Asie, aniž by 
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Prohlášení MZV k dokumentu Evropské komise „Strategie rozšíření a hlavní výzvy 

v letech 2006 – 2007“ a zprávám o pokroku Chorvatska, Turecka a zemí 

západního Balkánu

 

ČR podporuje větší otevřenost ve vztahu k veřejnosti v souvislosti s postupem EU při dalším 

rozšiřování. Považujeme za žádoucí, aby se vlády členských zemí EU ujaly vysvětlování 

přínosů nejenom minulých rozšíření, ale i rozšíření budoucích.

MZV ČR se ztotožňuje s hodnocením Evropské komise ve zprávách o pokroku Chorvatska, 

Turecka a zemí západního Balkánu. 

V případě Turecka litujeme, že se nepodařilo dosáhnout pokroku v turecko-kyperských 

vztazích a implementaci Dodatkového protokolu k Ankarské dohodě. Česká republika je ale 

přesvědčena, že přibližování Turecka k Unii napomůže i tyto problémy překonat. ČR 

považuje Turecko za strategického spojence EU, tato země sehrává důležitou roli pro 

stabilitu celého regionu. Máme proto zájem na zachování dynamiky přístupových jednání s 

Tureckem. 

ČR oceňuje pokrok, který učinilo Chorvatsko v přípravách na členství za uplynulý rok a věří, 

že je dál zintenzívní, což následně umožní i urychlení přístupových jednání.

ČR vítá postup v naplňování evropské perspektivy zemí západního Balkánu a doufá, že se 

jim podaří splnit prioritní úkoly vytyčené v evropských partnerstvích, aby mohly dál pokročit 

v evropské integraci.

ČR je připravena kandidátským zemím i potenciálním kandidátům všestranně pomáhat a 

předávat zkušenosti ze společenské a ekonomické transformace a příprav na členství v EU.
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