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Maďarsko a Irsko se 5. ledna vyslovily proti jakýmkoli snahám 

o harmonizaci firemních a dalších daní v Evropské unii. Takové kroky by 

podle nich poškodily hospodářskou soutěž na unijním trhu. Po schůzce 

s předsedou irské vlády to v Budapešti prohlásil maďarský premiér Viktor 

Orbán. Jde o reakci k prohlášení komisaře pro měnové záležitosti, daně a cla 

Pierra Moscovici. Evropská komise zvažuje, že využije svých pravomocí a 

státům EU odejme právo veta v daňových záležitostech. Chce tak 

odblokovat reformy, kterým se menší státy brání.  

Více než dvěma stovkám migrantů se během 6. a 7. ledna podařilo 

proniknout z marockého území přes dvojí plot do španělské severoafrické 

enklávy Melilla. Někteří z nich při hromadném útoku na oplocení utrpěli 

zranění, informovala média s odvoláním na sdělení španělské policie. Zraněn 

byl i jeden policista. Úřady enklávy v prohlášení sdělily, že dvojitou zábranu 

překonalo 209 lidí. Vesměs se jedná o běžence ze zemí subsaharské Afriky, 

kteří se snaží dostat do Evropské unie za lepším životem. Kromě Melilly se 

afričtí migranti snaží dostat do Evropy i přes další španělskou enklávu Ceuta. Obě se nacházejí na 

severoafrickém pobřeží Středozemního moře a jsou obklopené marockým územím. Před migranty je 

mají chránit šest až sedm metrů vysoké a v některých místech až třířadé ploty s ostnatým nebo 

žiletkovým plotem. 

V neděli 7. ledna začala v Německu jednání o možné povolební spolupráci. Jsou součástí plánovaných 

rozhovorů mezi zástupci CDU, CSU a SPD. Kancléřka Merkelová, které se nepodařilo sestavit 

koaliční vládu s FDP a Zelenými, se tak pokusí obnovit „velkou koalici“, která Spolkové republice 

vládla v předchozích čtyřech letech. Rozhovorů se kromě kancléřky zúčastní také předseda sesterské 

CSU Horst Seehofer a šéf sociálních demokratů (SPD) Martin Schulz. S ohledem na neúspěch 

předchozích koaličních vyjednávání se vznik velké koalice jeví jako poslední možná varianta. 

V případě jejího neúspěchu by Německu musela vládnout buď menšinová koalice, nebo by jej čekaly 

předčasné volby. 

Rakousko bude jednat s dalšími zeměmi o svém návrhu, jak omezit vyplácení přídavků cizincům 

pracujícím v alpské republice na jejich děti, které žijí v jiných členských zemích EU. Nová pravidla 

by Vídeň chtěla prosadit na celounijní úrovni. Rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová to řekla 

9. ledna po schůzce se státním tajemníkem slovenského ministerstva zahraničí Ivanem Korčokem. 

Slovensko podle Korčoka očekává, že případné změny nebudou diskriminovat jeho občany. Podle 

dřívějších informací by příslušný zákon o indexaci měl přinést Rakousku úspory ve výši zhruba 

114 milionů eur (2,9 miliardy korun). V roce 2016 do evropského zahraničí putovalo z Rakouska 

273 milionů eur (téměř sedm miliard korun) určených 132.000 dětí. V Rakousku pracující Slováci 

dostali na děti žijící ve vlasti 63 milionů eur, Češi 18 milionů eur. 

Nový polský premiér Mateusz Morawiecki oznámil 9.ledna zásadní změny ve své vládě. Po složitých 

vyjednáváních s šéfem vládní strany Jaroslawem Kaczyńským překvapil Morawiecki odvoláním osmi 

ministrů včetně tří, kteří měli spory s EU a NATO a podrývali postavení Polska v zahraničí. 

Po výměně se nová vláda navíc vyfotila na pozadí polských a unijních vlajek, což předchozí kabinet 

Beaty Szydłové za dva roky neudělal ani jednou. Z vlády zmizely nejkontroverznější postavy, což je 

signál smíru jak vůči Evropské unii, tak vůči středovým voličům. Ministry se stali méně známí 

politici. Kontrolu nad stranou a vládou si nadále udržuje Kaczyński, ale dva roky před volbami dal 
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chytře šanci uprostřed ekonomického boomu Morawieckému ukázat vlídnější a méně ideologickou 

tvář polských konzervativců. Zpochybňovat změny, jako je kontrola soudnictví či médií, bude pro 

opozici i zahraniční partnery nyní složitější. 

Skupina sedmi jižních zemí Evropské unie 10. ledna vyzvala k zintenzivnění boje proti obchodu 

s lidmi a proti novodobým formám otroctví. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním 

na závěrečné prohlášení, které bylo vydáno na summitu v Římě. "Evropská unie musí zdvojnásobit 

svůj boj proti obchodu s lidmi a s novými formami otroctví, garantovat dodržování lidských práv 

pro všechny, i chránit ty, kteří potřebují zvláštní mezinárodní ochranu, zejména nejzranitelnější 

skupiny," uvádí se v prohlášení po zasedání hlav států a šéfů vlád Itálie, Španělska, Francie, Portugalska, 

Malty, Řecka a Kypru. Římský summit byl po setkáních v Aténách, Lisabonu a Madridu čtvrtým 

v pořadí. Vedle migrační krize se zabýval i otázkami bezpečnosti a budoucnosti Evropy. 

Bulharsko se zapojí do evropského mechanismu směnných kurzů ERM-2 do letošního června. 

Oznámil to 11. ledna ministr financí Vladislav Goranov. V režimu ERM-2 musí měna země, která chce 

vstoupit do eurozóny a zavést euro, strávit alespoň dva roky. Diplomaté i bankéři podotýkají, že jakkoli 

Bulharsko kritéria pro vstup do eurozóny nominálně splňuje, ekonomiku reformovat musí. Především 

musí vymýtit korupci a zvýšit životní úroveň na úroveň bohatších členů EU. V 28členném bloku patří 

k nejchudším a míra korupce k nejvyšším. 

  

 

Evropská unie v souladu s nedávno přijatou rezolucí OSN rozšířila sankce vůči Severní Koreji. 

Na sankčním seznamu se nově objevila jména šestnácti osob a ministerstvo lidových ozbrojených sil, 

informovala 8. ledna v tiskové zprávě Rada EU. Rada bezpečnosti OSN na konci prosince jednomyslně 

rozšířila sankce kvůli severokorejské zkoušce mezikontinentální rakety. 

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker si nepřeje velké škrty v unijní politice soudržnosti, 

tedy evropských fondech, po roce 2020. Uvedl to 8.ledna na úvod dvoudenní konference o budoucím 

víceletém finančním rámci EU pro roky 2021 až 2027. Zdůraznil ale zároveň, že je třeba modernizace 

těchto fondů a také to, aby z nich přijímající země dokázaly výrazným způsobem peníze získávat. 

Evropský rozpočet bude muset, pokud bude chtít unie po odchodu Británie zvládnout všechny své 

stávající i budoucí priority, být vyšší než stávající jedno procento evropského hrubého domácího 

produktu (HDP), upozornil také Juncker. Podle komisaře pro rozpočet Günthera Oettingera nechá 

britský odchod v rozpočtu EU každoroční mezeru mezi 12 a 13 miliardami eur (300 až 

325 miliardy Kč). 

Evropská komise předpokládá v příštích letech potřebu mírného zvýšení příspěvků 27 zemí Evropské 

unie do rozpočtu bloku. Novinářům to 10.ledna po prvním jednání Komise o podobě příštího 

víceletého finančního rámce po roce 2020 řekl komisař pro rozpočet Günther Oettinger. Důvodem je 

jednak mezera v příspěvcích po odchodu Velké Británie, ale také potřeba systematicky financovat řešení 

nových problémů, jako je migrační a uprchlická krize či společná obrana. Přesné zvýšení Oettinger 

komentovat nechtěl, před novináři zmínil představu zvýšení stropu na 1,1 či 1,2 procenta unijního 

HDP.  Komise o podobě finančního období pro roky 2021 až 2027 diskutovala poprvé, finální návrhy 

chce po konzultacích s europarlamentem i členskými zeměmi předložit v květnu. 
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