
 

Aktuality z EU 

Šéfka skotské regionální vlády Nicola Sturgeonová 8.ledna upozornila 

britskou premiérku Theresu Mayovou, že myslí naprosto vážně uspořádání 

druhého referenda ve Skotsku o nezávislosti, pokud Spojené království v 

rámci brexitu (odchodu z EU) opustí jednotný evropský trh. Sturgeonová 

to řekla v rozhovoru poskytnutém zpravodajské stanici BBC. Britská vláda se 

podle skotské první ministryně při jednáních nesmí soustředit jen na 

imigraci. Premiérka musí být ochotna přistoupit na kompromisy stejně jako 

Sturgeonová, chce-li mít na své straně Skotsko. Většina hlasujících skotských 

voličů, 62 procent, se v referendu vyslovila pro setrvání v unii. 

V pondělí 9. ledna začala další etapa diplomatických jednání mezi zástupci 

kyperských Řeků, pod vedením prezidenta Nicose Anastasiadese a 

kyperských Turků, jejichž delegaci vede prezident Mustafa Akinci. 

Delegace se budou zabývat možným sjednocením ostrova, který je již 

několik dekád rozdělen na severní (tureckou) a jižní (řeckou) část. 

Jakkoliv výsledky z diplomatických jednání nelze předjímat, dle norského 

diplomata Eida jsou rozhovory vedeny „v pozitivním duchu a existuje 

reálná šance, že roku 2017 se budou psát kyperské dějiny“. Skeptické hlasy 

i přes nadějné začátky jednání připomínají, že nejpalčivější otázky stále 

zůstávají velkou neznámou. Upozorňují především na riziková témata spojená s územním 

uspořádáním, bezpečností či financemi. 

Libra 10.ledna výrazně oslabila vůči dolaru i euru. Víkendové výroky britské premiérky Theresy 

Mayové totiž vyvolaly spekulace o tom, že obchodní vztahy Británie s ostatními evropskými 

zeměmi po opuštění Evropské unie projdou zásadními změnami. Mayová o víkendu mimo jiné 

uvedla, že nemá zájem zachovávat "části členství" Británie v EU. "Vše, co naznačuje větší 

pravděpodobnost tvrdého brexitu, je velmi ničivé pro vyhlídky hospodářského růstu Británie," řekl 

podle agentury Reuters analytik Richard Franulovich ze společnosti Westpac Banking Corp. Za "tvrdý 

brexit" bývá označována situace, kdy by Británie po vystoupení z Evropské unie odešla i z 

jednotného trhu. 

Jako první země na světě vyzkouší Finsko základní příjem. Do projektu, který běží od začátku ledna, 

zapojí finská správa sociálního zabezpečení dva tisíce náhodně vylosovaných nezaměstnaných lidí. 

Ti budou po dobu dvou let dostávat ničím nepodmíněný základní příjem ve výši 560 eur měsíčně. 

Podpora v nezaměstnanosti přitom v zemi činí asi 550 eur měsíčně. O základní příjem lidé nepřijdou, 

ani když si najdou práci. Prostřednictvím tohoto experimentu chtějí organizátoři zjistit, jestli může 

základní příjem motivovat nezaměstnané lidi k práci. Myšlenka se zakládá na jedné z 

nejpopulárnějších teorií, které se snaží vyřešit chudobu. Základní příjem prý dává lidem pocit větší 

jistoty, a podle některých názorů tak mohou být kreativnější a odvážnější ve svých aktivitách, což je 

může vést například k zakládání nových podniků nebo práci v neziskovém sektoru. Po roce fungování 

by se mělo Finsko rozhodnout, zda tento experiment rozšíří. 

  

 

Francouzská justice vyšetřuje krajně pravicovou stranu Národní fronta (FN) Marine Le Penové 

kvůli podezření z podvodu v souvislosti s platy asistentům europoslanců této strany. Informovala 
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o tom ve 6. ledna agentura AFP s tím, že vyšetřování začalo v polovině prosince. Tuto informaci tamním 

médiím potvrdila francouzská justice. Případ se týká příjmů 20 lidí registrovaných jako asistenti 24 

poslanců Evropského parlamentu za FN a placených Evropským parlamentem, kteří ale podle 

podezření ve skutečnosti pracují jen pro stranu v jejím ústředí v Nanterre u Paříže. Na možné 

zneužívání financí europarlamentu upozornilo francouzskou justici a unijní Úřad pro boj proti 

podvodům (OLAF) už v roce 2015 vedení EP. Na základě vyšetřování úřadu OLAF, které stále 

pokračuje, již EP požádal tři europoslance za FN, aby neoprávněně vyplacené peníze na asistenty 

vrátili. 

Pro internetové komunikační služby jako je WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage nebo Skype 

by měla v Evropské unii platit přísnější pravidla o ochraně soukromí uživatelů. Navrhla to 

v 10.ledna Evropská komise. Poskytovatelé budou muset zajistit důvěrnost svých služeb, včetně 

údajů o komunikaci, tedy takzvaných metadat, a žádat zákazníky o souhlas s jejich případným 

využitím. Návrh také obsahuje zákaz libovolné formy uživatelem nevyžádané komunikace, označované 

často jako spam. Změny jsou rozšířením pravidel, která se dnes v unii týkají jen klasických 

telekomunikačních operátorů také na poskytovatele internetového volání a textových služeb. Unijní 

exekutiva dlouhodobě uzavírá mezery ve své legislativě, které se ve svém důsledku dotýkají především 

velkých amerických internetových společností jako je Google, Facebook nebo Apple. Za porušení 

navrhovaných pravidel by firmám hrozily sankce až do výše čtyř procent jejich celkového obratu. 

Eurokomisařka odpovědná za spravedlnost a ochranu spotřebitelů Věra Jourová zdůraznila, že cílem 

je zamezit možnosti zneužívání soukromých dat sebraných z nejrůznějších nových komunikačních 

nástrojů. Podle úterních návrhů komise bude třeba souhlas uživatelů nejen s nahráváním a 

zaznamenáváním hovorů, ale také s uchováváním textových a chatových zpráv či e-mailů. 

Jen s jedním kontaktním bodem, a to ve své vlastní zemi, by měli v budoucnu komunikovat ti, kdo 

chtějí své služby nabízet i jinde v EU. Návrh Evropské komise na vznik "evropského průkazu 

služeb" by měl usnadnit život například inženýrským firmám, stavebníkům, konzultantům v oblasti IT 

nebo třeba organizátorům veletrhů. Komise také po členských zemích požaduje, aby zvážily změny 

stávající podoby svých pravidel týkajících se takzvaných svobodných povolání. Komise navrhla 

snazší proceduru pro ty, kteří chtějí nabízet služby přes hranice. Nový elektronický evropský průkaz 

služeb má zajistit, že potřebnou administrativu budou řešit jen s jedním kontaktním místem, ve 

svém vlastním jazyce a ve své domovské zemi. Tento úřad informace ověří a sám je předá do 

hostitelského členského státu, který si ovšem zachová své stávající pravomoci týkající se regulací a 

rozhodne, zda žadatel může služby na jeho území poskytovat. Součástí představených návrhů 

komise jsou i kroky k lepší ochraně evropských pracovníků před rakovinou jako nemocí z 

povolání. Stanoveny mají být limitní hodnoty expozice pro dalších sedm karcinogenních látek. 

Naposledy loni v květnu komise navrhla rozšíření tohoto seznamu o 13 látek. 

Český europoslanec Pavel Telička by se mohl stát jedním ze čtrnácti místopředsedů Evropského 

parlamentu. Do funkce jej navrhuje jeho liberální frakce ALDE spolu se stávajícím místopředsedou 

Alexandrem Lambsdorffem. ČTK to řekl sám europoslanec 12. ledna a informaci potvrdily další zdroje 

z ALDE. Kandidatury na místopředsednické funkce ale podle něj ještě ovlivní osud nominace šéfa 

ALDE Guye Verhofstadta na funkci předsedy europarlamentu. O obsazení svých vrcholných postů 

bude Evropský parlament rozhodovat ve Štrasburku příští týden. Výsledek je nyní otevřený, 

jednotlivé frakce se dosud nedokázaly neformálně dohodnout na klíčovém obsazení pozice předsedy 

europarlamentu, kterou opouští německý socialista Martin Schulz. 

Od roku 2007 do konce roku 2014 si díky projektům Evropského sociálního fondu našlo práci 

nejméně 9,4 milionu Evropanů. Vyplývá to z nové hodnotící zprávy Evropské komise. Přes osm 

milionů lidí získalo kvalifikaci nebo osvědčení. Fond poskytl více než 70 % zdrojů na aktivní politiky 

na trhu práce např. na Slovensku a více než 5 % výdajů šlo na vzdělávání a odbornou přípravu v 

ČR nebo Portugalsku. Podpořil také reformy veřejné správy a soudnictví, a přispěl ke zmírnění 

dopadů krize. 

 

 



 

 

    Migrační krize a radikalismus 

Rakouský ministr obrany Hans Peter Doskozil požaduje horní hranici pro přijímání migrantů na 

úrovni celé Evropské unie. Limit již Rakousko stanovilo pro sebe a stejnou cestou chce omezit migraci 

do Německa i vládní Křesťanskosociální unie (CSU). V únoru plánuje Doskozil na setkání se 

středoevropskými politiky představit koncept azylových středisek mimo EU. Zavedení horní 

hranice kritizovali někteří právníci, ochránci lidských práv a rakouští opoziční politici. Plán ministra 

obrany počítá s vytvořením migračních center mimo EU, třeba v zemích jako Niger, Jordánsko či 

Uzbekistán. Zde by běženci podávali své žádosti o azyl. Do vybraných třetích zemí by Doskozil 

přepravoval i migranty zachráněné ve Středozemním moři. V centrech chce Doskozil důkladně a v 

souladu s lidskými právy přezkoumat každou žádost a poté vpustit legálně do EU omezený počet 

lidí. 

Do Evropy v loňském roce po dvou hlavních námořních trasách dorazilo o dvě třetiny méně migrantů 

než v roce 2015. Oznámila to 6.ledna  evropská pohraniční agentura Frontex. Celkem břehů evropského 

kontinentu loni dosáhlo 364.000 migrantů. Zatímco do Řecka jich dorazilo ve srovnání s 

předcházejícím rokem výrazně méně, Itálie loni zaznamenala nový rekord v počtu příchozích. Na 

poklesu počtu migrantů připlouvajících na řecké ostrovy v Egejském moři má zásluhu především 

dohoda, kterou loni v březnu uzavřela Evropská unie s Tureckem a která unii umožňuje vracení části 

imigrantů na turecké území. Podle Frontexu do Řecka v roce 2016 dorazilo o téměř 80 procent méně 

migrantů než v roce 2015. Celkem jich bylo 182.500 a většinou pocházeli ze Sýrie, Iráku a 

Afghánistánu. 

Do Srbska odjelo 10. prosince z Prahy 15 českých policistů. Budou tam zhruba měsíc pomáhat s 

ochranou hranic schengenského prostoru. Policisté pomohou ve smíšených hlídkách střežit pozemní 

hranice, informoval na Twitteru ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Dohlížet budou i na tamní 

bezpečnost a budou kontrolovat dopravní prostředky. 
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