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Aktuality z EU
Organizace sdružující soudcovské rady z většiny zemí Evropské unie
17. srpna ohlásila, že se chystá pozastavit členství polské Zemské
soudcovské rady (KRS), protože po politickém zasahování do justičního
systému v Polsku již není nezávislá na vládě. Hlasovat o pozastavení členství
polské rady v Evropské síti soudcovských rad (ENCJ) má generální
shromáždění na mimořádné schůzi svolané na 17. září do Bukurešti. ENCJ
je organizace sdružující 24 soudcovských rad z 20 zemí EU. Polská KRS patřila
k zakladatelům ENCJ v roce 2004. Pokud by došlo k vyloučení KRS z ENCJ,
byl by to první takový případ.

Slovinský parlament si 17. srpna zvolil nového předsedu vlády. Jediným
navrženým kandidátem byl Marjan Šarec, jehož strana skončila
v červnových parlamentních volbách druhá. Zvolení Šarece bylo předem
zřejmé, protože tento do loňska málo známý politik si při koaličním
vyjednávání zajistil v parlamentu podporu 52 z celkem 90 poslanců. Volby,
které se konaly 3. června, vyhrála Slovinská demokratická strana (SDS), jež sázela na protiimigrační
témata. Její šéf, bývalý premiér Janez Janša ale nedokázal vytvořit dostatečně silnou koalici kvůli odporu
většiny stran, které se do zákonodárného sboru dostaly. Na druhé straně uspěla Kandidátka Marjana
Šarece (LMŠ), která ve volbách skončila druhá a do koalice získala další čtyři strany. Společně mají
sice jen 43 mandátů, ale pro podporu svého menšinového kabinetu získaly na základě předběžné dohody
Levici, která má v parlamentu devět křesel.
Polský prezident vetoval 17. srpna novelu zákona, která v evropských volbách výrazně zvyšuje
dosud platnou pětiprocentní hranici pro vstup stran do Evropského parlamentu (EP). Normu
předložila vládní strana Právo a spravedlnost (PiS). Těžily by z ní velké strany, jako je právě PiS a hlavní
opoziční uskupení Občanská platforma. „Rozhodl jsem se tento zákon vetovat. Změna by znamenala,
že práh (pro vstup do EP) by se zvýšil až na 16,5 procenta ze současných pěti,“ řekl Andrzej Duda.
Podle něj by to znamenalo, že šanci dostat se do Evropského parlamentu by ve volbách v roce
2019 měly jen dvě strany a malé strany by byly prakticky vyloučeny.
Estonsko usilovně pokračuje v pracích na zpevnění své hranice s Ruskem, která je současně vnější
hranicí Severoatlantické aliance a Evropské unie. V Tallinnu to novinářům 20. srpna řekl premiér
pobaltské země Juri Ratas. Nová podoba hranice má být hotova v roce 2026, celkové náklady
dosáhnou 190 milionů eur (necelých pět miliard korun). Podle estonských médií má být rusko-estonská
hranice nejmodernější v Evropě. Její součástí budou sekce vybavené elektronickými čidly, hraniční
linii budou střežit drony. Hranice přitom prochází složitým terénem, blaty, vodními plochami
a přírodními rezervacemi. Zesílená má být od bodu, kde se stýká území Estonska, Lotyšska a Ruska,
až na sever k pobřeží Finského zálivu.
Řecko ukončilo 20. srpna poslední záchranný program. „Ukončení ekonomického ozdravného
programu je dobrou zprávou jak pro Řecko, tak i pro eurozónu. Pro Řecko a jeho obyvatele značí začátek
nové kapitoly po osmi obzvláště náročných letech,“ uvedl evropský komisař pro hospodářské a měnové
záležitosti Pierre Moscovici. Řecko přijalo opatření s cílem zajistit fiskální udržitelnost a dosáhlo toho,
že se saldo veřejných financí z výrazného schodku dostalo v roce 2017 do přebytku, který by si země
měla udržet. Také finanční sektor se nyní nachází v mnohem lepší situaci, a to díky úspěšným
rekapitalizacím, reformě správy a řízení bank a provádění strategie pro snižování objemu problémových

úvěrů. Země se však i nadále bude muset soustředit na dořešení sociálních a ekonomických
problémů z krizových let a dál stát za reformami. Nadále bude také pod pozorným dohledem věřitelů.
Pravidla pro propuštění zaměstnance jsou v ČR jedny z nejpřísnějších v Evropě. Je zde téměř
nemožné se rozloučit se zaměstnancem, který například nezapadá do týmu. S náklady na propuštění
zaměstnance z organizačních důvodů je Česko čtrnácté ze 36 zemí, které poskytly informace
o nákladech výpovědi v obdobném případě. Vyplývá to ze studie společnosti Deloitte, zveřejněné
21. srpna. Studie porovnávala 46 zemí Evropy, Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. Vyšší náklady, než
v Česku mají v Evropě při propouštění z organizačních důvodů například v Itálii, Belgii, Francii nebo
na Slovensku. Naopak nižší jsou v Rakousku či Německu.
Vyjednávači Evropské unie Michel Barnier a Británie Dominic Raab při dalším kole rozhovorů
o odchodu Británie z EU, které se konalo 21. srpna, nedosáhli posunu v otázce budoucích
ekonomických vztahů. Vyplývá to z Barnierova vyjádření po skončení schůzky, která se konala
v Bruselu. Barnier upozornil, že brexitové vyjednávání už vstupuje do závěrečné fáze. Připomněl
přitom, že poslední kolo v červenci posunulo obě strany blíže k dohodě o spolupráci po brexitu v oblasti
bezpečnosti, ale pokud jde o dohodu ohledně budoucích ekonomických vztahů, je stále daleko. Uvedl
rovněž, že dohody s Británií je třeba dosáhnout nejpozději začátkem listopadu. Dodal, že Unie
nepracuje směrem k brexitu bez dohody, nicméně na takovou možnost se připravuje. Každopádně Raab
i Barnier dali najevo, že rozhovory o brexitu urychlí a povedou pravidelná jednání ve snaze překonat
trvající vážné rozdíly, aby dohody mohlo být dosaženo do konce roku.
Bulharská vláda schválila 23. srpna akční plán přijetí eura. Země by podle něj měla do konce června
příštího roku vstoupit do mechanismu směnných kurzů ERM-2, tedy do takzvané čekárny na členství
v eurozóně a bankovní unii. O vstup do ERM-2, kde země musí vydržet dva roky před přijetím eura,
Bulharsko požádalo v červenci letošního roku. Obecně platí, že před přijetím eura se daná země musí
zapojit do ERM-2, což znamená, že musí dva roky udržovat kurz domácí měny k euru v povoleném
fluktuačním pásmu od stanoveného středního kurzu. Teprve pak může zavést euro. Bulharská měna
leva je na vývoj kurzu eura napojena už delší dobu. Bulharsko se však stane první zemí, která není
členem eurozóny, ale chce být v bankovní unii. To Evropské centrální bance (ECB) umožní sledovat
chování největších bulharských bank.
Jak se vyjádřili hlavní evropští představitelé k výročí okupace Československa 1968?
Výročí srpnové okupace si připomněli i vysocí představitelé Evropské unie. Předseda Evropské
komise Jean-Claude Juncker v prohlášení označil konec pražského jara za jednu z nejtragičtějších
epizod v dějinách novodobé Evropy a vzdal hold odvaze těch, kteří stáli tváří v tvář tankům
a zbraním. Je podle něj ale také na místě připomenout si, že za svobodu a dodržování lidských práv
je potřeba bojovat každý den. „Před padesáti lety sovětská invaze do Československa zlikvidovala
pražské jaro. Ale touha po svobodě a demokracii přežila a je jádrem toho, co dnes spojuje Evropu,“
napsal na twitteru předseda Evropské rady Donald Tusk. Podle předsedy Evropského parlamentu
Antonia Tajaniho je tragédie srpnové okupace připomínkou obzvláště pro mladé lidi, že svoboda
není samozřejmostí a že neexistuje alternativa k jednotné a úspěšné Evropě. Šéf Evropské lidové
strany, největší strany v evropském parlamentu, Manfred Weber přidal na twitter příspěvky
v češtině i slovenštině. "Vzpomeňme s úctou na oběti této smutné události a na ty, kterým následná
normalizace zničila životy. A nepřipusťme zlehčování a překrucování historie," napsal. Česká
eurokomisařka Věra Jourová se ve svém twitterovském příspěvku zmínila, že sovětský tank před
domem je jedna z jejich prvních vzpomínek. „Je to něco, co Vás ovlivní na celý život. I proto
považuji obranu svobody za největší úkol dneška pro nás pro všechny: Čechy, Slováky, Evropany,“
uvedla. Německá kancléřka Angela Merkelová na dotaz ČTK o okupaci, na které se podílela
i někdejší Německá demokratická republika, označila za „smutné vyvrcholení politiky útisku ze
strany Sovětského svazu a jeho spojenců“. Stateční lidé v Československu podle ní v dalších letech
přispěli ke sjednocené Evropě. Rok 1968 podle Merkelové přinesl aspoň v zárodku požadavky, které
se pak naplnily v roce 1989, kdy se prosadila vůle lidu. Šlo podle ní zejména o touhu překonat
komunistický režim a žít v demokracii a svobodě.

Zprávy z evropských institucí
Evropská komise obdržela rekordní počet odpovědí (4,6 milionu) v rámci otevřené veřejné
konzultace o úpravě letního času. Občanů Evropské unie se v ní ptala, jestli si přejí zrušit střídání
letního a zimního času a který z těchto časů případně zachovat. Veřejná konzultace na téma střídání
zimního a letního času zaznamenala neobyčejně vysoký zájem občanů ze všech členských států EU.
Celkem trvala 6 týdnů, během nichž Evropská komise obdržela v průměru 108 tisíc odpovědí denně.
V čele skupiny 80 europoslanců, kteří požadovali změnu současného režimu střídání času, stojí český
europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL, EPP), předseda právního výboru Evropského parlamentu.
Europoslanci tak reagovali na řadu občanských iniciativ a petic, které se kromě jiného řadu let
odvolávají na možné negativní dopady změn času, zejména na zdraví občanů. Téma střídání času má
velkou odezvu zejména ve Finsku, Estonsku a Polsku. Výsledky veřejné konzultace oznámí Evropská
komise v následujících týdnech. Pokud by došlo ke změnám současného režimu, musely by se
vztahovat na všechny členské země Unie.

Kalendář
Vybrané akce v Bruselu
29. srpna

Konzultace zúčastněných stran k Nástroji pro propojení Evropy (CEFConnecting Europe Facility) ve Výboru regionů

30. srpna

Konzultace zúčastněných stran k reformě společné zemědělské politiky
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