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Aktuality z EU 

Zaměstnanci státních železnic SNCF a letecké společnosti Air France 

vstoupili 3. dubna do další stávky na protest proti zhoršeným podmínkám 

práce a za vyšší platy. Akce byly co do rozsahu spíše omezené: nejely jen 

zhruba 12 až 20 procent vlaků a neletělo 15 až 25 procent letadel. Akce 

trvala dva dny, po ní mají následují tři dny provozu. Pak má stávka opět 

pokračovat. Celá série těchto akcí má trvat tři měsíce. Podle francouzský 

médií vynechá každý pátý příměstský železniční spoj, u rychlovlaků TGV   

a rychlíků půjde o každý osmý vlak. Naopak na mezinárodní linky bude dopad 

stávky tvrdší: nepojede zhruba 75 procent souprav. Kromě dopravního sektoru 

zasáhla stávka i další služby, například odvoz odpadů a energetický sektor. 

Odboráři se domnívají, že jejich tlak přinutí prezidenta Macrona odstoupit   

od reforem, které se zaměřují na restrukturalizaci těchto odvětví.  

Nejvyšší představitelé tří pobaltských zemí chtějí požádat amerického 

prezidenta Donalda Trumpa, aby do regionu poslal více vojáků a posílil 

protivzdušnou obranu východního křídla Severoatlantické aliance. 

Uvedla to 3. dubna agentura AFP. Podle vysokého litevského představitele, který si nepřál být 

jmenován, chtějí zástupci Pobaltí žádat Spojené státy o častější vysílání baterií protiraketových střel 

Patriot na vojenská cvičení do Pobaltí. Chtějí se také stát součástí aliančního protiraketového štítu   

v Evropě. 

Italský prezident Sergio Matarella zahájil 3. dubna dvoudenní rozhovory o sestavení vlády, které 

vyvrcholí jednáním s hlavními politickými stranami. Protestní Hnutí pěti hvězd (M5S) a euroskeptická 

Liga, jimž Italové přisoudili relativní vítězství v nedávných volbách, se přetahují o čelnou pozici. M5S 

chce nyní za premiéra protlačit svého šéfa, 31letého Luigiho di Maia. Liga z vítězné středopravé 

koalice zase trvá na spojenectví se stranou Vzhůru, Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho. 

Ten je ovšem nepřijatelný pro M5S, které si zakládá na transparentnosti a protestu proti nekalým 

praktikám zavedených politických elit – právě ty Berlusconi symbolizuje. Odborníci soudí, že se M5S 

a Liga mohou domluvit na zmírnění sankcí vůči Rusku a deportacích tisíců migrantů. Mohly by 

také dojít ke shodě ohledně klíčového programového bodu M5S, tedy všeobecného měsíčního 

základního příjmu. 

  

 

Evropská komise v příštích týdnech přijme ústupky ruského plynárenského gigantu Gazprom, který 

tak urovná spor kolem údajných monopolních praktik podniku. Agentuře Reuters to 3. dubna řekly 

zdroje obeznámené se situací. Gazprom by se urovnáním vleklého sporu vyhnul případné pokutě, 

která by mohla činit až deset procent jeho ročních tržeb. Evropská komise v dubnu 2015 Gazprom 

obvinila, že zneužívá svého dominantního postavení ve střední a východní Evropě a porušuje 

evropská pravidla hospodářské soutěže. Uvedla také, že v osmi zemích regionu, včetně České 

republiky, firma znemožňuje konkurenci na trhu se zemním plynem. Gazprom loni v rámci snahy   

o urovnání sporu slíbil změny ve stanovování cen i zrušení smluvních omezení, která brání 

zákazníkům v prodeji jeho plynu dalším odběratelům. Navrhované ústupky sice následně kvůli 

negativní reakci některých členských zemí EU a zákazníků upravil, jejich hlavní prvky se však podle 

agentury Reuters nezměnily. 
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Islamisté přišli o finanční zdroje z prodeje ropy a ukradených artefaktů a hledají nové. Navíc se 

blíží návrat bojovníků IS do Evropy. Europarlament tak řeší, jak co nejvíce omezit financování 

džihádistů. Evropský parlament přijal 3. dubna další opatření, jak zastavit financování nově 

vznikajících džihádistických skupin. Ve svém návrhu se europoslanci zaměřili na předávání informací 

o převodech peněz, jejichž původ nelze na první pohled vystopovat. Evropská unie by měla mnohem 

důsledněji sledovat finanční transakce, které provádějí blízkovýchodní charitativní organizace, a častěji 

sdílet informace zpravodajských služeb jednotlivých členských zemí EU. Evropský parlament ve svém 

návrhu tlačí i na výměnu informací mezi finančními institucemi, zpravodajskými službami   

a Europolem a na sdílení databází podezřelých transakcí. Zejména takových, do kterých jsou zapleteni 

jak jednotlivci, tak organizace operující pod rouškou netransparentních a autoritativních režimů. Podle 

europarlamentu je nezbytné přinutit banky, aby lépe monitorovaly tzv. předplacené debetní karty. 

Ty nemusejí být propojeny s konkrétním bankovním účtem – jejich majitelé někdy dokonce ani žádný 

účet nemají. Změny by se týkaly i unijní policejní agentury Europolu. Ta by se podle europoslanců měla 

ještě intenzivněji zaměřit na virtuální měny a decentralizované databáze, zaznamenávající všechny 

platby v rámci kryptoměn. Stejně tak je nezbytné lépe kontrolovat původ peněz, které obdržely   

z neprověřených zdrojů muslimská kulturní a bohoslužebná střediska, ať už v Evropě, nebo jinde   

ve světě. 

Míra nezaměstnanosti v eurozóně v únoru klesla a zaznamenala nové minimum od prosince 2008. 

Po sezónní úpravě se v eurozóně snížila na 8,5 procenta z 8,6 procenta v lednu a 9,5 procenta v únoru 

2017. V celé EU se snížila na 7,1 procenta ze 7,2 procenta, respektive 8,0 procenta a byla nejnižší   

od září 2008. Vyplývá to z údajů, které 4. dubna zveřejnil statistický úřad Eurostat. Nejnižší 

nezaměstnanost - 2,4 procenta - dál zůstává v České republice. 

Evropská komise oznámila 4. dubna uvolnění dodatečných 180 milionů eur (přibližně 4,56 miliardy 

Kč) na programy podpory uprchlíků v Řecku. Část peněz je určena k rozšíření programu 

Mimořádná podpora pro integraci a ubytování (ESTIA), který pomáhá běžencům a jejich rodinám 

přesídlit z táborů do měst a poskytuje jim pravidelnou finanční pomoc. Uvolnění finančních zdrojů 

nastalo poté, co se eurokomisař pro humanitární spolupráci Christos Stylianides v Aténách setkal   

s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem. Program ESTIA spustila EU ve spolupráci s úřadem OSN 

pro uprchlíky (UNHCR) v červenci 2017. Jedná se o hlavní unijní projekt mimořádné podpory   

v Řecku. V souladu s politikou řecké vlády pomáhá uprchlíkům začít nový život mimo tábory. Dosud 

bylo v jeho rámci vytvořeno 23.000 městských ubytovacích zařízení a finanční pomoc díky němu 

dostává 41.000 uprchlíků a žadatelů o azyl. Celkem Komise dosud Řecku na pomoc se zvládáním 

humanitární krize a migrace i na ochranu vnějších hranic přidělila přes 1,5 miliardy eur (zhruba   

38 miliard Kč). 

Evropská komise zařadila 4. dubna slámu na seznam odpadů, ze kterých mohou být vyráběna 

takzvaná biopaliva druhé generace. Jak ale namítají evropští zemědělci, sláma do odpadu nepatří. 

V zemědělství má své využití. Organizace proto apelovaly na unijní instituce, aby si uvědomily,   

že některý zemědělský odpad je vhodný i k jiným účelům než pro výrobu biopaliv. A právě tyto 

účely by měly mít před pohonnými hmotami přednost, jinak by to mohlo vést k tomu, že se budou 

vedlejší produkty záměrně pěstovat pro výrobu biopaliv. Diskuse se vede i o tom, jestli má Evropa 

dostatečné technologie na to, aby vyráběla biopaliva z odpadu na místo z potravinových a krmných 

plodin. Unie totiž začíná od biopaliv tzv. první generace, která se vyrábějí třeba z kukuřice   

či řepky, pomalu ustupovat. Alespoň to navrhuje Komise, podle které by se měly potravinové plodiny 

využívat především k výrobě potravin. Podíl biopaliv první generace proto chtěla omezit na 3,8 %. Unie 

zařadila podporu biopaliv druhé generace do revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED 

II). Její finální podoba je však zatím nejistá, unijní instituce včetně členských států se na ní musí nejprve 

dohodnout. 

Evropská komise zatím neobdržela z Dánska, Německa či Rakouska oznámení o tom, že by tyto státy 

chtěly prodloužit nynější dočasné kontroly na některých vnitřních hranicích EU o dalšího půl roku. 

Novinářům to v Bruselu řekla 4. dubna mluvčí Komise Natasha Bertaudová s tím, že pokud takové 

oznámení dorazí, posoudí Komise jeho oprávněnost a proporčnost. Konečné slovo k případnému 

prodloužení má Rada EU, tedy členské země bloku. Dočasné kontroly na některých vnitřních hranicích 

Schengenského prostoru zavedly státy v roce 2015 kvůli migrační krizi. Od té doby jsou vždy po půl 



roce prodlužovány, nyní mají skončit v květnu. O prodloužení hovořil např. rakouský ministr vnitra 

Herbert Kickl. 
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Britský poločas: všechno, co jste chtěli 

vědět o brexitu, ale báli jste se zeptat 

(Knihovna Jiřího Mahena) 
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