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O řešení krizí kolem Íránu či Severní Koreje, ochraně klimatu či nebezpečí
obchodních válek hovořili během summitu G7 představitelé skupiny
vyspělých ekonomik v jihofrancouzském Biarritzu. Podle francouzského
Zprávy
prezidenta Emmanuela Macrona se lídři mimo jiné shodli na společných cílech
z evropských
ve vztahu k Íránu, americký prezident Donald Trump má za to, že se jich ale
institucí
má každá země pokusit dosáhnout samostatně. Důležitým tématem jednání byl
i mezinárodní obchod a překážky v něm. Trump 23. srpna oznámil
Kalendář
pětiprocentní navýšení cel za dovoz z Číny, čímž reagoval na podobné
oznámení Pekingu. Zbylí členové skupiny G7 se jej v Biarritzu snažili
přesvědčit o škodlivosti obchodních válek. Trump sice na dotaz novinářů
přiznal pochybnosti o svých krocích ve vztahu k Číně, Bílý dům ale následně
v prohlášení uvedl, že prezident pouze lituje, že cla na čínské zboží nezvýšil
ještě výrazněji. Země G7 také vyjádřily odhodlání více bojovat proti
islamistickému terorismu v Africe. "Rozvoj bez bezpečnosti není možný,
a proto musíme posílit bezpečnost," řekla Merkelová. Evropská unie
v Biarritzu kromě toho přislíbila dalších 550 milionů eur (zhruba 14,3 miliardy Kč) na globální fondy
pro boj proti AIDS, malárii a tuberkulóze.
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Po roce 2020 čeká kohezní politiku proměna. Česká republika chce v následujícím období čerpat
z evropského fondu regionální rozvoje více peněz na silnice. Řekl to 26. srpna český premiér Andrej
Babiš. K tématu se Andrej Babiš vyjádřil na poradě českých velvyslanců v Černínském paláci. Kromě
většího finančního obnosu na silnice Česko nesouhlasí s výrazným snížením peněz na rozvoj
venkova. Za velké riziko pro řádné čerpání z evropských fondů Babiš označil takzvanou tematickou
koncentraci fondu regionálního rozvoje, podle které by například na podporu podnikání, výzkum,
snižování energetické náročnosti či ekologii mělo být vyčleněno minimálně 75 % prostředků tohoto
fondu.
Naprostá většina (97 procent) českých spotřebitelů chce, aby se zpřísnily kvalitativní parametry
pro prodávané potraviny. Se zpřísněním, i kdyby to znamenalo omezení dovozu levných potravin,
souhlasí 91 procent lidí. Ukázal to červnový průzkum veřejného mínění, který 28. srpna na tiskové
konferenci zveřejnil ředitel Sdružení českých spotřebitelů (SČS) Viktor Vodička. Devět z deseti
spotřebitelů považuje různé složení výrobku v různých státech za nekalou praktiku. Více než čtyři
pětiny lidí pak považují Česko za "popelnici Evropy". Kvalitu potravin vnímá spotřebitel podle
předsedy správní rady sdružení Libora Dupala silně. Tomu podle něj odpovídá právě podpora tvrzení,
že ČR je odpadním košem Evropy. "Intenzita tohoto zjištění pro nás beze sporu určitým překvapením
je, protože nemáme žádné důkazy o tom, že by Česko popelnicí Evropy bylo, a za podobné kategorické
a zavádějící výroky nejsme rádi," dodal. Podle něj tento názor povzbuzují kampaně, ale i vyjádření
českých politiků. Stát by podle Dupala mohl zavést přísnější podmínky pro hodnocení potravin.
"Problém je u nás, ne v Bruselu," dodal.
Český premiér Andrej Babiš dlouhodobě prosazuje snížení nákladů spojených s plánovaným
českým předsednictvím EU v roce 2022 na minimum. Podle Hospodářských novin nyní zamítl
všechny požadavky ministerstev na zvýšení rozpočtu. Plánuje také najmout ještě méně odborníků,
kteří se budou podílet na průběhu předsednictví, než měla například o mnoho menší Malta. Přístup
premiéra kritizují opozice i političtí komentátoři. Informace byly zveřejněny 28. srpna.

Britský parlament nebude několik týdnů před plánovaným odchodem země z Evropské unie
zasedat poté, co královna Alžběta II. přijala 28. srpna návrh vlády Borise Johnsona, aby bylo zasedání
od druhého zářijového týdne přerušeno, až do 14. října. Poslanci tak budou mít minimum času na
to, aby legislativní cestou vyloučili brexit bez dohody. Británie má Unii opustit 31. října, podle premiéra
ale parlament bude mít dostatek prostoru na debaty. Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn postup
vlády označil za ohrožení demokracie a varoval, že se pokusí přerušení schůze zabránit. Poté chce
vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.
Italské formace Hnutí pěti hvězd (M5S) a Demokratická strana (PD) se dohodly, že utvoří koaliční
vládu. V jejím čele má stát dosavadní nestranický premiér Giuseppe Conte. Řekl to 29. srpna
novinářům po jednání s prezidentem Sergiem Mattarellou šéf M5S Luigi di Maio. Lídr PD Nicola
Zingaretti dohodu potvrdil. Hnutí pěti hvězd a PD byly v předchozím volebním období politickými
rivaly a mnozí členové M5S, které na politickou scénu vstoupilo jako protisystémové protestní hnutí,
považují Demokratickou stranu stále za symbol zkorumpovaného establishmentu; PD vládla zemi do
loňského května . Nyní se ale tyto dvě strany, které mají v obou komorách parlamentu většinu, dohodly,
aby zabránily předčasným volbám. Ty by podle průzkumů zřejmě vyhrála nacionalistická pravicová
strana Liga Mattea Salviniho.

Zprávy z evropských institucí
Představitelé Evropské centrální banky (ECB) se obávají, že hospodářský růst je ještě slabší, než
se původně předpokládalo. Nejlepší způsob, jak bojovat proti zpomalení, nabízí balíček opatření, kam
patří další snížení úroků či nové nákupy dluhopisů. Vyplývá to ze zápisu z červencového zasedání
měnového výboru, který 23. srpna ECB zveřejnila. Na zasedání byly na stole možnosti, které zahrnují
kombinaci snížení úrokových sazeb, nákupů dluhopisů a změn v pokynech k úrokovým sazbám. Banka
by také mohla nabídnout větší podporu bankovnímu sektoru, který přenáší politiku ECB do reálné
ekonomiky.
Dotace z EU umožní vznik čtyř dalších Center duševního zdraví, každé může získat téměř
15 milionů korun. V tiskové zprávě o tom 23. srpna informovalo ministerstvo zdravotnictví. V České
republice už center, která poskytují ambulantní péči, ale starají se o duševně nemocné i v domácím
prostředí, funguje 17. Do budoucna jich má být až stovka. Tři centra již vznikla v Praze, po dvou
ve Zlínském a Královéhradeckém kraji. V ostatních krajích je zatím jedno, zcela chybí v kraji Ústeckém
a Libereckém. Noví potenciální provozovatelé mohou o dotace žádat do konce září. Podrobnosti
výzvy zveřejnilo ministerstvo na webu. Peníze půjdou z Evropského sociálního fondu - Operačního
programu Zaměstnanost.
Ne všichni kandidáti navržení členskými státy Evropské unie se nakonec stanou členy budoucí Evropské
komise (EK) Ursuly von der Leyenové. V Bruselu to 27. srpna řekla mluvčí současné Komise Mina
Andreevová, která zároveň odmítla spekulovat o jakýchkoli jménech možných nových eurokomisařů.
Neoficiální lhůta na podání kandidatury vypršela 27. srpna. Česko potvrdilo nominaci Věry
Jourové. V Polsku překvapivě odstoupil dosavadní kandidát, když se ukázalo, že polský zástupce
v nové Evropské komisi by se měl vyznat v zemědělství. Von der Leyenová zahájí podle svého
mluvčího jednání s kandidáty na eurokomisaře 3. září. Určit by přitom měla mimo jiné rozdělení rezortů
či funkcí místopředsedů Komise. Podle mluvčí EK budoucí předsedkyně unijní exekutivy tvrdě pracuje
na tom, aby dosáhla svého cíle a obsadila polovinu křesel v Komisi ženami a polovinu muži. Kdy by
měl být výběr kandidátů hotov, mluvčí říci nechtěla. Jen dva státy - Rumunsko a Portugalsko - vyhověly
přání budoucí šéfky EK, aby do Bruselu poslaly dvě jména - ženy a muže. Británie se vzhledem
k plánovanému odchodu ze společenství k 31. říjnu rozhodla, že už žádného kandidáta nenavrhne.
Členské státy se 28. srpna dohodly na řadě podpůrných opatření, která Komise navrhla s cílem zmírnit
finanční obtíže, s nimiž se zemědělci potýkají v důsledku nepříznivého počasí, a zlepšit dostupnost
krmiva. Opatření, na nichž se členské státy na schůzi výboru shodly, zahrnují možnost vyšších
zálohových plateb a několik výjimečných odchylek od pravidel ekologizace, které by měly
zemědělcům pomoci zajistit dostatečné množství krmiva pro jejich zvířata. Dotčení zemědělci budou
moci získat vyšší procentní podíl plateb v rámci společné zemědělské politiky (SZP), aby se zlepšila

jejich finanční situace. Konkrétně obdrží až 70 % svých přímých plateb v polovině října,
85 % plateb na rozvoj venkova, jakmile bude balíček opatření na začátku září formálně přijat.
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