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Agentura DPA informuje o tom, že Řecko, Kypr a Izrael podepsaly obecnou 
dohodu o výstavbě plynovodu nazývaného projekt EastMed, který by měl 
přivádět plyn z východní části Středozemního moře do Evropy. Podmořský 
plynovod dlouhý 1.900 kilometrů by mohl uspokojovat poptávku po plynu 
v Evropské unii až z deseti procent, náklady na projekt se odhadují na šest 
až sedm miliard USD. Finální investiční rozhodnutí chtějí státy přijmout 
do roku 2022 a plynovod by měl být dokončen do roku 2025. Proti projektu 
se však staví Turecko. To zastává názor, že není třeba stavět plynovod 
EastMed, protože už existuje plynovod Transanatolian.  

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v lednu třetí měsíc za sebou 
zvýšila a dostala se na nejlepší úroveň od listopadu 2018. Index důvěry 
v lednu vzrostl na 7,6 bodu z prosincových 0,7 bodu. Dílčí index 
ekonomických očekávání pak vystoupil na nejvyšší úroveň od února 2018, 
zatímco index současných podmínek je nejvýše od loňského června. Náladu 
podpořily příznivé ekonomické zprávy z Asie a signály zmírnění obchodního 

napětí mezi Spojenými státy a Čínou. Vyplývá to z výsledků průzkumu, které v pondělí zveřejnila 
společnost Sentix. 

Dle rychlého odhadu evropského statistického úřadu Eurostat stoupla meziroční míra inflace 
v eurozóně v prosinci na 1,3 procenta, což je o tři desetiny procentního bodu více než v listopadu. 
Přes pozvolna stoupající trend však zatím cenová hladina zůstává pod dlouhodobým cílem Evropské 
centrální banky (ECB), která chce s ohledem na hospodářský růst udržovat inflaci těsně pod dvěma 
procenty. Této úrovně inflace dosahovala před rokem. ECB proto pokračuje v podpoře růstu, 
která spočívá zejména v nákupech dluhopisů a ve snižování depozitní úrokové sazby, která na podzim 
klesla na minus 0,5 procenta. Tak nízko zatím nikdy nebyla. 

Evropský podpůrný azylový úřad (EASO) letos kvůli změnám podoby migračních tras ve Středomoří 
zdvojnásobí rozsah svých operací v Řecku, na Kypru a na Maltě. Informaci přinesla agentura AFP 
s tím, že v Itálii úřad své působení naopak omezí. Počet migrantů na Kypru, Maltě a Řecku v roce 
2019 v meziročním srovnání vzrostl. Řecko loni přijalo 62.445 uprchlíků oproti 32.742 v roce 2018. 
Na Kypru zase počet příchozích vzrostl meziročně z 4.307 osob na 7.647 a na Maltě z 1.445 na 3.405 
uprchlíků. Naopak počet migrantů, kteří se vylodili v Itálii klesl z 23.370 v roce 2018 na 11.471 v roce 
2019. Kvůli vzrůstu migrace ve jmenovaných státech plánuje agentura EASO zvýšit celkový počet 
svých terénních pracovníků na 2.000, v Řecku jich má působit 550, v Itálii 150, na Kypru 120 a 60 
na Maltě. Právě v hlavním městě Malty, Vallettě, úřad EASO sídlí, vznikl v roce 2010 a vedle 
pohraniční stráže Frontex má na starosti pomoc členským státům se zvládáním migrace a vyřizováním 
žádostí o azyl. 

Evropští ministři nesouhlasí s vysláním tureckých vojáků do Libye. Informoval o tom šéf unijní 
diplomacie Josep Borrell. Konkrétně ministři zahraničí Británie, Francie, Německa a Itálie v úterý 
společně vyzvali k ukončení násilností v Libyi, kam v reakci na ofenzivu protivládních vojsk vyslalo 
Turecko své jednotky. V rozdělené severoafrické zemi, přes kterou proudí do Evropy tisíce migrantů, 
v současnosti zesiluje ofenzivu vůči vládě v Tripolisu vojsko polního maršála Chalífy Haftara. Turecko, 
které podporuje mezinírodně uznávanou vládu premiéra Faíze Sarrádže, v neděli začalo do země 
přemisťovat své vojáky. Za Haftarem naproti tomu stojí mj. Egypt, Jordánsko a patrně i Rusko. Podle 
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Borrella evropské země postup Ankary odmítají. Zmínění ministři v prohlášení vyzvali všechny 
zúčastněné strany k zastavení bojů a návratu k jednání zprostředkovanému OSN. 

 

 

 

 

Ve středu 8.1. bylo svoláno mimořádné jednání Evropské komise k íránské krizi. Komisaři 
zde probrali možné dopady současné krize na EU, například na energetiku či migraci. Unijní instituce 
se podílí na rekonstrukci a rozvoji regionu, což by podle předsedkyně EK, Ursuly von der Leyenové, 
mělo i v aktuálnní situaci probíhat co nejefektivněji. Dle šéfky unijní exekutivy se může EU podílet 
na dialogu, který by vedl ke snížení napětí. Brusel se také stále snaží o zachování jaderné dohody 
s Íránem, od které už dříve odstoupily USA a Teherán ji po pátečním smrtelném útoku na velitele 
íránských jednotek Kásema Solejmáního nehodlá nadále respektovat. O situaci kolem Íránu budou 
v pátek na mimořádném zasedání jednat unijní ministři zahraničí. Do Bruselu byl pozván také 
íránský ministr Mohammad Džaváda Zaríf, odpověď však zatím dle dostupných informací nedorazila. 

Nástupcem soudce Jiřího Malenovského u Soudního dvora Evropské unie by se mohl stát Jan 
Passer. Ten působil v letech 2005 až 2016 jako soudce Nejvyššího správního soudu a byl i právním 
poradcem na ministerstvu spravedlnosti. Od září 2016 je soudcem Tribunálu Soudního dvora EU. 
Passera navrhla komise, ve které zasedali všichni předsedové vrcholných českých soudů. Bývalý 
soudce českého Ústavního soudu Malenovský je soudcem Soudního dvora EU od května 2004. Letos 
v říjnu hodlá ve funkci skončit. 

Evropská komise vyhlásila poslední kola výzev na předkládání návrhů projektových žádostí 
pro rok 2020, tj. poslední rok programového období 2014-2020, v rámci programu Evropa pro 
občany. Předkládány mohou být různé typy mezinárodních projektů neinvestičního charakteru. Výzva 
se týká oddílů: Evropské historické povědomí (projekty zaměřené na evropské historické povědomí 
s uzávěrkou 4. února 2020); Demokratická angažovanost a aktivní občanství (projekty zaměřené 
na partnerství měst s uzávěrkou 4. února 2020 a 1. září 2020, sítě měst s uzávěrkou 3. března 2020 
a 1. září 2020, projekty občanské společnosti s uzávěrkou 1. září 2020). Způsobilými žadateli jsou různé 
typy kulturních a vzdělávacích organizací, municipality, veřejné instituce a podobně, s výjimkou 
fyzických osob, které v programu Evropa pro občany nemohou figurovat. Bližší informace jsou 
dostupné ZDE. 
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Zdroje využívané pro Monitoring EU: 

www.euroskop.cz; www.euractiv.cz/com; www.ihned.cz; https://ec.europa.eu/czech-republic/, 
http://www.europarl.europa.eu/portal/cs 
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