
 

    Aktuality z EU 

Počet migrantů, kteří se od ledna do listopadu snažili ilegálně dostat   

do Evropské unie, klesl meziročně o 30 % na přibližně 138.000. Informovala   

o tom 13. prosince Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž 

(Frontex). Podle ní se tak potvrzuje předpoklad, že množství lidí, kteří bez 

potřebných dokladů překročili hranice osmadvacítky, bude letos nejnižší   

od roku 2014. 

Lídři zemí Evropské unie se 14. prosince na summitu v Bruselu jednomyslně 

shodli na dalším půlročním prodloužení hospodářských sankcí proti 

Rusku. EU uvalila ekonomické sankce na Rusko v roce 2014 kvůli anexi 

ukrajinského poloostrova Krym. Sankce, kterých se prodloužení týká, jsou 

zaměřeny na bankovní, finanční a energetické sektory. Znamená to, že některé 

ruské firmy budou mít nadále ztížený přístup k mezinárodním financím nebo 

nebude možné vyvážet do Ruska určitá zařízení na těžbu ropy. Prezidenti   

a premiéři 27 zemí Evropské unie také během summitu zdůraznili, že takzvaná 

irská pojistka ve smlouvě o britském odchodu ze společenství by v případě 

spuštění byla jen dočasným řešením do rychlého dojednání nové dohody.   

O smlouvě o brexitu jako takové už není možné znovu vyjednávat. Lídři zemí 

Evropské unie se také věnovali migraci, boji s dezinformacemi či ochraně 

klimatu. Země se na summitu v Bruselu shodly, že v boji s migrací budou dál 

klást důraz zejména na ochranu vnějších hranic a na spolupráci s tranzitními státy. U několika témat 

však dál trvají rozpory, konkrétně zatím lídři unijních zemí nenašli společnou řeč ohledně reformy 

azylového systému nebo posílení reformované agentury Frontex, tedy navyšování počtu příslušníků 

evropské pohraniční a pobřežní stráže. 

Asi 10.000 lidí 16. prosince protestovalo v Budapešti proti novele zákoníku práce, přezdívané 

"otrocký zákon", která zvyšuje limit na počet přesčasů pro zaměstnance. Demonstrantům rovněž vadí 

autoritářská vláda premiéra Viktora Orbána. Shromáždění, nazvané organizátory "Veselé Vánoce, pane 

premiére", bylo již čtvrtou demonstrací a dosud největším protestem proti Orbánově vládě v tomto 

týdnu. Pořádaly ho levicové opoziční strany, studentské spolky i obyčejní občané. Připojily se rovněž 

odbory. Novela zákoníku práce umožňuje, aby zaměstnanci ročně odpracovali až 400 přesčasových 

hodin místo dosavadního limitu 250 hodin. Protestovaly proti ní odbory a ve vzácné shodě i celá 

parlamentní opozice. Podle průzkumu agentury Republikon Intézet jí odmítá 83 % Maďarů. Sněmovna 

tento týden odhlasovala rovněž i kontroverzní zákon, který dává ministru spravedlnosti pravomoc 

jmenovat předsedy správních soudů a dohlížet na jejich rozpočet. To podle kritiků narušuje dělbu 

moci a podkopává principy právního státu. 

Předsednictvo bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) podle očekávání jednohlasně nominovalo 

Markuse Södera do čela strany, kde by měl nahradit odcházejícího Horsta Seehofera. Uvedla to   

17. prosince agentura DPA s odkazem na účastníky dnešního zasedání stranických špiček, které se 

konalo v Mnichově za zavřenými dveřmi. 

Belgický premiér Charles Michel před poslanci oznámil 18. prosince demisi, neboť opozice navrhla 

vyslovit jeho vládě nedůvěru. Michel vedl od minulého týdne menšinový kabinet, protože původní 

koalici předtím kvůli neshodám ohledně podpoření migračního paktu OSN opustila největší strana Nová 

vlámská aliance (N-VA). 
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Po prvních šesti měsících roku 2018, kdy v Radě EU předsedalo Bulharsko, a po skončení předsednictví 

Rakouska na konci tohoto roku, se pomyslné žezlo EU vrací na východní křídlo Unie. Od 1. ledna 2019 

se rotujícího předsednictví poprvé v historii ujme Rumunsko.  Bukurešť si pro svůj předsednický 

mandát zvolila čtyři, byť poměrně široce definované, prioritní oblasti. Jednotlivé oblasti Rumunsko 

pojmenovalo „Sbližující se Evropa,“ „Bezpečná Evropa,“ „Evropa jako globální hráč,“ a „Evropa 

společných hodnot.“ 

 

 

Evropská unie dosáhla kompromisu v otázce, jak výrazně snížit emise oxidu uhličitého u aut.   

Do roku 2030 tak škodlivé emise v případně osobních automobilů bude nutné snížit o 37,5 %, v případně 

užitkových vozů o 31 %. Oznámila to 17. prosince Evropská komise.  Za základ k výpočtu snížení emisí 

se považuje rok 2021. Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) v prohlášení vyslovilo vážné 

pochybnosti nad závazkem, který bude mít dopad na pracovní místa v automobilovém průmyslu. Cíle 

omezit emise v dopravě, jediném odvětví, kde se emise nadále zvyšují, mají unii pomoci dosáhnout   

do roku 2030 celkového snížení emisí skleníkových plynů o 40 %. Státy EU patří k téměř 200 zemím, 

které se shodly na pravidlech pro zavedení pařížské dohody o klimatu z roku 2015. 

Evropský soudní dvůr nařídil 18. prosince Polsku, aby okamžitě přestalo uplatňovat zákon, který 

soudce polského nejvyššího soudu nutí odebrat se po dosažení věku 65 let na odpočinek. Unijní soud 

tak podpořil Evropskou komise v jejím boji s polskou vládou. 

Vyjednávači členských zemí Evropské unie a europarlamentu našli politickou shodu na kompromisní 

podobě nových pravidel, která mají snížit nebezpečí plynoucí bankám z vysokého počtu 

nesplácených úvěrů. V tiskové zprávě to uvedla 18. prosince Rada EU. Banky si budou muset vyhradit 

dost peněz, aby vzniklá rizika mohly pokrýt. Polštář má zvýšit odolnost bankovního domu při potřebě 

řešit nepříznivé otřesy při soukromém sdílení rizik a zároveň snižovat možnost, že k záchraně banky 

bude potřeba zásah z veřejných peněz. "Dnešní dohoda zaručí, že budou mít banky ve svých rozvahách 

méně úvěrů se selháním, čímž by měly vykazovat větší spolehlivost a měly by být schopny financovat 

evropské podniky," ocenil dohodu unijních institucí místopředseda Evropské komise za finanční 

stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Valdis Dombrovskis. Členské země Evropské unie 

také dosáhly předběžné dohody o posílení bankovního dohledu v oblasti boje proti praní špinavých 

peněz. Dohoda počítá s rozšířením pravomocí Evropského bankovního úřadu (EBA). Cílem dohody   

je zajistit, aby pravidla proti praní špinavých peněz byla účinně uplatňována ve všech členských státech 

Evropské unie a aby všechny příslušné úřady úzce spolupracovaly. 

Vyjednávači členských zemí Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na 19. prosince dohodli 

na finální podobě zákazu plastových výrobků na jedno použití. Cílem je omezit objem plastového 

odpadu. Evropská komise předpokládá, že zákaz bude mít velký přínos pro životní prostředí. Do roku 

2030 zákaz podle komise odvrátí ekologické škody v hodnotě 22 mld. eur (566 mld. Kč) a ušetří 

spotřebitelům až 6,5 mld. eur (167 mld. Kč). 

Zástupci členských zemí se 19. prosince dohodli na krocích ke snížení poplatků za platby v eurech   

a zvýšení transparentnosti poplatků spojených se směnárenskými službami. Dohoda má zajistit, 

aby byly náklady na přeshraniční platby v eurech v členských zemích EU stojících mimo eurozónu 

stejně nízké jako v eurozóně. 
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