Týden

v evropské politice (18. – 24. 3. 2013)

Událost týdne:
18. března uvedl ruský prezident Vladimír Putin, že jednorázové zdanění bankovních vkladů na Kypru (9,9 % u
vkladů nad 100 tisíc eur, 6,75 % u nižších vkladů) výměnou za obdržení finanční pomoci ve výši 10 miliard eur
je nespravedlivé, neprofesionální a nebezpečné. Ministři financí eurozóny se v těchto dnech dohodli na tom, že
umožní Kypru si stanovit daně libovolně pod podmínkou, že Kypr získá z vkladů 5,8 miliardy eur. 19. března
však kyperský parlament zamítl zavedení jednorázového zdanění vkladů. V následujících dnech byly kyperské
banky kvůli možnému hromadnému vybírání vkladů i nadále zavřené. 21. března dala Evropská centrální banka
Kypru ultimátum, aby do pondělka schválil záchranný plán, který povede k záchraně před bankrotem, jinak by
přestala ECB poskytovat bankám nouzovou finanční pomoc. 23. března se dohodl Kypr se zástupci věřitelů na
zdanění vkladů nad 100 tisíc eur v Bank of Cyprus sazbou 20 % a u ostatních vkladů sazbou ve výši 4 %. V noci
z 24. na 25. března však ministři eurozóny schválili záchranný plán, který nebude vyžadovat schválení
kyperského parlamentu a který počítá s jednorázovým zdaněním vkladů nad 100 tisíc eur.
Kvůli podezření z možného praní peněz z daňových úniků odstoupil francouzský ministr pro rozpočet Jérôme
Cahuzac. Novým ministrem byl zvolen ministr pro evropské záležitosti Bernard Cazeneuve, kterého ve funkci
nahradil Thierry Repentin.
18. března se dohodla britská vláda s opozicí na regulaci médií, která má ochránit svobodu tisku a taktéž práva
lidí, nejenom proti bulvárním novinářům. V Británii tak vznikne nový regulační úřad a nový systém finančních
pokut, který počítá s tresty za otisknutí pomluvy až ve výši 1 milionu liber.
19. března vydala Evropská komise tiskovou zprávu o bezpečnosti silničního provozu, podle které zahynulo na
evropských silnicích v minulém roce zhruba 28 tisíc lidí. Nejnižší počet úmrtí na milion obyvatel měla Malta
(26), Velká Británie (28) a Švédsko (31). Nejvíce Litva (100), Rumunsko (96), Polsko (93) a Řecko (92).
21. března vydal Český helsinský výbor hodnotící zprávu Evropské sítě proti rasismu, v níž mimo jiné uvedl, že
v České republice se šíří nenávist vůči Romům a Romové dokonce odčerpávají ze společnosti nenávist vůči
ostatním menšinám. V západní Evropě se podle zprávy rozšiřují protimuslimské postoje.
21. března oznámil První ministr Alex Salmod ve skotském parlamentu, že 18. září roku 2014 se bude ve
Skotsku konat referendum o nezávislosti země na Velké Británii.
21. března vyzval vězněný vůdce Strany kurdských pracujících (PKK) Abdullah Öcalan ke stažení svých
bojovných jednotek z Turecka a k vyjednávání na politické úrovni. 23. března vyhlásili oficiálně separatisté,
kteří bojují za nezávislost na Turecku, příměří s platností od 21. března.
22. března se uskutečnila návštěva čínského prezidenta (Si Ťin-pching) v Rusku. Hlavním tématem setkání
ruského a čínského prezidenta byla hospodářská, regionální a humanitární spolupráce. Obě strany se dohodly
na uzavření obchodní dohody mezi energetickou společností CNPC a ruskou ropnou společností Rossněfť o
zvýšení dodávek ropy a do konce roku na uzavření smlouvy s plynárenským gigantem Gazprom, jenž bude
zajišťovat dodávku ruského plynu do Číny.
Telegraficky:
- 21. března se stal Justin Welby novým arcibiskupem anglikánské církve, která působí ve 160 zemích světa.
- V uplynulém týdnu zahájila francouzská justice vyšetřování bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho, který
podle policie získal nezákonně finance na svoji kampaň.
- 21. března vyslovil slovinský parlament důvěru vládě, do jejíhož čela byla jmenována Alenka Bratušeková.
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