Týden

v evropské politice (12. – 18. 8. 2013)

Událost týdne:
12. srpna zemřel nizozemský princ Johan Friso, který byl od února 2012 v kómatu poté, co ho při lyžování
v Alpách zasypala lavina. Nizozemskému princi, který se již před několika lety vzdal nástupnictví na trůn, bylo
44 let. Nizozemský princ byl pohřben 16. srpna v Lage Vuursche v Baarnu v provincii Ultrecht.
12. srpna Evropská komise (EK) prostřednictvím své mluvčí varovala bavorskou Křesťanskosociální unii (CSU),
že v případné zpoplatnění dálnic pro cizince na území Bavorska by znamenalo porušení zásady nediskriminace
kvůli národnosti, což je jeden ze základních principů unijního práva. EK tak reagovala na předvolební slib CSU,
která by prý v případě volebního úspěchu v zářijových zemských volbách nepodepsala koaliční smlouvu, ve
které nebude výslovně zmíněno zpoplatnění dálnic pro cizince. V Německu je až na výjimky cestování po
dálnicích zdarma.
12. srpna Maďarsko předčasně splatilo úvěr od Mezinárodního měnového fondu (MMF). Maďarské
ministerstvo hospodářství uvedlo, že skrz agenturu pro správu dluhů bylo převedeno na účet MMF zbylých
2,15 miliardy eur (55,6 miliardy Kč.)
14. srpna zveřejnil německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung preference německých politických stran:
volby by vyhráli křesťanští demokraté CDU-CSU s 40 % hlasů, druzí by skončili sociální demokraté SPD s 23 %,
následováni Zelenými s 13 %, Levicí (Die Linke) s 8 % a vládními liberály, kteří by získali 5 % hlasů. Do
Bundestagu by se s 3 % nedostala Pirátská strana a euroskeptická formace Alternativa pro Německo, taktéž se
3 %. Toto rozložení sil by zřejmě vedlo k pokračovaní „černo-žluté“ koalice CDU-CSU a liberálů. Volby do
německého parlamentu se konají 22. září.
14. srpna napsala agentura ANSA, že bývalý premiér Itálie Silvio Berlusconi, který byl pravomocně odsouzen za
daňové podvody, se chystá požádat prezidenta Giorgia Napolitana o milost. Právě odsouzení Berlusconiho,
který je lídrem strany Lid svobody (PdL), rozpoutalo politickou krizi kabinetu premiéra Enrika Lettyho.
14. srpna zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat předběžnou zprávu o růstu ekonomiky v eurozóně a celé
Evropské unii. Hrubý domácí produkt se v eurozóně oproti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 0,3 %. Jedná se o
první vzestup od roku 2011. Analytici se domnívají, že k oživení pomohl růst dvou největších ekonomik
v Evropě – Německa a Francie.
16. srpna požádala Velká Británie Evropskou unii, aby co nejdříve poslala tým expertů na hranici mezi
Gibraltarem a Španělským královstvím. Premiér David Cameron o tom hovořil s předsedou Evropské komise
José Emanuelem Barrosem.
16. srpna Evropská komise potvrdila, že pozastavila Maďarsku čerpání peněz z unijních fondů. Příčinou je
způsob, jakým maďarská vláda řídí rozvojové dotace. Spekuluje se, že země přijde o částku přesahující dvě
miliardy eur.
Telegraficky:
 Řecká ekonomika ve druhém čtvrtletí výrazně zpomalila, HDP klesl v zemi meziročně o 4,6 %.
 13. srpna zemřel německý politik a bývalý předseda strany Die Linke (Levice) Lothar Bisky, který vedl stranu
v letech 2007 až 2010.
 Český ministr zahraničí v demisi Jan Kohout pozastavil projekt české ambasády v USA.
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