Týden

v evropské politice (25. 11. – 1. 12. 2013)

Událost týdne:
Dne 27. listopadu se špičky německé CDU/CSU a SPD dohodli na dlouhodobě očekávané podobě vládní
koalice. Celkově vyjednávací týmy obou stran jednali 17 hodin a dohodly se na základních bodech budoucí
koaliční vlády. Minimální mzda by podle dohody měla od roku 2015 činit 8,50 eura (232 Kč) na hodinu s
možností přechodného období do roku 2017. SPD se podařilo prosadit růst některých důchodů. Ke
kompromisu dospělo vyjednávání v otázce energie z obnovitelných zdrojů. Zatímco SPD požadovala, aby podíl
zelené elektřiny na německé spotřebě do roku 2030 činil 75 procent, CDU/CSU požadovala 50 - 55 procent.
Dohodnutá varianta počítá s 55 - 60 procenty. Součástí koaliční dohody je také dlouhodobě diskutované
placení mýtného pro cizince na německých dálnicích – formou dálničních známek. Právě tento zákon bude
schválen Bundestagem již v roce 2014 s podmínkou, že bude platit pouze pro cizince a bude v souladu
s evropským právem. Angela Merkelová spolu se svým protějškem z SPD Sigmarem Gabrielem koaliční dohodu
stvrdili podpisem. Koaliční dohodU by nyní měla sociální demokracie předložit k posouzení svým 473.000
členům. Když velkou koalici odsouhlasí, bude mít Německo novou vládu, v opačném případě CDU/CSU
nevylučuje předčasné volby. Stranické referendum SPD by se mělo uskutečnit v první polovině prosince.
25. listopadu skončilo ve Švýcarsku referendum o omezení vysokých platů – tzv. rovnostářský návrh 1:12, který
předložili mladí socialisté, kteří požadovali, aby maximální plat nepřevýšil dvanáctinásobek nejnižší mzdy ve
firmě. Švýcarští občané návrh odmítli.
26. listopadu představila skotská vláda tzv. Bílou knihu – plán na odtržení od Velké Británie a získání
nezávislosti. O tomto kroku by občané Skotska měli hlasovat v národním referendu, které se uskuteční v září
2014. Nezávislost by pak země mohla získat již v březnu 2016.
27. ledna rozhodl italský Senát o vyloučení bývalého italského premiéra Silvia Berslusconiho z horní komory
italského parlamentu. Vyloučení proběhlo na základě protikorupčního zákona, který zakazuje občanovi
odsouzenému z daňových úniků vykonávat veřejnou funkci. Berlusconi označil výsledek hlasování za trpký den
pro demokracii.
28. ledna začal dvoudenní summit Východního partnerství v litevském Vilniusu – očekávaný bod programu,
podpis asociační dohody mezi Evropskou unii a Ukrajinou se nekonal. Představitelé bývalých sovětských
republik Gruzie a Moldavska parafovali asociační dohodu s Evropskou unií. Ázerbájdžán podepsal dohodu o
ulehčení vízového styku s EU. Další summit Východního partnerství se uskuteční v první polovině roku 2015 v
lotyšské Rize.
29. listopadu vyzvaly země visegrádské čtyřky předsedu vlády Velké Británie Davida Camerona, aby ustoupil od
plánů na omezení práv pro imigranty z některých zemí EU. Omezení pohybu by podle prohlášení ministrů
zahraničí Česka, Maďarska, Polska a Slovenska narušilo evropskou integraci.

Telegraficky:
 Dne 27. ledna oznámil lotyšský premiér Valdis Dombrovskis, že podá demisi, kvůli důsledku nedávné
tragédie v obchodním centru v Rize, kde zřícená střecha zabila 54 lidí,
 dne 29. listopadu zemřela Natalja Gorbaněvská, jedna z "osmi statečných" sovětských disidentů, kteří
na moskevském Rudém náměstí v srpnu 1968 demonstrovali proti okupaci Československa v roce
1968.
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