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EVROPSKÁ KOMISE VYDALA AVIZOVANOU AGENDU MIGRACE
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Evropská komise ve středu zveřejnila dlouho očekávanou strategii pro dalších pět let pro oblast migrace Evropskou migrační agendu (EMA). Jedna z politických priorit Komise je založena na čtyřech pilířích:
snížení atraktivity nelegální migrace, záchrana životů a zabezpečení vnějších hranic, silná společná azylová
politika, nová politika pro legální migraci.
Komise zvažuje využití nouzového ustanovení Smlouvy o EU, které umožňuje schválení navrhnuté EMA
pouze Radou a vyjmutí tak z procesu schvalování Europarlament, kdy by stačilo pouze dokument
s parlamentem konzultovat. Toto ustanovení článku 78 Smlouvy o fungování EU (odstavec 3) je vyhrazeno
pro nouzové situace „v důsledku náhlého přílivu státních příslušníků třetích zemí." Rozhodnutí
kvalifikovanou většinou vyžaduje hlasy nejméně 15 z 28 členských států v Radě, které musí představovat
alespoň 65 procent obyvatel EU, což znamená, že agenda by mohla být přijata, i když budou některé země
proti. Součástí nové EMA jsou mimo jiné kvóty pro uprchlíky – reakce na vývoj událostí a migračních cest
ve Středomoří a přijmutí odhadovaných dalších 20 tisíc osob z uprchlických táborů mimo Evropu. Dle
navržených opatření nového celoevropského programu přesídlování by všechny státy EU měly přijmout
určitý počet uprchlíků dle kvót, vypočtených podle 1)počtu obyvatel, 2) HDP, 3)počtu azylových žádostí a
počtu přijatých uprchlíků na 1 mil. obyvatel v posledních čtyřech letech a 4) míry nezaměstnanosti. Aby se
zamezilo dalšímu přesunu osob do jiných zemí EU, budou přemístěné osoby informovány o podmínce
zůstat v dané zemi nejméně 5 let, nebudou moci získat legální právní postavení (ani žádné právní nároky
na sociální pomoc) v jiném členském státě. Podrobnosti k EMA naleznete zde. Konkrétní legislativní
návrh bude Komisí připraven do konce května, návrh bude reflektovat pozici Spojeného království (UK),
Irska a Dánska dle vyjednaných podmínek. Na Dánsko se migrační politika EU nevztahuje, UK a Irsko se
mohou rozhodnout. Irsko účast na přijímání uprchlíků potvrdilo, z UK přišlo prohlášení ministryně vnitra
T. May: T. May argumentovala, že by nemělo být provedeno nic, co by povzbudilo více lidí, aby se na
nebezpečnou cestu do Evropy vydali. „To je důvod, proč se Spojené království nebude podílet na povinném
systému přesídlení nebo přemístění“.
O migrační politice budou jednat 18. 5. ministři zahraničí zemí EU, v červnu dále Rada EU. Vysoká
představitelka EU pro zahraniční politiku F.Mogherini vyzvala v pondělí Radu bezpečnosti OSN k podpoře
evropského plánu na vojenskou akci proti pašerákům a převaděčům. Pan Ki-mun odpověděl, že vítá
zvýšené migrační úsilí EU, ale varoval, že „není žádné vojenské řešení tragédie ve Středomoří“.
Dle středečního The Guardian připravuje Británie v New Yorku návrh rezoluce OSN k vojenskému zásahu
také v Libyi a jejích pobřežních vodách. Evropská unie měla vypracovat plány na vojenské akce, aby se
pokusila omezit příliv přistěhovalců přes Středozemní moře se zaměřením na přerušení sítí obchodu
s lidmi. Vzhledem k nestabilní situaci panující v Libyi, není možné získat pro vojenskou akci souhlas vlády
Libye, je třeba tedy souhlasu OSN.
Komise přijme k boji proti převaděčům a obchodníkům s lidmi do konce května akční plán, ještě v tomto
roce předloží nový balíček týkající se mobility pracovních sil. Zahájí také veřejnou konzultaci o modré
kartě- aby přilákala více vysoce kvalifikovaných státních příslušníků třetích zemí. V roce 2016 pak Komise
předloží unijní normu pro správu hranic (aby zajistila přísné a jednotné normy pro kontrolu všech aspektů
vnějších hranic EU), revidovaný návrh týkající se inteligentních hranic (počátkem roku 2016) a provede
hodnocení Dublinského systému (Dublin III.). Dublinský systém umožňuje vracet uprchlíky do země, kde
poprvé překročili hranice EU. Alternativa k navrženým kvótám může být i taková, že by Itálie, jako již
v minulosti v reakci na nárůst uprchlíků učinila, přestala tyto registrovat a umožnila by tak vstup uprchlíků
do EU (další stát, kde překročí uprchlíci hranice, nemůže prokázat, odkud přišli).
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Tribunál soudu, sídlící v Lucembursku, kde se ČR domáhala zrušení odmítnutí registrace, rozhodl. České
pomazánkové máslo, včetně přejmenované varianty "tradiční pomazánkové“, není máslem, a ani
"zaručenou tradiční specialitou". Rozhodnutí navazuje na roky starý spor, kdy Komise žalovala ČR pro
nesplnění povinností. Označení „pomazánkové máslo“ bylo odmítnuto Evropskou komisí jako nesplňující
podmínky pro „máslo“ – neobsahuje dostatečné množství tuku (80 % - 90 %). Soud nyní opět konstatoval,
že nařízení o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin neumožňuje členskému státu obcházet
pravidla pro obchodní názvy stanovené v nařízení o jednotné společné organizaci trhu, a pomazánkové
máslo není ani máslo, ani na seznamu „Zaručených tradičních specialit“ a nesplňuje podmínky pro toto
označení. Proti středečnímu rozhodnutí se lze odvolat pouze z hlediska právních otázek ve lhůtě dvou
měsíců.

PRŮZKUM KOMISE VE STÁTECH EU BEZ EURA: NÁZORY OBČANŮ PRO/PROTI ZAVEDENÍ EURA

Komise vydala nejnovější průzkum Eurobarometru týkající se sedmi členských států, které ještě nemají
jednotnou měnu euro - Bulharska, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska a poprvé
také Švédska. Zatímco většina občanů je pro zavedení eura v Rumunsku (68 %), v Maďarsku (60 %), v
Bulharsku (55 %) a Chorvatsku (53 %), v ostatních třech sledovaných zemích je naopak většina občanů
proti: Česká republika (70 % proti), Švédsko (66 %) a Polsko (53 %). Na průzkum, který byl proveden 20. 22. 4., odpovídalo 7 tis. respondentů. Průzkum obsahoval otázky na informovanost a znalost eurobankovek
a euromincí, termín zavedení eura v jejich vlastní zemi, jejich připravenost a očekávané důsledky, na
informace o euru a procesu přechodu na euro.

ŘECKO BYLO PŘIZVÁNO DO ROZVOJOVÉ BANKY BRICS

Země BRICS Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika oznámily v červenci loňského roku
vytvoření nové banky se sídlem v Šanghaji, zaměřené na financování velkých infrastrukturních projektů v
rozvíjejících se zemích. Banka je ale brána také jako protiváha Mezinárodního měnového fondu (MMF) a
Světové banky. Řecký premiér uvítal akci BRICS jako „milé překvapení´. MMF odmítl dle EL Mundo možnou
budoucí další finanční pomoc Řecku. Řecko se snaží dosáhnout s věřiteli EU –MMF dohodu k uvolnění
zbývajících 7,2 mld. eur ze záchranného programu. Platnost programu vyprší s koncem června. Ministři
financí eurozóny v pondělí uvítali pokrok, kterého bylo dosaženo při jednáních s Řeckem. Zároveň však
zopakovali, že je zapotřebí více času a úsilí k překlenutí zbývajících otevřených otázek, jak uvedl na tiskové
konferenci po zasedání dne 11.5. šéf euroskupiny Jeroen Dijsselbloem. Ministerstvo financí Řecka dle
Financial Times dne 12.5. zaslalo platbu 750 mil. eur MMF.

