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O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU
pátek, 14. září 2018 /I.
jednání pléna Evropského parlamentu, Štrasburk
Svůj poslední výroční projev o stavu Unie (tzv. SOTEU) osm měsíců před volbami předseda EK Juncker
nepojal jako bilancování práce EK, ale nastínil budoucnost EU jako globálního hráče, podpořeného vlastní
silnou měnou a upozornil, že společně dosáhne EU více. Připomněl krátce historii (EU je zárukou míru),
zmínil úspěchy a nastínil několik iniciativ pro zbývající funkční období EK (mj. ohledně ochrany hranic
(mj. posílit Evropskou pohraniční a pobřežní stráž), nového partnerství s Afrikou, zdanění
internetových firem v místě vytváření zisku, ukončení používání plastů na jedno použití, a návrh na
ukončení střídání letního a zimního času (k čemuž na tweetu přibyl komentář “pokud 4 mil. Němců chtějí
změnit čas, EU instituce následně postupuje, pokud 1 mil. podepíše petici, alespoň předstírají [ECI RightTo
Water], pokud 3,5 mil. Řeků volí proti úsporným opatřením v závazném referendu, mohou se jít vycpat “).
Juncker navrhl přijmout rozhodování o hlasování kvalifikovanou většinou ve vybraných oblastech
zahraničních vztahů (mj. v oblasti lidských práv či civilních misí) a daňových záležitostech
(Lisabonská smlouva to umožňuje). Ohledně bezpečnostní unie EK navrhuje nová pravidla k
odstranění teroristického obsahu z internetu do jedné hodiny, i rozšíření úkolů (nově zřízeného)
Úřadu evropského veřejného žalobce o boj proti teroristickým trestným činům, navrhuje také nová
opatření k účinnému přeshraničnímu boji proti praní špinavých peněz. EK chce dokončit
Hospodářskou a měnovou unii „aby byla Evropa i Euro silnější”.

Ohledně svobodných a spravedlivých voleb v Evropě: EK navrhuje nová pravidla
k ochraně před manipulací ze strany třetích zemí či soukromých zájmů. Juncker si přeje nadnárodní
kandidátní listiny politických stran nejpozději ve volbách v r. 2024, vyjádřil podporu procesu výběru
předsedy EK “Spitzenkandidaten”.

Migrace: „Jsem a zůstanu odpůrcem vnitřních hranic. Tam, kde byly hranice znovu obnoveny, musí
být zrušeny.“ Vyzval AT PRES ke krokům k vyjednání vyvážené reformy v oblasti migrace. EK navrhuje
posílit Evropskou pohraniční a pobřežní stráž (počet příslušníků evropské pohraniční stráže financovaných z evropského rozpočtu navýšit do roku 2020 na 10 000) a zintenzivnit budování Agentury EU
pro azyl.

„Skrytý” vzkaz PL a HU: „Měli bychom si cenit vlastenectví, které není namířeno proti druhým.
Odmítnout přehnaný nacionalismus, který svaluje vinu na druhé a nenávidí je, který ničí a který hledá viníky
místo řešení, díky nimž budeme moci spolu lépe žít. (...) Článek 7 musí být aktivován tam, kde je ohrožena
svoboda médií a právní stát," uvedl. „Žádná demokracie neexistuje bez svobody tisku. (…) Respektování
soudních rozhodnutí není možností, ale povinností."

Úspěchy: v podobě hospodářského růstu („již 21 čtvrtletí po sobě”), vytvoření nových
pracovních míst („od roku 2014 téměř 12 milionů”), snížení nezaměstnanosti mladých („14,8%, nejnižší
od r. 2000”). Tzv. Junckerův plán (na podporu investic, který překonal plánovaných 335 mld. EUR a blíží se
400 mld EUR), i úspěšný ozdravný program Řecka. EU má dohody (pomáhající šířit vysoké evropské
standardy s oblasti bezp. potravin, prac. podmínek, životního prostředí či práv občanů) se 70 zeměmi
světa a tvoří 40% světového HDP. K dohodě, kterou vyjednal nedávno s prezidentem D. Trumpem,
poznamenal Juncker, že pro někoho byla překvapením, podle něho na ní nic překvapivého nebylo,
poněvadž „Evropa promluvila jedním hlasem. Jsou–li Evropané jednotní, tvoří-li Unii, musí se s nimi počítat”.
Zmínil také program Galileo.

Globální odpovědnost a EU jako globální hráč, euro jako aktivní nástroj evropské
suverenity, „společně dosáhneme více”: „Chceme příštím generacím zanechat čistší planetu” - souhlasí
se snižováním emisí CO2 do roku 2030. „Nesmíme ani na okamžik polevit v našem úsilí o jednotnější
Evropu.” Juncker zmínil, že je třeba „nalézt definitivní podobu našeho postoje vůči západnímu Balkánu.” K
Sýrii podotknul: „Na konfliktu v Sýrii se ukazuje, jak je mezinárodní řád, který byl pro Evropany po druhé
světové válce tolik přínosný, stále více ohrožen”. „EU je globálním plátcem, musí se však stát i globálním
hráčem. Neexistují žádné záruky, že naši včerejší spojenci zůstanou našimi spojenci i zítra", dodal a oznámil
další návrhy na posílení obranné Unie, posílení ochrany vnějších hranic EU a posílení Eura jako
mezinárodní měny. „Je absurdní, že EU platí 80 % z celkové částky za dodávku energie v hodnotě 300 mld.
EUR ročně v amerických dolarech, ačkoliv ze Spojených států dovážíme jen přibližně 2 % energie", uvedl.

Afrika: Juncker upozornil, že do r. 2025 bude v Africe žit 2,5 mld. lidí (každý čtvrtý člověk bude
Afričan). Na EU připadá 36% afrického obchodu. „Afrika nepotřebuje charitu, potřebuje vyvážené a
skutečné partnerství”. EK navrhuje novou alianci, rámec pro soukromé investice (fond pro vnější
investice již dva roky funguje), který by měl přispět k vytvoření 10 mil. pracovních míst, EU podpoří
Erasmus afr. studentů a výzkumníků (35 tis.osob, do roku 2027 105 tis.). Juncker navrhuje do budoucna
uvažovat a zrealizovat zónu volného obchodu.

Brexit: Juncker uvedl tři součásti uspořádání vztahů EU a VB: 1) „Žádáme britskou vládu, aby
pochopila, že chce-li někdo odejít z Unie, nemůže mít stejně privilegované postavení jako členský stát. Pokud
opustíte Unii, nejste už samozřejmě součástí jednotného trhu, a určitě ne jen těch jeho částí, které si
vyberete.” 2) „Chceme nalézt nápadité řešení, jak předejít vytvoření tvrdé hranice v Severním Irsku.” Juncker
vyzdvihl vyjednávání, které „mistrně vede můj přítel Michel Barnier”. 3) „Spojené království pro nás i po
29. březnu 2019 nikdy nebude jen běžnou třetí zemí. Vždy bude naším velmi blízkým sousedem a
partnerem, a to z politického, ekonomického i bezpečnostního hlediska. Souhlasíme s výrokem proneseným v
Chequers, že výchozím bodem takového partnerství by měla být dohoda o volném obchodu mezi
Spojeným královstvím a EU.” Juncker ukončil projev slovy: „Před několika lety jsem Vám zde řekl, že
Evropa je pro mě životní láskou. Ano, miluji ji a navždy budu.“ Předseda EP Antonio Tajani k projevu
uvedl: „Evropský parlament chce, více než kdy jindy, být centrem demokracie. Musíme dát Evropskému
parlamentu právo iniciativy. Jsme jediným Parlamentem na světě, který nemůže iniciovat legislativu. Pokud
jde o Afriku, aktivita EU je krok správným směrem, potřebujeme však více zdrojů: nejméně 50 miliard eur,
abychom mohli Afričanům nabídnout příležitosti v jejich vlasti a zastavili tak migraci."

