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Ve dnech 8. až 10. dubna navštívila na pozvání sociálně demokratické delegace ČR
v Evropském parlamentu delegace devíti senátorů senátorského klubu ČSSD instituce
EU. Návštěvy se zúčastnili senátorka Dagmar Zvěřinová, senátor Zdeněk Berka, senátor
Zdeněk Besta, senátor František Bublan, senátor Petr Guziana, senátor Miroslav
Nenutil, senátor Vladimír Plaček, senátor Jaroslav Sykáček a senátor Jan Žaloudík.
Senátoři se kromě poslanců Evropského parlamentu zvolených za ČSSD setkali také
s místopředsedou Evropského parlamentu Miguelem Angelem Martínezem Martínezem
(Španělsko, S&D), místopředsedou Evropského parlamentu Othmarem Karasem
(Rakousko, EPP), s předsedou frakce S&D Hannesem Swobodou a s místopředsedou
Evropské komise Marošem Šefčovičem. Hlavními tématy setkání byly 1. Návrh
prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie (tzv. Blueprint), 2. příprava
a komunikace voleb do Evropského parlamentu a kroky podniknuté pro zvýšení zájmu
a důvěry občanů o evropskou integraci stejně jako 3. stav vyjednávání Víceletého
finančního rámce 2014-2020 mezi Radou a Evropským parlamentem. Senátoři se
setkali také se stálým představitelem ČR při Evropské unii Martinem Povejšilem
a zajímali se o průběh ratifikačního procesu Protokolu o uplatňování Listiny základních
práv EU v ČR. Protokol ČR bývá mediálně označován také jako tzv. Klausova výjimka.

PROTOKOL ČR

OPĚT STÁHNUT Z PROGRAMU PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ

EVROPSKÉHO

PARLAMENTU

Ve čtvrtek rozhodla Konference předsedů Evropského parlamentu (předsedové
jednotlivých politických frakcí a předseda Evropského parlamentu), která organizuje
práci Evropského parlamentu a připravuje program jednání, že projednání tzv.
Protokolu ČR bude stáhnuto z programu plenárního zasedání Evropského parlamentu,
které se má konat příští týden ve Štrasburku. Zároveň však nebylo rozhodnuto
o vrácení zprávy zpět Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO). Dle neoficiálních informací
byla zpráva stáhnuta z podnětu frakce EPP. Frakce ALDE a S&D se stáhnutím souhlasily
pod podmínkou, že záležitost bude projednána na květnovém plenárním zasedání.
V únoru se zodpovědný Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO)
po 1,5 roku shodl na třetí verzi zprávy poslance Andrew Duffa k Protokolu
o uplatňování Listiny základních práv EU v České republice. Evropský parlament je v
této věci pouze konzultován. Třetí verze Duffovy zprávy je považována za velmi
kompromisní, protože na předchozích dvou verzích se výbor AFCO neshodl. Proto je
v ní uvedeno, že Evropský parlament bere na vědomí, že byl konzultován. Nyní
pravděpodobně na Konferenci předsedů převládl názor, že by Evropský parlament měl
zaujmout k návrhu Protokolu ČR stanovisko.
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Hospodářský výbor (ECON) Evropského parlamentu přijal 11. dubna usnesení, ve které
požaduje po Evropské komisi, aby jej zapojila do procesu monitorování hospodářské
výkonnosti jednotlivých členských států v kontextu procedury makroekonomických
nerovnováh. Ekonomická krize naplno odkryla důsledky obchodních nerovnováh v rámci
EU; zatímco některé země vykazují vysoký přebytek vývozu, jiné trpí deficitem. Komise
navrhla 11 makroekonomických ukazatelů, které mají v rámci tzv. procedury
makroekonomických nerovnováh pomoci situaci analyzovat a monitorovat. Zároveň dne
10. dubna 2013 varovala, že 13 členských států vykazuje známky makroekonomické
nerovnováhy, přičemž u dvou zemí (Španělsko a Slovinsko) se jedná o nerovnováhy
nadměrné.
Makroekonomické nerovnováhy uvnitř měnové unie jsou experty považovány za zcela
zásadní téma. V eurozóně se především jedná o otázku udržitelnosti výkonového salda
běžného účtu platební bilance (tj. především otázku čistých exportů), ve kterém se odráží
míra konkurenceschopnosti dané ekonomiky. To plasticky ilustrují rozdíly mezi čistými
vývozci (v EU např. Německo, Finsko a Nizozemí) a zeměmi se zápornou obchodní bilancí
(země jako Řecko, Portugalsko a Španělsko). V rámci procedury makroekonomických
nerovnováh Evropská komise také členským státům navrhuje konkrétní reformní opatření.
Jelikož tato opatření významně ovlivňují životy všech občanů, Výbor ECON se domnívá, že
Evropský parlament by měl být více zapojen do celého procesu.

