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EVROPSKÝ PARLAMENT PODMÍNIL SCHVÁLENÍ VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE
Ve středu 13. června se na svém plenárním zasedání ve Štrasburku Evropský parlament
usnesl, že pokud se členské státy neodhodlají k reformě rozpočtu EU o víceletém finančním
rámci 2014-2020 a vlastních zdrojích a neumožní větší rozpočtovou flexibilitu, Evropský
parlament víceletý finanční rámec nepřijme.

Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU

Určeno pro potřebu
senátorů

Všechny stručné
týdenní výběry
událostí EU naleznete
zde.

DOHODA NA KOMPROMISNÍM ZNĚNÍ

SMĚRNICE K ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Ve středu 13. června se zástupci členských států a Evropského parlamentu po měsících
vyjednávání dohodli na konečném znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady o
energetické účinnosti, která patřila k prioritám dánského předsednictví Radě EU. Hlavními
prvky dohody, která je označována za "silně rozředěnou" verzi původního návrhu Evropské
komise, jsou: 1. Každý členský stát si stanoví vlastní cíle prostřednictvím tříletých plánů
energetických úspor, konkrétně v roce 2014, 2017 a 2020, Evropská komise v červnu 2014
tyto plány poprvé vyhodnotí. 2. Členské státy budou povinny rekonstruovat 3 % budov
centrálních vlád s rozlohou nad 500 m2 a od července 2015 s rozlohou nad 250 m2. 3.
Energetické společnosti budou muset každý rok - počínaje rokem 2014 - dosáhnout
energetické úspory ve výši 1,5 % z objemu energie prodané konečným spotřebitelům. 4. Velké
podniky budou muset absolvovat energetické audity. 5. Dále budou muset členské státy
připravit hodnocení energetické účinnosti systémů vytápění a chlazení. V rámci zmíněných
opatření mohou členské státy uplatnit četné výjimky. EU si vytyčila cíl dosáhnout v roce 2020
úsporu primární energie ve výši 20 % a zařadila tento cíl mezi pět hlavních cílů strategie
Evropa 2020. Tato úspora teď pravděpodobně dosažena nebude, mluví se o úspoře ve výši cca
14,5 %. I přesto označil zpravodaj návrhu Claude Turmes (Zelení, Lucembursko) dohodu za
úspěch, který pomůže vylepšit energetickou a klimatickou bilanci EU a bude také potřebným
impulsem pro tvorbu pracovních míst a nastartování hospodářského růstu v EU. Konečné
znění směrnice má být dnes stvrzeno na Radě ministrů pro dopravu, telekomunikace
a energetiku v Lucemburku. Poté směrnice poputuje pravděpodobně v červenci t.r. na Výbor
pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu a v září by mohla být schválena
na plenárním zasedání.

EVROPSKÝ PARLAMENT A SCHENGEN
Jak jsem informovala v minulém O čem se mluví, Evropský parlament napříč politickým
spektrem byl rozhořčen rozhodnutím Rady ve složení ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci
o svém vyloučení z hodnotícího a monitorovacího mechanismu schengenského acquis.
Namísto spolurozhodování má být Evropský parlament pouze konzultován. Po velmi bouřlivé
diskuzi se zástupcem Rady, dánským ministrem vnitra, se Evropský parlament
prostřednictvím Konference předsedů rozhodl, že přeruší spolupráci s Radou a pozastaví
projednávání pěti legislativního návrhů z oblasti spravedlnosti a vnitra a také Schengenského
balíčku dokud nebude dosaženo uspokojujícího řešení. Dle předsedy Evropského parlamentu
Martina Schulze uštědřila Rada svým rozhodnutím vyloučit Evropský parlament
z legislativního procesu políček parlamentní demokracii. Největší frakce v Evropském
parlamentu - Evropská lidová strana - také dle svého předsedy Josepha Daula ukončila
spolupráci s dánským předsednictvím.
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EVROPSKÁ KOMISE ODMÍTLA PRVNÍ EVROPSKOU OBČANSKOU INICIATIVU
Poprvé od vstupu tzv. Evropské občanské iniciativy v platnost k 1. dubnu 2012 odmítla
Evropská komise návrh Evropské občanské iniciativy požadující ukončení využívání atomové
energie v EU. Evropská občanská iniciativa umožňuje skupinám občanů EU čítajícím alespoň
jeden milion osob přímo se zapojit do vytváření unijních politik. Občané tímto způsobem
vyzývají Evropskou komisi k předložení návrhu právního aktu. Návrh na Evropskou
občanskou iniciativu předložil Německý spolek pro ochranu životního prostředí BUND spolu s
dalšími neziskovými organizacemi z 11 členských zemí EU. Komise odmítnutí návrhu této
občanské iniciativy zdůvodnila rozporem předmětu žádosti se zakládajícími smlouvami EU. V
současné době je v oficiálním registru Evropské občanské iniciativy zaregistrováno šest
občanských iniciativ. Patří mezi ně Evropská občanská iniciativa požadující, aby občané EU
žijící v jiném členském státu EU měli možnost hlasovat ve všech volbách, dále pak iniciativa
vyžadující směrnice EU pro zlepšení životní pohody 23 milionů dojnic v EU. Zaregistrována
byla také iniciativa vyžadující zakotvení práva na vodu a hygienu do primárního práva EU či
požadavek, aby bylo 10 % všech rozpočtových prostředků EU použito na mobilní programy
EU jako např. Erasmus či Evropská dobrovolnická služba za účelem posílení evropské
sounáležitosti.

