O ČEM SE MLUVÍ : STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU
pátek, 13. července 2012
Tento týden probíhala v Evropském parlamentu zasedání výborů. Následující týdny jsou
vyhrazeny činnosti poslanců ve volebních obvodech (tzv. vnější činnost) a letní přestávce.
Z tohoto důvodu bude další stručný týdenní výběr událostí EU připraven až 31. srpna.
HLASOVÁNÍ O PROTOKOLU ČR NA VÝBORU AFCO ODLOŽENO NA ZÁŘÍ
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Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) měl na své schůzi 11. a 12.
července 2012 hlasovat o přijetí resp. odmítnutí druhé verze zprávy Andrew Duffa (ALDE,
Velká Británie) k Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v České republice (dále
jen Protokol). Zpravodaj navrhuje, aby Evropská rada rozhodla, že navrhovanou změnu Smluv
nebude projednávat. Role Evropského parlamentu je však v této záležitosti pouze konzultační.
Stručný popis obsahu druhé zprávy naleznete v O čem se mluví z 27. dubna. K druhému
návrhu zprávy bylo v rámci stanovené lhůty předloženo celkem 32 pozměňovacích návrhů.
14 z nich předložila skupina čtyř poslanců Evropské konzervativní a reformní skupiny (ECR),
mezi nimiž byli tři poslanci za ČR - Jan Zahradil, Edvard Kožušník a Andrea Češková.
V naprosté většině těchto pozměňovacích návrhů se jednalo o vypuštění jednotlivých pasáží
z návrhu zprávy. Zpravodaj Andrew Duff však podpořil pouze pozměňovací návrh č. 16, který
byl předložen poslancem Geraldem Häfnerem (Zelení, Německo) a zní: "(Evropský) Parlament
přikládá zásadní význam dodržování zásady rovnosti před zákonem, jež je zakotvena v článku
20 Listiny, zejména pokud jde o ochranu základních práv." Druhý a v kuloárech diskutovaný
pozměňovací návrh Geralda Häfnera č. 26 ve znění "(Evropský) Parlament by členským
státům doporučoval, aby nezahajovaly proces ratifikace do té doby, než svůj proces ratifikace
dokončí ČR" zpravodajem podpořen nebyl. V diskuzi navrhla poslankyně Zuzana Brzobohatá
(S&D, ČR), aby se hlasování o zprávě odložilo na září, protože výbor je ve svém posledním
týdnu před prázdninami zastoupen v malém počtu. Toto stanovisko frakce Progresivní aliance
socialistů a demokratů (S&D) podpořila také nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP).
Mluví se o tom, že frakce EPP si přeje dospět ke kompromisnímu řešení, resp. je v otázce
Protokolu nejednotná. Návrh na odložení hlasování podpořila také frakce Zelených. Naopak
zpravodaj Andrew Duff původně s odložením hlasování nesouhlasil. Nakonec bylo na schůzce
koordinátorů výboru dohodnuto, že hlasování o Protokolu bude odloženo na příští setkání
výboru, které se koná 17. a 18. září. Z toho vyplývá, že o zprávě bude rozhodnuto na plenárním
zasedání Evropského parlamentu nejdříve v říjnu či v listopadu a Evropská Rada by mohla
rozhodnout o celé záležitosti na svém prosincovém summitu.
VÝBOR REGI A LEGISLATIVNÍ BALÍČEK PRO KOHEZNÍ POLITIKU EU 2014-2020
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Ve středu 11. července absolvoval Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu (REGI)
hlasovací maratón k legislativnímu balíčku šesti návrhů nařízení (bez návrhu nařízení
k Evropskému sociálnímu fondu, který má ve své gesci Výbor pro Zaměstnanost a sociální
věci) týkajícím se nastavení Kohezní politiky EU pro léta 2014-2020 a téměř 4 000
pozměňovacích návrhů. Výbor REGI nepodpořil tzv. makroekonomickou podmíněnost kohezní
politiky EU (udělování prostředků má úměrně záviset na dobrém vládnutí země) či 5 %
výkonnostní rezervu pro úspěšně čerpající regiony, která měla být rozdělena v roce 2019.
Naopak podpořeny byly návrhy Evropské komise ohledně vytvoření kategorie
tzv. přechodných regionů, jež dosahují 75 % až 90 % průměru HDP EU. Europoslanci také
navrhli, aby tyto přechodné regiony obdržely minimálně 2/3 finančních alokací, které měly
k dispozici v současné finanční perspektivě. Dále byl podpořen návrh, aby alokace Evropského
sociálního fondu na tzv. měkké projekty tvořila alespoň 25 % u nejméně vyspělých regionů,
40 % u přechodných regionů a 52 % u vyspělých regionů (v ČR např. hlavní město Praha).
Současně však navrhli kompenzační mechanismus, který by umožnil jistou flexibilitu
ve financování měkkých projektů v rámci všech kategorií vyspělosti regionů. Příspěvek
z fondů EU na celkovou alokaci by měl dle výboru REGI činit u nejméně vyspělých regionů
85 %, u přechodných regionů 75 % a nejvyspělejších regionů 50 %. Výbor také podpořil
existenci Nástroje pro propojení Evropy avšak bez specifikace jeho rozpočtu. Europoslanci si
také přejí zvýšení podílu cíle Evropská územní spolupráce, která si klade za cíl rozvíjet
zanedbávané příhraniční regiony, ze současných 2,5 % na 7 % celkového rozpočtu kohezní
politiky EU.
ZEMŘEL POSLANEC EVROPSKÉHO PARLAMENTU JIŘÍ HAVEL

V neděli 8. července zemřel po dlouhé nemoci doc. Ing. Jiří Havel, CSc, poslanec Evropského
parlamentu a vedoucí delegace ČSSD v Evropském parlamentu (frakce S&D). Památka pana
poslance Havla bude uctěna minutou ticha při zahájení zářijové plenární schůze.

