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LOTYŠSKO SE MÁ STÁT 18. ČLENEM EUROZÓNY

Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU

V úterý 5. března požádalo Lotyšsko během Rady pro hospodářské a finanční záležitosti
(ECOFIN) oficiálně o členství v eurozóně. Společnou evropskou měnu by mělo zavést
od 1. ledna 2014. Podpora lotyšského obyvatelstva pro zavedení eura je nízká. Lotyšsko,
které bylo v letech 2008 a 2009 velmi tvrdě zasaženo finanční a hospodářskou krizí, plní
maastrichtská kritéria a vykazuje nejvyšší růst v EU. Nyní se musí k přístupu Lotyšska
pozitivně vyjádřit Evropská komise a Evropská centrální banka. Posledním krokem by bylo
schválení vstupu Lotyšska Radou v červenci 2013.
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Příští týden - 11. března 2013 - se v Kodani uskuteční další meziparlamentní setkání
zástupců evropských výborů národních parlamentů k tématu role národních parlamentů
při prohlubování Hospodářské a měnové unie. Vytvoření evropského semestru a postupné
kroky směrem k plnohodnotné a integrované Hospodářské a měnové unii se dotýkají
samotného jádra národní parlamentní demokracie. Z pohledu národních parlamentů může
být nedostatek návrhů, jak posílit jejich roli ve vyvíjející se správě ekonomických záležitostí
EU, znepokojující. Při této příležitosti byl všem aktérům distribuován diskusní materiál.
Cílem dokumentu je podnítit diskusi o tom, jak se vnitrostátní parlamenty mohou stát více
aktivnějšími hráči v procesu prohlubování integrace. Jednotlivé teze jsou rozděleny do pěti
tématických oblastí:
 Dokončení Hospodářské a měnové unie
 Evropský semestr
 Článek 13 Fiskálního paktu
 Politický dialog s Evropskou komisí
 Další úvahy jako např. posílení role COSACu, další využití zástupců národních
parlamentů při Evropském parlamentu apod.
Za Senát PČR se setkání účastní místopředseda Výboru pro záležitosti EU, senátor Táborský.
Zmíněný podkladový materiál je k dispozici v Oddělení pro EU.

MEZIPARLAMENTNÍ VÝBOROVÉ SETKÁNÍ: DOPADY HOSPODÁŘSKÉ KRIZE NA ŽENY

Ve čtvrtek 7. března se v Evropském parlamentu v Bruselu uskutečnilo již tradičně
při příležitosti Mezinárodního dne žen meziparlamentní výborové setkání Výboru pro práva
žen a rovnost pohlaví (FEMM). Tématem setkání národních a evropských zákonodárců byly
dopady hospodářské krize na ženy. Senát PČR tentokrát nebyl zastoupen. Během setkání
mimo jiné zaznělo:
 Chudoba má ženskou tvář, tj. ženy - zejména ženy s dětmi trpí v době úsporných
opatření více než muži.
 Evropská unie musí posílit genderovou dimenzi všech svých politik.
 Jednoduchými opatřeními vedoucími ke zlepšení postavení žen jsou investice
do celoživotního vzdělávání, systém podpory podnikání žen, podpora flexibilních
pracovních úvazků umožňující slaďování profesního a rodinného života, ale také lepší
využívání moderních komunikačních technologií, které umožňují vykonávat část práce
z domova.
 Během diskuze bylo opětovně upozorněno na přetrvávající platové rozdíly mezi muži
a ženami při stejném výkonu a kvalifikaci. V současnosti v EU-27 průměrný platový
rozdíl činí 16,2 %.

ROK PO SJEDNÁNÍ: STAV RATIFIKACÍ FISKÁLNÍHO PAKTU

Dle Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální pakt)
měly členské státy EU začlenit do jednoho roku po sjednání do svého vnitrostátního práva
předpisy, které zaručí, aby vnitrostátní rozpočty byly vyrovnané nebo v přebytku. Smlouva
byla sjednána a podepsána dne 2. března 2012 celkem 25 členskými státy EU. ČR a Velká
Británie se neúčastní. I přes uplynutí této lhůty fiskální pakt doposud ratifikovalo
dle informací zástupců národních parlamentů při Evropském parlamentu celkem 18 z 25
členských států. Nicméně pakt vstoupil v platnost k 1. lednu 2013, protože byl v této době
ratifikován potřebným minimálním počtem 12 členů eurozóny. Státy, které fiskální pakt
doposud neratifikovaly, jsou: 1. Belgie, 2. Bulharsko, 3. Lucembursko, 4. Maďarsko, 5. Malta,
6. Nizozemí a 7. Švédsko. Pro státy, jež fiskální pakt teprve budou ratifikovat, bude smlouva
platit od prvního dne následujícího měsíce po uložení ratifikační smlouvy v depozitáři Rady.

