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Ve středu 5. března zveřejnila Evropská komise prostřednictvím komisaře pro hospodářství
a měnu Olliho Rehna pravidelné hodnocení makroekonomických nerovnováh členských států.
V hloubkovém přezkumu bylo posouzeno celkem 17 členských států. Jednalo se o 16 zemí,
u nichž v listopadu minulého roku Komise identifikovala možné makroekonomické nerovnováhy
a o Irsko, které vystoupilo z programu finanční pomoci. Procedura makroekonomických
nerovnováh se netýká čtyř zemí (Řecko, Portugalsko, Rumunsko a Kypr), které stále jsou
v programu finanční pomoci Troiky (Komise, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový
fond). Celkem u 14 států Komise konstatovala existenci makroekonomických nerovnováh.
Z nichž Itálie, Chorvatsko a Slovinsko vykazují nadměrné nerovnováhy. Další postup: Nyní
Komise povede s členskými státy vykazující makroekonomické nerovnávahy dialog. Na konci
dubna budou všechny země EU předkládat své národní programy reforem a konvergenční
programy (resp. programy stability), ve kterých by měly reagovat na zjištěné nerovnováhy.
Na začátku června vydá Komise další verzi specifických hospodářských doporučení pro každý
členský stát. Poté Komise zváží, zda je v případě zemí s nadměrnými nerovnováhami potřeba
učinit další kroky. Nejvíce sledované v této souvislosti bylo Německo, které dlouhodobě
vykazuje obchodní přebytek ve výši sedmi procent HDP. Komise proto doporučila, aby SRN
podpořilo domácí investice a stimulovalo domácí poptávku. Evropská komise – ale
i Mezinárodní měnový fond - vidí ve vysokém obchodním přebytku SRN s ohledem na velikost
německé ekonomiky potenciální riziko pro fungování měnové unie. Německo doposud uvádělo,
že mu Komise vytýká globální konkurenceschopnost ekonomiky. Podle německého tisku ovšem
na spolkovém ministerstvu hospodářství a energetiky, který vede předseda SPD a více-kancléř
Sigmar Gabriel, již koluje analýza, která přetrvávající přebytky považuje pro vývoj eurozóny za
škodlivý.

MIMOŘÁDNÁ EVROPSKÁ RADA – SITUACE NA UKRAJINĚ
Ve čtvrtek 6. března se kvůli situaci na Krymu uskutečnila v Bruselu mimořádná Evropská rada.
Lídři EU ve společném prohlášení odsoudili porušení ukrajinské suverenity a územní celistvosti
z ruské strany a opět vyzvali Moskvu ke stažení jednotek. Rozhodnutí parlamentu na Krymu
opřipojení k Rusku a s tím spojené referendum je podle EU v rozporu s ukrajinskou ústavou
a tedy nelegální. První bezprostřední reakcí EU na situaci je dle předsedy Evropské rady
Hermanna van Rompuye pozastavení bilaterálních rozhovorů s Ruskem o zjednodušení
vízového systému a nové obchodní dohodě. Německo, Británie, Francie a Itálie se také rozhodly
přerušit své přípravy na summit G8, který se má konat v červnu 2014 v Soči. EU zároveň žádá
rychlé zahájení přímých jednání mezi novou vládou v Kyjevě a Moskvou. Pokud v příštích dnech
takové rozhovory, které mohou být zprostředkovány na mezinárodní úrovni, nepřinesou
výsledek, pohrozila EU sadou dalších kroků, včetně zákazu cestování pro ruské občany, zmrazení
majetku určitých osob či zrušení summitu EU-Rusko (ten minulý se konal v lednu 2014
v Bruselu). Lídři také potvrdili závazek EU podepsat Asociační dohodu EU s Ukrajinou včetně
rozhovorů o ustanovení zóny volného obchodu. Politické kapitoly této dohody mají být
podepsány ještě před ukrajinskými prezidentskými volbami, které se konají 25. května.
Evropská rada také uvítala balíček finanční pomoci Ukrajině ve výši cca 11 mld. EUR, který den
předtím připravila Evropská komise. Jedná se většinou o půjčky a granty.
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Na minulém plenárním zasedání Evropského parlamentu – dne 25. února – potvrdil Evropský
parlament zřízení pracovní skupiny na nejvyšší úrovni, která ma za cíl vypracovat doporučení pro
skutečné vlastní zdroje rozpočtu EU a zhodnotit současný komplikovaný systém. Zřízení takovéto
pracovní skupiny bylo jednou z podmínek Evropského parlamentu pro jeho souhlas s Víceletým
finančním rámcem 2014-2020. Pracovní skupině bude předsedat bývalý úřednický italský premiér
Monti. Evropská komise bude zastoupena komisaři Šefčovičem (Slovensko, interinstitucionální
vztahy a administrativa), Šemetou (Litva, portfolio daně, cla, audity a boj proti podvodům)
a Lewandowskim (Polsko, finanční plánování a rozpočet EU). Evropský parlament bude zastoupen
stávajícím předsedou Výboru pro rozpočet Lamassourem (EPP, Francie), europoslancem Kalfinem
(S&D, Bulharsko) a předsedou třetí největší frakce Verhofstadtem (ALDE, Belgie). Zástupci členských
států ještě nebyli jmenováni. Činnost pracovní skupiny je zajímavá zejména protože národní
parlamenty budou v roce 2016 hodnotit výsledky její práce, včetně přijatých doporučení. Poté
Evropská komise zváží, zda představí návrh ohledně zlepšení systému vlastních zdrojů rozpočtu EU.

NÁSILÍ NA ŽENÁCH – ROZSÁHLÝ PRŮZKUM EVROPSKÉ AGENTURY PRO ZÁKLADNÍ PRÁVA

Při příležitosti Mezinárodního dne žen prezentovala Agentura základních práv EU výsledky
rozsáhlého průzkumu v EU-28 „Násilí na ženách“. Dle průzkumu se stala zhruba třetina žen v EU
od svých 15 let obětí sexuálního či jiného fyzického násilí. Čísla za ČR jsou velmi podobná
evropskému průměru. Autoři zprávy, která vznikla na základě dotazování více než
42 tisíců obyvatelek EU ve věku od 18 do 74 let, považují takováto čísla za alarmující. Proto
navrhli řadu opatření na národní i EU úrovni. Zároveň doporučili členským zemím EU, aby
ratifikovaly příslušnou konvenci Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí vůči ženám.

