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Tento týden se ve středu a ve čtvrtek po více než dvou letech uskutečnilo tzv. mini plenární
zasedání Evropského parlamentu v Bruselu. Důvodem výpadku plenárních zasedání v Bruselu
byl poškozený strop v plenárním sále, který byl nyní opraven. Mimo jiné Evropský parlament
hlasoval o udělení tzv. absolutoria pro rozpočet za rok 2012. Mezi nejsledovanější hlasování
však patřilo kromě zrušení roamingu, o kterém jsem informovala minulý týden, také
zastropování poplatků, které banky účtují obchodníkům za platby zákazníků platebními kartami.
Podle Evropské komise stojí poplatky za platební karty obchodníky v EU každý rok více než
10 mld. EUR. Účtují se jim za každou platbu kartou a kvůli tomu se pak navyšují i ceny zboží
nebo služeb, které prodávají. Pravidla se navíc liší mezi jednotlivými členskými zeměmi.
Poplatky by měly být podle schváleného návrhu zastropovány na 0,3 % hodnoty transakce
u kreditních karet. U debetních karet by to mělo být 7 eurocentů, nebo 0,2 % hodnoty transakce
(podle toho, která hodnota je nižší). Zastropování by se mělo týkat přeshraničních
i vnitrostátních transakcí v EU. Další postup: Jednalo se o tzv. první čtení, které stanovuje
mandát Evropského parlamentu pro vyjednávání s Radou. Europoslanci, kteří budou zvoleni
v květnu, se budou moci rozhodnout, jestli budou s projednáváním poplatků začínat úplně
znovu, nebo jestli budou pokračovat v práci dosavadního Parlamentu.

EU-AFRIKA SUMMIT V BRUSELU

Ve středu 2. dubna se v Bruselu uskutečnil již čtvrtý summit EU a afrických zemí, jehož hlavní
motto bylo "Investice do lidí, prosperity a míru". Summitu v Bruselu se zúčastnili představitelé
40 afrických a 21 evropských zemí včetně představitelů Evropské i Africké unie a generálního
tajemníka OSN. Summitu se také zúčastnil premiér ČR Bohuslav Sobotka. Hlavy států diskutovaly
zejména o podpoře afrického podnikání a možnosti, jak posílit hospodářský růst
kontinentu. Mezi další témata patřily ilegální migrační toky mezi Afrikou a Evropou,
zemědělství či obchod. Současný summit se nesl také ve znamení připravované dohody o
volném obchodu, která má být uzavřena v říjnu 2014. Program se týká nejchudších zemí světa,
kde příjem na hlavu nepřesahuje 363 EUR za rok. Do také kategorie patří i 33 afrických států.
Ty musí uzavřít tzv. dohodu o hospodářském partnerství upravující podmínky volného obchodu.
Do teď ji ovšem v Africe podepsaly pouze čtyři státy. EU také rozhodla, že vyšle 1000 vojáků do
konfliktem zmítané Středoafrické republiky. Vojáci mají působit hlavně v nejproblematičtější
oblasti - tedy v hlavním městě Banguí.

3. EVROPSKÝ ROMSKÝ SUMMIT V BRUSELU
Pokrok v integraci romské menšiny byl základním tématem 3. Evropského romského summitu,
který se konal v pátek v Bruselu. Kromě situace se začleňováním Romů v zemích EU se jednání
pěti stovek delegátů zaměřilo také na otázku financování integračních opatření. Ve svém
vystoupení zdůraznil předseda Evropské komise Barroso, že k integraci romské menšiny
do většinové společnosti v Evropské unii lze napomoci především na místní úrovni a jen
dlouhodobým úsilím. S velkým ohlasem se setkalo vystoupení rumunského prezidenta
Basescu, který velmi otevřeným způsobem popsal situaci Romů v Rumunsku.
Dále zástupci Evropské komise připomněli, že ve finančním období na roky 2014 až 2020 je
v Evropském sociálním fondu 80 miliard eur (cca 2,2 bilionu Kč) a nejméně pětina z této částky
musí být v každém členském státu využita na boj se sociálním vyloučením a chudobou.
"Romské obyvatelstvo nadále čelí alarmující míře diskriminace na pracovním trhu, ve vzdělávání
a zdravotní péči a podstatně horším životním podmínkám, než jejich sousedé," prohlásil
eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění Andor. Andor poukázal na potřebu
strukturálních reforem, které by měly bojovat s nezaměstnaností mladých lidí, a Romů zvláště.
"Začleňování Romů není jen otázkou solidarity. Je to také klíčová demografická a ekonomická
příležitost pro Evropu," dodal.

DOHODA NA DANI Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ?
Minulý týden oznámil španělský ministr financí Luis de Guindos, že 11 zemí, které
prostřednictvím posílené spolupráce chtějí zavést daň z finančních transakcí (FTT), dosáhly
počáteční dohody, která má být posvěcena na Ecofinu, který se uskuteční 6. května. Daň
z finančních transakcí by mohla být zavedena během šesti měsíců postupně - tj. nejdříve pro
akcie a poté pro další produkty. O konkrétních číslech však členské státy prý ještě nemluvily.
Evropská komise průvodně navrhla zdanění ve výši 0,1 % pro akcie a dluhopisy a 0,01 % pro
operace s deriváty. Dále de Guindos uvedl, že 11 dotčených států se shodlo na uplatňování tzv.
principu vydání aktiva. Pokud hlavní vydavatel nesídlí v dotčené zemi, bude uplatňován
tzv. residenční princip. Dle serveru Europolitics 4. dubna dohodu na FTT popřel zodpovědný
komisař Šemeta. Dle něj před členskými státy stojí ještě mnoho práce k dosažení dohody.

