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obvykle sedmiletého období (které stanovuje maximální výdaje pro každou z prioritních kategorií, stávající VFR
byl přijat 2. 12. 2013 a pokrývá roky 2014-2020, příští dlouhodobý rozpočet EU, neboli víceletý finanční rámec
(VFR), má začít platit od ledna 2021 a potrvá nejméně pět let). EP očekává, že EK zapracuje jeho stanoviska do
svých návrhů, které zveřejní pravděpodobně dne 2. 5. Poslanci požadují, aby rozhovory EP, Komise a Rady o
budoucím VFR a o vlastních zdrojích EU začaly co nejdříve s cílem dosáhnout dohody před volbami do EP v
roce 2019. Poslanci chtějí unijní rozpočet navýšit ze současných 1 % hrubého národního důchodu EU na 1,3 %,
což prakticky představuje pokrytí výpadku v důsledku Brexitu (dle zpravodajky I. Thomas 14mld eur), proto
poslanci prosazují nové „vlastní zdroje“, kterými chtějí „ušetřit“ členským státům/ČS přímé odvody do
společného evropského rozpočtu. Vlastní zdroje: EU dle usnesení, které navazuje na zprávu Skupiny na
vysoké úrovni pro vlastní zdroje (viz OCM 3. 2. 2017, 2. 12. a 9. 9. 2016, více z jednání na vyžádání), vyzvalo
k zachování existujících vlastních příjmů Unie a postupnému zavádění nových: daně z příjmu právnických
osob, ekologické daně, daně z finančních transakcí na evropské úrovni a daně společností z digitálního odvětví
(návrh usnesení připravili zpravodajové G. Deprez a J. Lewandowski). Nové vlastní zdroje financování EU by
mohly ideálně výrazně snížit příspěvky ČS (až o 40%), měly by se zrušit všechny slevy, zvýhodnění a korekce
některých ČS. V usnesení k rozpočtu EU po roce 2021 (přijatého na základě zprávy J. Olbrychta a Isabelle
Thomas), poslanci zdůrazňují, že VFR by měl podstatně rozšířit dva stěžejní programy = větší objem prostředků
na financování výzkumu a výměnných studijních pobytů Erasmus+. Dále by měl dle poslanců zajistit podporu
malým a středním podnikům, investice do infrastruktury prostřednictvím Nástroje na propojení Evropy (CEF)
a dosáhnout pokroku v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí (YEI). „Shodli jsme se, že potřebujeme nové
priority: výzkum, inovaci, digitalizaci. To je velice důležité, ale zároveň se nemůžeme vzdát těch dosavadních,“
vysvětlil zpravodaj Olbrycht, je třeba nadále podporovat společnou zemědělskou a rybářskou politiku, stejně
jako pomoc chudým regionům (politika soudržnosti). Usnesení k VFR bude sloužit jako oficiální vyjednávací
pozice EP. Konečnému schválení nového nařízení o VFR musí předcházet souhlas EP.
VZTAHY EU A VB PO BREXITU: EP DOPORUČUJE ASOCIAČNÍ DOHODU: v usnesení ze dne 14. 3. poslanci
požadují, aby bylo budoucí uspořádání vztahů postaveno na čtyřech pilířích: obchodní a hospodářské vztahy
(dohoda o volném obchodu), vnitřní bezpečnost, spolupráce v oblasti zahraniční politiky a obrany a tematická
spolupráce (např. přeshraniční projekty v oblasti výzkumu a inovací). Poslanci také uvítali návrh EK - dohodu o
vystoupení, předloženou dne 28. 2. (návrh převádí do právních ustanovení společnou zprávu vyjednavačů EU a
vlády Spojeného království o pokroku v 1. fázi jednání, která byla zveřejněna dne 8. 12. 2017, a navrhuje text
týkající se nedořešených otázek vystoupení, které jsou ve společné zprávě sice zmíněny, ale nejsou dostatečně
rozpracovány. Rovněž začleňuje text ohledně přechodného období, který vychází z doplňujících směrnic pro
jednání (přijatých Radou dne 29. 1. 2018). Dohoda o vystoupení se skládá z 6 částí: úvodní ustanovení, práva
občanů, další otázky související s rozlukou (např. otázka zboží uvedeného na trh přede dnem vystoupení), finanční
vypořádání, přechodná ujednání a institucionální ustanovení. Součástí dohody je i protokol o Irsku/ Severním
Irsku. Tento protokol uvádí do praxe třetí možnost, jak se vyhnout vytvoření tvrdé hranice na irském ostrově,
která je uvedena ve společné zprávě. Společná zpráva ji zmiňuje jako záložní řešení, které se použije v případě
absence jiných schválených řešení. Návrh protokolu nepředjímá jednání o dalších dvou možnostech). Poslanci
vyjádřili podporu navrhovaným přechodným opatřením a zdůraznili potřebu zajistit rovný a spravedlivý
přístup k občanům EU žijícím ve VB a opačně. Součástí asociační dohody by měl být rámec řízení vzájemných
vztahů se spolehlivým mechanismem řešení sporů. Finální dohodu o vystoupení podle článku 50 bude muset
schválit Rada, EP a v souladu se svými ústavními předpisy VB (viz OCM 7. 4., 19. 5., 23. 6., 7. 7., 6. 10., 13. 10.)
SELMAYRGATE: dne 12. 3. odpoledne projednávali poslanci poměrně rychlé jmenování M. Selmayra,
bývalého vedoucího kabinetu Junckera (47 letého německého právníka, otevřeně se hlásícího k frakci
křesťanských demokratů) novým generálním tajemníkem Evropské komise (oznámení EK proběhlo dne 21.
2.). Při následných tiskových konferencích v EK se dle novinářů i poslanců dostatečně neprokázalo, že se vůbec
uskutečnil proces výběru do funkce (novináři, ale i někteří europoslanci tvrdí, že neproběhla inzerce volné pozice,
ostatní komisaři se dozvěděli o novém zástupci gen. tajemníka/GT minuty před zasedáním, následně, po devíti
minutách od oznámení a schválení Selmayra ve funkci zástupce GT stávající GT rezignoval a Selmayr se stal
novým GT). Francouzští europoslanci frakce S+D zaslali Junckerovi nejprve dopis, žádající vysvětlení
jmenování, následně se, na návrh frakce Zelených, dohodli frakční předsedové na zařazení mimořádného bodu
jednání pléna: Politika integrity Evropské komise - proces jmenování generálního tajemníka EK. Frakce ECR
zaslala písemné dotazy ohledně jmenování k zodpovězení pro Komisi. Z frakce ALDE zaslala Sophie in´t Veld
právní stížnost Evropské ombudsmance. Při debatě na plénu zazněla převážně silná kritika počínání EK:
Selmayrovo bleskové povýšení „ničí veškerou důvěryhodnost Evropské unie" řekla holandská liberální
poslankyně in 't Veld svým kolegům: „Komise bude muset vybrat to, co je důležitější, kariéra pana Selmayra nebo
důvěryhodnost EU". Bart Staes, belgický zelený europoslanec, řekl, že rychlost jmenování je světovým
rekordem. „Váš bývalý šéf kabinetu včera udělal něco, co v tomto domě nikdo neudělal nikdy předtím: sjednotil
celý parlament, levici a pravici," uvedl předseda liberální a demokratické frakce ALDE Verhofstadt. „Jak dát lépe
vodu na mlýn euroskeptikům," se dotázala F. Grossetête z Evropské lidové strany, Selmayrovy vlastní politické
skupiny. Zelený německý poslanec S. Giegold dodal: „Nebudeme zpochybňovat způsobilost kandidáta...musíte
vyvodit důsledky z tohoto skandálu." G. Schöpflin (maďarský konzervativec) řekl: „Je-li Evropská komise
připravena ignorovat vlastní pravidla, proč by někdo měl věnovat slepou pozornost tomu, co Evropská komise říká
o chybách právního státu v členských státech a kdekoli jinde?" Francouzský poslanec Durand z frakce Zelených
řekl Oettingerovi, pověřenému za EK obhajobou počínání EK před plénem, že Selmayrovým jmenováním
"podkopává" celý evropský projekt. Hned několik poslanců uvedlo, že postup jmenování Selmayra postrádal
integritu a transparentnost. Před debatou poslanci jednomyslně odhlasovali pověřit Výbor pro rozpočtovou
kontrolu vyšetřením postupu jmenování Selmayra. Dle dohody Konference předsedů má výbor vypracovat a
předložit usnesení, které bude předáno na nadcházejícím plénu (předběžně dne 19. 4.) společně s hlasováním o
udělení rozpočtového absolutoria Komisi. Dále se uskuteční pod taktovkou Výboru pro rozpočtovou kontrolu
Evropského parlamentu (dle dohody frakčních koordinátorů) dne 27. 3. veřejné slyšení s komisařem
Oettingerem, poslanci výboru BUDG si také pozvou k zodpovězení dotazů k jmenování Selmayra předsedu EK
Junckera. Jistou nevoli vzbudil také fakt, že Selmayr je dalším generálním tajemníkem institucí EU německé
národnosti (spolu s Klausem Wellem (EP) a Helgou Schmidovou (EEAS)).

