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DISKUZE K NÁVRHU PROTOKOLU O UPLATŇOVÁNÍ LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV EU V ČR
Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU

Tento týden probíhal v Evropském parlamentu tzv. výborový týden. Bodem 5 a 6 jednání
výboru AFCO (Ústavní záležitosti) byla konzultace a schválení Návrhu protokolu o
uplatňování listiny základních práv Evropské unie v České republice. Dokument se
projednává již podruhé a zpravodajem je opět poslanec EP Andrew Duff. První návrh
zprávy obsahující usnesení, které vyzývá Evropskou radu, aby rozhodla, že navrhovanou
změnu Smluv nebude projednávat, nebyl 25. ledna 2012 výborem AFCO přijat. V pondělí
19. března byl tedy řešen další postup v této věci a podpořen byl návrh poslankyně EP
Zuzany Brzobohaté uspořádat setkání vrcholných představitelů obou komor Parlamentu
České republiky se členy výboru AFCO k diskusi o proceduře ratifikačního procesu
Lisabonské smlouvy v České republice. Tato diskuze by se měla uskutečnit v měsíci
dubnu.
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Ve čtvrtek 22. března se v prostorách EP uskutečnila v pořadí již druhá konference
Evropského parlamentu, Evropské komise, národních parlamentů a předsednictví Rady
EU (tentokrát Dánska) k tématu víceletého finančního rámce EU 2014-2020 a vlastních
zdrojů rozpočtu. Hned na úvod prohlásil předseda Evropského parlamentu Schulz, že
Evropský parlament nebude akceptovat méně finančních prostředků pro evropský
rozpočet pro příští víceletý finanční rámec. Pokud jde o celkovou výši víceletého
finančního rámce 2014-2020, navrhuje Evropská komise objem prostředků na závazky ve
výši 1,05 % hrubého národního důchodu EU a v prostředcích na platby 1 % HND EU,
čemuž v absolutním vyjádření odpovídá 1 025 mld. EUR resp. 972,2 mld. EUR. Dále
předseda Evropského parlamentu Schulz dodal, že by evropský rozpočet měl být
financován úplně z vlastních zdrojů tak, aby se zabránilo náročnému vyjednávání mezi
členskými státy ohledně národních příspěvků. V roce 2011 pocházelo 76 % příjmů
rozpočtu EU z příspěvků členských států založených na hrubém národním důchodu, 12 %
z cel a dávek z cukru, 11 % ze zdroje založeného na DPH a 1 % z daní zaměstnanců EU a
pokut za porušení předpisů EU.
I předseda Evropské komise Barroso zdůraznil důležitost vlastních zdrojů evropského
rozpočtu - Evropská komise jako součást balíčku k víceletému finančnímu rámci
předložila návrh rozhodnutí Rady, který upravuje systém vlastních zdrojů EU se třemi cíli:
1. zjednodušit příspěvky členských států (návrh zrušení vlastního zdroje založeného na
DPH z důvodu jeho přílišné komplikovanosti), 2. zavést nové skutečné zdroje, 3.
reformovat opravné mechanismy. Jako skutečné vlastní zdroje EK navrhla zavést daň z
finančních transakcí a nový zdroj založený na DPH. Nové zdroje mají umožnit snížení
příspěvků placených členskými státy na základě hrubého domácího důchodu - EK operuje
s redukcí až o 50 % na členský stát. Kuloárně se nicméně jako další možné vlastní zdroje
rozpočtu EU diskutují daně z aukcí CO2, speciální daně na tabák, online sázky, obchod se
zbraněmi, poplatky EU na leteckou dopravu či zdanění energie. Navíc by dle prezentace
komisaře EU pro rozpočet Lewandowského jedna třetina příjmů z nové daně z finančních
transakcí měla putovat do národních rozpočtů. Na základě návrhu EK na daň z finančních
transakci ze září 2011 a na základě dat z roku 2010 by mohlo být vybráno ročně 57 mld.
EUR.
Během konference často zaznívaly příspěvky, že EU by se měla namísto "juste retour"
debaty (princip, kdy členské státy obdrží z rozpočtu EU sumy odpovídající těm, které do
rozpočtu odvedly) koncentrovat na kvalitu výdajů tak, aby se z EU nestal pouhý "Klub
platících zemí". Nicméně se přesto očekává velmi tvrdá debata o jednotlivých
parametrech rozpočtu jak na příjmové tak na výdajové stránce a to nejen mezi členskými
státy, ale také v Evropském parlamentu. Tato debata by měla vrcholit na přelomu
2012/2013.

