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EVROPSKÁ DISKUZE O PRORŮSTOVÝCH OPATŘENÍCH BĚŽÍ NA PLNÉ OBRÁTKY
Se zvolením Françoise Hollanda novým francouzským prezidentem zesílily výzvy
volající po debatě a konkrétních legislativních návrzích vedoucích k nastartování
hospodářského růstu v EU. Ve čtvrtek 10. května vyzval Hannes Swoboda, předseda
frakce S&D v Evropském parlamentu, členské státy k vytvoření paktu růstu, který by
měl vést k investicím ve výši tří procent HDP jednotlivých členských států. Investovat
by se mělo především do dopravní infrastruktury (silnice, dálnice, železnice),
obnovitelných energetických zdrojů a širokopásmového internetového spojení. Tento
pakt by měl doplnit existující Smlouvu o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské
a měnové Unii (tzv. fiskální pakt), která je orientována především na snížení deficitu
státních rozpočtů. Dle Swobody způsobuje důraz na fiskální disciplínu nejen vysokou
nezaměstnanost, ale také ještě vyšší deficity veřejných rozpočtů než jaké existovaly
před samotnými úspornými opatřeními. V současné době se pohybuje
nezaměstnanost v eurozóně na úrovni 10,9 procenta.
Tento týden byla také svolána na 23. květen mimořádná Evropská Rada, která se má
zabývat právě fiskální disciplínou a prorůstovou strategií v EU.
Dle informace deníku Europolitics předseda Evropské komise Barosso vyloučil změnu
textu fiskálního paktu. Nicméně se neformálně hovoří o tom, že k fiskálnímu paktu by
mohl být přidán protokol zabývajícími se prorůstovými opatřeními.
V této souvislosti se také velmi často hovoří o nejistém výsledku irského referenda
o fiskálním paktu, které se koná 31. května. Současné odhady hlasování zmiňují,
že 30 % voličů by hlasovalo pro ratifikaci fiskálního paktu, cca 23 % proti fiskálnímu
paktu, 39 % voličů je stále nerozhodnutých a cca 8 % se referenda nemíní účastnit.
S ratifikací fiskálního paktu v Bundestagu má v současné době problémy i německá
vláda. Doposud byl fiskální pakt ratifikován pouze ve třech členských státech v Portugalsku, Řecku a Slovinsku.
EVROPSKÝ PARLAMENT SCHVÁLIL NOVÁ PRAVIDLA PRO NIŽŠÍ ROAMINGOVÉ POPLATKY
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Ve čtvrtek, 10. května schválil Evropský parlament na svém mini-plenárním zasedání
nové nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních
komunikačních sítích v Unii, podle kterého již od 1. července 2012 klesnou ceny
roamingu v EU o 35 %. V roce 2013 zaplatí zákazníci mobilních operátorů o 45 %
a v roce 2014 až o 65 % méně než dnes. Další zásadní změnou je strukturální řešení
problému nedostatečné konkurence na roamingovém trhu. Od 1. července 2014 si
zákazníci budou moci vybrat nejlevnější nabídku a podepsat samostatnou smlouvu
za roaming, která se může lišit od smlouvy s jejich národním operátorem, přičemž
původní telefonní číslo zůstane zachováno. Kdykoli zákazník bude cestovat do jiného
členského státu EU, přepne se jeho telefon automaticky do sítě poskytovatele
roamingových služeb, kterého si sám vybral. Cena klesne dramaticky i u přenosu dat.
Nařízení bylo přijato 578 hlasy pro, 10 proti a 10 poslanců se hlasování zdrželo.

EVROPSKÝ PARLAMENT NEVYŠLE DELEGACI NA KONFERENCI RIO+20
Dle informace severu EU Observer se Evropský parlament rozhodl zrušit účast svých
11 poslanců na summitu OSN k udržitelnému rozvoji. Konference RIO+20 se koná
v červnu Brazílii. Důvodem pro zrušení delegace Evropského parlamentu mají být
velmi vysoké náklady na ubytování během konference. Evropská komise svou
delegaci vyšle. Za nedostatečnou organizaci summitu je Brazílie kritizována
i jednotlivými státy. Hrozí tedy, že summit může skončit fiaskem.
Všechny stručné týdenní výběry událostí EU naleznete zde.

