O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU
čtvrtek, 25. října 2012
Tento týden proběhlo plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku.
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V úterý, 23. října navrhla Evropská komise Radě schválit záměr 11 členských států EU
(Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Rakousko, Belgie, Řecko, Portugalsko, Slovensko,
Slovinsko a Estonsko) zavést daň z finančních transakcí formou posílené spolupráce
dle článku 20 Smlouvy o Evropské unii. Rada bude o návrhu rozhodovat kvalifikovanou
většinou. Celkově se jedná od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost o třetí případ posílené
spolupráce skupiny členských států (vedle patentové spolupráce a kolizních norem
rozvodového práva). Evropská komise při přezkoumání žádosti o zavedení daně
z finančních transakcí došla k závěru, že 1. posílená spolupráce v této oblasti odpovídá
cílům EU, 2. že nepoškozuje jednotný trh EU a 3. že žádným způsobem nepoškozuje
neúčastnící se členské státy. Konkrétní parametry, v jaké výši má být daň vybírána, v jakém
objemu se budou pohybovat daňové příjmy či jak s nimi bude naloženo, zatím nejsou
známé. Evropská komise bude muset pro tento účel předložit nový legislativní návrh.
Dle propočtů Evropské komise by celoevropsky navrhovaná daň z finančních transakcí
přinesla cca 57 mld. EUR ročně. Členské státy, které se rozhodly pro tento společný počin,
představují 2/3 celkové hospodářské síly EU. Co se týče dalších parametrů, očekává se, že
Evropská komise bude i v tomto případě vycházet ze svého původního návrhu – tedy
z daně ve výši 0,1 % u finančních transakcí, které se netýkají derivátových nástrojů
a 0,01 % u finančních transakcí, které se týkají derivátů.

EVROPSKÁ KOMISE PŘEDSTAVILA SVŮJ PRACOVNÍ PROGRAM NA ROK 2013

V úterý 23. října představila Evropská komise svůj pracovní program na rok 2013,
dle něhož zůstává hlavní výzvou EU návrat k udržitelnému růstu. Pracovní program
Komise shrnuje cíle Unie v sedmi hlavních oblastech a uvádí, co v současné době chybí.
Dále vysvětluje, jakým způsobem bude Komise tyto cíle plnit: realizací klíčových iniciativ,
které jsou již připraveny, novými návrhy a zajištěním toho, aby reformy měly díky
účinnému provádění skutečný přínos. Pokud jde o nové návrhy, pracovní program Komise
uvádí přibližně 50 nových iniciativ, které mají být předloženy během roku 2013 a v první
části roku 2014 - hlavní legislativní iniciativy musí totiž zohlednit konec současného
volebního období Parlamentu cca v květnu 2014. Nejvíce se chce Komise soustředit
na dokončení hospodářské a měnové unie a také na pokrok v dokončování jednotného trhu
EU.

NÁVRH REDINGOVÉ OHLEDNĚ 40 % KVÓT PRO ŽENY VE VEDENÍ PODNIKŮ ODLOŽEN
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Evropská komise v úterý 23. října odložila jednání a hlasování o připravovaném
legislativním návrhu místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingové o zavedení
povinných kvót pro „podzastoupené pohlaví“ ve vedení velkých evropských firem (nad 250
zaměstnanců a nad roční obrat 50 miliónů EUR). Podle představ komisařky Redingové by
v dozorčích radách společností mělo do roku 2020 zasednout nejméně 40 procent žen,
Návrh počítal také se systémem sankcí - firmám, které by předepsanou kvótu nedodržely,
by tak hrozila pokuta - odebrání subvencí nebo vyřazení z veřejných zakázek. O nové verzi
legislativního návrhu má kolegium Evropské komise jednat 14. listopadu. V úterý prý
Redingová svůj návrh na poslední chvíli zmírnila po vyjádření právního servisu, podle nějž
by taková kvóta byla v rozporu se zákony EU. Dalším důvodem odložení byla
pravděpodobně nejistá podpora návrhu v Evropské komisi. Dle deníku Financial Times
návrh Redingové podporuje cca 10 komisařů ze současných 26 úřadujících. Proti opatření
dlouho vystupovala také řada členských zemí pod vedením Velké Británie.
Místopředsedkyně Redingová v úterý uvedla, že v boji o zavedení kvót bude pokračovat
a že má silnou podporu četných kolegů eurokomisařů včetně předsedy Evropské komise
Josého Manuela Barrosa.
V této souvislosti dnes Evropský parlament odmítl nominovat (300 hlasů pro, 325 proti
nominaci a 49 se zdrželo) lucemburského bankéře Yves Mersche jako člena do Výkonné
rady Evropské centrální banky na základě jeho pohlaví. Výkonná rada Evropské centrální
banky má šest členů a nominace Mersche by znamenala, že Výkonná rada bude minimálně
do roku 2018 pouze pánským klubem. Nicméně role Evropského parlamentu ve jmenování
Výkonné rady je pouze konzultační, rozhodují členské státy. Evropský parlament se však
dle výroků představitelů největších frakcí snaží vyslat členským státům jasný signál,
že ženy nemohou být vylučovány z nejdůležitějších rozhodovacích institucí či procesů EU.

