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ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ EU, KTERÁ NERATIFIKOVALA ZMĚNU ČLÁNKU 136 SFEU
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Česká republika je poslední členskou zemí EU, která neratifikovala změnu článku 136
Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské
státy, jejichž měnou je euro. Tato změna primárního práva má umožnit zřízení trvalého
záchranného fondu EU, revize má vstoupit v platnost k 1. lednu 2013. Mezinárodní
smlouva zakládající tento fond, tj. Evropský stabilizační mechanismus (ESM), byla již
všemi 17 členskými státy eurozóny ratifikována a ESM vstoupil 27. září 2012
v platnost. Dle depozitáře generálního sekretariátu Rady naposledy (tedy jako
26. členský stát) ratifikační listiny ke změně čl. 136 dodalo 13. listopadu t. r. Polsko.
V ČR se změnou článku 136 daly souhlas ústavní většinou obě komory Parlamentu ČR Senát 25. dubna 2012 a Poslanecká sněmovna 5. června 2012. Do dnešního dne tj. šest měsíců poté - prezident republiky ratifikační proces stále nedokončil.

MIMOŘÁDNÁ EVROPSKÁ RADA A ROZPOČET EU - PRŮBĚŽNÉ INFORMACE
Včera byla zahájena mimořádná Evropská rada, jejímž hlavním cílem má být nalezení
shody všech členských států na podobě víceletého finanční rámce EU pro léta 20142020. Krátce před touto Radou představil předseda Evropské Rady van Rompuy
během jednoho týdne již druhý kompromisní balíček. Van Rompuy navrhl stejnou výši
rozpočtu, tj. 972 mld. EUR jako ve svém prvním kompromisním balíčku. Nicméně
tentokrát navrhl největší úspory v kohezní politice ve prospěch společné zemědělské
politiky. Dále byly navrženy značné škrty v oblasti rozvojové pomoci EU, v Nástroji
na propojení Evropy a také ve vesmírném programu Galileo. Premiér Nečas tuto verzi
kompromisu již včera večer odmítl jako nevýhodnou pro ČR. Všeobecně se očekává, že
summit se protáhne i na víkend. Velká očekávání ohledně rychlé shody na budoucím
rozpočtu EU se snažila již dopředu utlumit německá kancléřka Angela Merkelová.
Předseda Evropského Parlamentu Martin Schulz uvedl, že výše rozpočtu EU 972 mld.
EUR je červenou linií, za kterou nelze jít, nižší částku Evropský parlament prý
akceptovat nebude. Evropský parlament spolu s Radou o víceletém finančním rámci
spolurozhoduje.

NOVÝ KOMISAŘ EU S PORTFOLIEM ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELSKÁ POLITIKA

Zpracovala:
Jana Maláčová
Zástupkyně KS při
Evropském parlamentu
Telefon:
+420 731 124 389
+ 32 484 430 132
E-mail:
malacovaj@senat.cz

Ve středu 21. listopadu schválil Evropský parlament jmenování maltského politika
Tonio Borga členem Evropské komise s portfoliem zdraví a spotřebitelská politika.
Schválení maltského kandidáta nebylo původně vůbec jisté, Borg byl kritizován za své
údajné velmi konzervativní názory např. na homosexualitu, potraty či rozvody. Proti
Borgovi se vyslovily především frakce Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
(ALDE) a Zelení. V úterý také druhá největší frakce - Skupina progresivní aliance
socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D) - uvedla, že kandidaturu Borga
nepodpoří. Nakonec S&D nechala své poslance hlasovat volně a nový komisař obdržel
podporu 386 poslanců Evropského parlamentu, 261 bylo proti a 28 se zdrželo
hlasování. Borgův předchůdce - John Dalli - odstoupil 16. října z důvodu podezření
z korupce. V současnosti je portfolio zdraví a spotřebitelské politiky velmi ožehavé,
nový komisař má v lednu představit návrh směrnice o tabákových výrobcích. V tisku se
spekuluje, že tato směrnice má mimo jiné zavést stejné, jednobarevné obaly
pro všechny cigarety či má zakázat reklamu na tabákové výrobky v obchodech.

ROZHODNUTÍ O DALŠÍ FINANČNÍ POMOCI PRO ŘECKO ODLOŽENO

V úterý 20. listopadu se nepodařilo 17 ministrům financí eurozóny a zástupcům
Mezinárodního měnového fondu najít dohodu ohledně další finanční pomoci Řecku,
která je mu po splnění dohodnutých závazků průběžně zasílána. Celkově se mělo
jednat o finanční injekce ve výši až 44 mld. EUR, bez této finanční pomoci Řecko
zbankrotuje. Mezinárodní měnový fond vyžaduje, aby eurozóna akceptovala odepsání
některých již poskytnutých půjček, tak aby celkové zadlužení Řecka mohlo být sníženo
na 120 % HDP do roku 2020. Současné zadlužení Řecka se pohybuje na úrovni 190 %
HDP. Mnoho členských států v čele s Německem se tomuto brání a hledají jiné způsoby
jak Řecku dluhově "ulevit". Další schůzka se má uskutečnit v pondělí 26. listopadu.

