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Včera dopoledne (tj. ve čtvrtek 27. června) bylo na poslední chvíli dosaženo politické dohody
ohledně podoby víceletého finančního rámce 2014-2020 (VFR). Dohodu za Evropský parlament
vyjednal jeho předseda Martin Schulz. Členské státy zastupoval premiér Irska Enda Kenny, které
ještě do neděle předsedá Radě EU. Klíčovou roli v dojednání kompromisu sehrály druhá a třetí
největší politická skupina v Evropském parlamentu - tedy Skupina progresivní aliance socialistů
a demokratů (S&D, 190 poslanců) a Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE, 85
poslanců). S&D totiž ještě ve středu ještě jednomyslně odmítla kompromisní návrh z minulého
týdne, který byl vyjednán předsedou Výboru pro rozpočet (BUDG) Alainem Lamassourem (EPP)
a irským více-premiérem Eamonem Gilmorem. Klíčovými elementy dojednaného kompromisu
VFR jsou:
 Flexibilita rozpočtu: Členské státy a Parlament se dohodly na metodě pro převoditelnost
nevyužitých prostředků (v rámci daných stropů pro platby) mezi jednotlivými lety, přičemž
objem takto přesouvaných prostředků bude nakonec „zastropován“, a to ve výši 7 mld. EUR
pro rok 2018, 9 mld. EUR pro rok 2019 a 10 mld. EUR pro rok 2020.
 Tzv. frontloading (neboli urychlené čerpání prostředků): Za účelem boje proti
nezaměstnanosti mladých, ale také podpory výzkumu, může být celková částka určená
na tyto priority ve VFR vynaložena již během prvních dvou let (tedy v letech 2014 a 2015).
 Povinná revize rozpočtu EU: Obě strany se dohodly na závazné klauzuli, že v roce 2016
dojde k revizi VFR dle aktuální hospodářské situace EU.
 Vypořádání rozpočtového roku 2013: Klíčový je závazek členských států vyrovnat
"nesplacené účty" z rozpočtu na rok 2013. Celkově se jedná o částku 11,2 mld. EUR. Na Radě
ministrů financí ECOFIN, která se uskuteční 9. července, by měla být odsouhlasena první
tranše ve výši 7,3 mld. EUR. Na podzim t.r. by pak členské státy měly Evropské komisi poslat
zbývajících 3,9 mld. EUR.
Další postup: Na plenárním zasedání Evropského parlamentu příští týden proběhne diskuze
a očekává se, že bude vydáno usnesení podporující dosažený politický kompromis (bod
programu v úterý 2. července dopoledne "Vyhodnocení irského předsednictví včetně dohody
na VFR"). O samotném VFR a související Meziinstitucionální dohodě bude Evropský parlament
pravděpodobně hlasovat na svém zářijovém zasedání (9. až 12. září 2013).

CHORVATSKO SE V PONDĚLÍ 1. ČERVENCE 2013 STANE 28. ČLENEM EVROPSKÉ UNIE

V pondělí 1. července 2013 se stane Chorvatsko oficiálně 28. členem Evropské unie. Přístupovou
smlouvu s Chorvatskem ratifikovalo všech 27 členských zemí EU. Jako poslední uložilo své
ratifikační listiny v depozitáři Rady Německo. Stalo se tak 21. června 2013.

TENTO TÝDEN SE V DUBLINU USKUTEČNIL 49. COSAC

Ve dnech 23. - 25. června se v irském Dublinu uskutečnilo 49. pravidelné setkání zástupců evropských
výborů národních parlamentů členských zemí EU, tzv. COSAC. Nejvíce byly účastníky diskutovány
otázky týkající se nezaměstnanosti mladých a jejich obtížné situace na trhu práce, aktuální politické
události v Turecku, posílení role národních parlamentů v dalším institucionálním směřování EU,
stejně tak jako pokračování procesu rozšiřování s důrazem na západní Balkán. Senát PČR byl
zastoupen místopředsedou Výboru pro záležitosti EU, senátorem Josefem Táborským. Podrobný
zápis je k dispozici v Oddělení pro EU. Oba výstupy - tzv. závěry a příspěvky COSAC jsou k dispozici
na webové stránce COSAC.
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ZÁVĚRY ČERVNOVÉ EVROPSKÉ RADY

Ve čtvrtek a v pátek 27. a 28. června proběhl tento rok již čtvrtý summit Evropské rady.
Dle závěrů se představitelé států a vlád dohodli zejména na následujícím:
 Nezaměstnanost mladých - aktivace Evropského sociálního fondu; frontloading vyhrazených
prostředků (6 mld. EUR) do prvních dvou let VFR; aktivace programů Evropské investiční
banky "Práce pro mladé" či "Investování do schopností"; doporučení členským státům
modernizovat své sociální a vzdělávací systémy apod.
 Schválení tzv. specifických doporučení členským zemím v rámci evropského semestru, která
v květnu navrhla Evropská komise. Schválená doporučení pro ČR lze nalézt zde.
 Nastartování nového Investičního plánu (na základě VFR 2014-2020) a implementace Paktu
pro růst a zaměstnanost - v závěrech zmíněná opatření jsou velmi obecná.
 Uvítání včerejší dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ohledně podoby
víceletého finančního rámce 2014-2020.
 Dokončení hospodářské a měnové unie - zmínka, že klíčovou prioritou je dokončení všech
pilířů bankovní unie; dále zmínka, že na podzim Komise předloží návrh ex-ante koordinace
hospodářských politik a brzy také sdělení k sociální dimenzi hospodářské a měnové unie.
Odkaz, že diskuze budou pokračovat na prosincové Evropské radě (tedy po německých
volbách).
 Přivítání záměru Lotyšska přijmout k 1. lednu 2014 společnou měnu euro.
 Evropská rada také podpořila zahájení přístupových jednání se Srbskem.

