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O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU
pátek, 3. února 2017
CETA: Výbor INTA (pro mezinárodní obchod) zodpovědný za stanovisko na plénum Evropského
parlamentu/EP se ve svém usnesení z úterý 24. ledna vyjádřil pro schválení dohody CETA mezi EU a
Kanadou (CETA viz O čem se mluví/OCM 8. 7., 21. 10., 28. 10., 2. 12. 2016). Dohodu CETA posuzovaly
také výbory AFET (zahraniční věci), ENVI (životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin) schválení dohody plénem podpořily, výbor EMPL (zaměstnanost a sociální věci) se vyjádřil proti
uzavření dohody. V odůvodnění usnesení výboru EMPL je mj. uvedeno, že „existuje zjevný nepoměr
mezi úrovní ochrany investorů a ochrany zájmů a práv pracujících“, „v liberalizovaném prostředí
vytvořeném dohodou CETA budou malé a střední podniky vystaveny značné konkurenci ze
strany velkých nadnárodních společností ze Severní Ameriky, čímž bude ohroženo 90 milionů
pracovních míst (67 % z celkového množství), které poskytují“, dále, že CETA způsobí ztráty
pracovních míst a povede k odklonu obchodu s rozvojovými zeměmi. Dle výboru EMPL „stále
existují vážné pochybnosti ohledně slučitelnosti doložky týkající se systému soudů pro investice a také
zásady jejího prozatímního uplatňování se stávajícími právními předpisy EU“. Dle lotyšského
zpravodaje tisku A. Pabrikse (EPP) je CETA naopak „výborným příkladem toho, jak má vypadat dobrá
obchodní dohoda“. Pokud nadcházející plénum EP dne 15. 2. dohodu potvrdí, bude se moci
provizorně uplatňovat již od dubna 2017. Protože byla CETA prohlášena v červnu Komisí za tzv.
„smíšenou dohodu“, musí ji schválit ještě národní a regionální parlamenty v EU.
NOVÝ PREZIDENT A PŘEDSEDNICTVO EP - PORUŠENA DLOUHOLETÁ POLITICKÁ DOHODA
Prezidentem EP byl na plénu dne 17. 1. až ve čtvrtém (dle jednacího řádu posledním možném) kole
volby zvolen italský kandidát frakce Evropské lidové strany/Křesťanských demokratů (EPP)
Antonio Tajani (pokud po třech volbách nezíská žádný kandidát absolutní většinu odevzdaných
hlasů, uskuteční se čtvrtá volba pouze mezi dvěma poslanci s nejvyšším počet hlasů z třetí volby, v
případě rovnosti hlasů je prohlášen za zvoleného starší z kandidátů. Hlasování probíhá tajnou volbou.
Prezident EP je volen na 2,5 roku = polovinu volebního období EP, jeho funkční období může být
prodlouženo. Zastupuje EP navenek a ve vztazích s ostatními orgány a institucemi EU ). Z politického
hlediska byla nejprve poprvé (předsedou EPP M. Weberem zveřejněna) a poté porušena dlouholetá
dohoda mezi nejsilnějšími politickými frakcemi v EP: socialistickou (S&D, 189 poslanců) a
lidoveckou frakcí (EPP, 217 poslanců), podle níž měl předchozího prezidenta, socialistu M. Schulze v
předsednickém křesle vystřídat lidovec. Lidovci ale drží posty předsedy Rady (D. Tusk) a Komise (J. C.
Juncker). Socialisté i členové liberální frakce ALDE (68 poslanců) měli tak již dříve oznámit, že se
dohodou necítí být vázáni. Volby provázelo dlouhé vyjednávání. Tajani první tři kola volby nad
ostatními uchazeči vyhrál, neobdržel ale potřebnou absolutní většinu 342 hlasů. Při volbě tak následně
vznikla překvapivá nová dohoda frakcí EPP a ALDE k podpoře Tajaniho, přičemž rozhodovaly také
hlasy frakce ECR (74 poslanců). Prezident EP byl zvolen 351 hlasy, jeho krajan, předseda frakce S&D
Gianni Pittella obdržel 282 hlasů. A. Tajani, mj. krátce bývalý mluvčí S. Berlusconiho, byl již třikrát
zvolen za stranu Forza Italia europoslancem, zastával také dvakrát post Komisaře (oblast dopravy,
průmysl a podnikání). Je mu ale přičítáno, že ve funkci Komisaře již v roce 2012 pravděpodobně věděl o
podvodech s emisemi v automobilovém průmyslu (tzv. dieselgate, viz OCM 30. 10. 2015). Jako jeden ze
14 místopředsedů EP byl zvolen český europoslanec, místopředseda frakce ALDE a bývalý
komisař Pavel Telička (ANO 2011/ALDE), po Miroslavu Ouzkém (ODS), Liboru Roučkovi (ČSSD) a
Oldřichu Vlasákovi (ODS) se tak stal teprve čtvrtým českým europoslancem na tomto postu. Členem
předsednictva EP se také stal, ve funkci jednoho z pěti kvestorů, slovenský europoslanec Vladimír
Maňka (Smer - Sociálna Demokracia/S&D). V této souvislosti: 24. 11. oznámil bývalý předseda EP
Martin Schulz, že již nehodlá při volbách v polovině mandátu stávajících europoslanců po třetí
kandidovat na post prezidenta EP. Po 23 letech jako europoslanec bude letos M. Schulz kandidovat
na post německého kancléře a zároveň povede SPD (němečtí sociální demokraté) do nadcházejících
voleb.
EVROPSKÝ PARLAMENTNÍ TÝDEN, MEZIPARLAMENTNÍ KONFERENCE O HOSPODÁŘSKÉM A
FINANČNÍM ŘÍZENÍ: již pátý Evropský parlamentní týden a navazující Konference (dle článku 13
Fiskálního paktu) spolupořádaná nynějším Maltským předsednictvím EU, se uskutečnily v EP ve
dnech 30. 1. - 1. 2. Byly věnovány otázkám jak podpořit růst, prosperitu, zaměstnanost a zároveň
také jak posílit a financovat EU - zřízení vlastních finančních zdrojů EU. EP ve spolupráci s výbory
ECON (hospodářství a měna), PANA (Praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky),
BUDG (rozpočet) a EMPL (zaměstnanost a sociální věci) pozval zástupce národních parlamentů
k diskuzi nad Evropským semestrem 2017/ koordinací hospodářských politik, potřebnými
strukturálními reformami i zodpovědnou fiskální politikou a vytvořením skutečné Hospodářské a
měnové unie (dle Zprávy pěti předsedů – viz OCM 26. 6. a 23. 10. 2015). V debatách převažovaly
příspěvky zástupců řeckého parlamentu, podpořené kyperskými i portugalskými zástupci,
popisující aktuální stále špatnou situaci po zavedení národních reforem škrtů a úsporných opatření.
Mezivýborové jednání /Inter Committee Meeting=ICM/ výborů ECON a PANA řešilo se zástupci
národních parlamentů daňovou optimalizaci/daňové podvody a jak jim předcházet, rozdíl v Panama
Papers a Bahama Leaks (viz OCM 18. 3., 8. 4., 10. 6., 3. 10. 2016). ICM EMPL se věnovalo sociálním
právům, připravovanému Evropskému pilíři sociálních práv (usnesení pléna EP ze dne 19. 1. 2017
zde). ICM BUDG řešilo možnost budoucího způsobu financování EU z vlastních zdrojů, v návaznosti
na zprávu Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje pod vedením M. Montiho. Senát
PČR byl zastoupen místopředsedou výboru VHZD Leopoldem Sulovským.

