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Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU

Určeno pro potřebu
senátorů

I přesto, že se nacházíme již v druhé polovině června, proces ratifikací tří zásadních dokumentů,
které mají pomoci konsolidovat probíhající ekonomickou a fiskální krizi, příliš nepokročil. Ústřední je
v této souvislosti vznik Evropského stabilizačního mechanismu, který měl fungovat od 1. července
2012. Evropská komise počítá s jeho spuštěním od poloviny července, ani tento scénář však již není
reálný. Konkrétně se jedná o tyto dokumenty:
1. Změna článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro
členské státy, jejichž měnou je euro. Tato změna Lisabonské smlouvy má umožnit zřízení
trvalého záchranného fondu EU a musí být ratifikována všemi 27 členskými státy EU.
2. Mezinárodní smlouva zakládající tento fond, tj. Evropský stabilizační mechanismus (ESM),
na jehož financování se podílí členské státy eurozóny a která vstoupí v platnost, pokud bude
ratifikována státy, které reprezentují alespoň 90 % vkladů ESM.
3. Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii, jejíž smluvní stranou je
25 členských států s výjimkou ČR a Velké Británie a která vstoupí v platnost v případě, že bude
ratifikována alespoň 12 členy eurozóny.
ČR se tedy týká pouze ratifikace změny článku 136, k níž již daly obě komory Parlamentu ČR svůj
souhlas. V této souvislosti stojí za zmínku stav ratifikace všech tří návrhů ve Spolkové republice
Německo. V Německu, které bylo iniciátorem těchto legislativních změn, je k ratifikaci potřeba v obou
komorách německého parlamentu 2/3 většiny. Německá opozice (Sociální demokraté a Zelení) svou
podporu kancléřky Merkelové v této oblasti podmínila závazkem spolkové vlády usilovat o zavedení
daně z finančních transakcí, tak jak ji navrhla Evropská komise. V Bundestagu bylo druhé čtení
těchto tří předloh naplánováno na pátek 29. června na 17 hodin, což je bezprostředně po Evropské
radě. Nicméně včera oznámil německý prezident Joachim Gauck, že vzhledem k tomu, že hrozí četné
stížnosti u ústavního soudu, schválené smlouvy prozatím nepodepíše.
---

Všechny stručné
týdenní výběry
událostí EU naleznete
zde.

Dotčené členské
státy EU

Ratifikováno resp. souhlas Parlamentu*

15

článek 136

27

ESM

17

Fiskální
kompakt

25

ČR*, Dánsko, Finsko, Francie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Polsko*, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko,
Švédsko

5
Francie, Kypr, Portugalsko, Řecko, Slovinsko

8

Dánsko, Irsko, Kypr, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko,
Rumunsko

* S ratifikací návrhu vydal souhlas Parlament, avšak ratifikační proces ještě nebyl dokončen.
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PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA SKUPINY MINISTRŮ ZAHRANIČÍ „ BUDOUCNOST EVROPY“
Ve středu 20. června byla médiím distribuována průběžná zpráva tzv. skupiny Budoucnost Evropy.
Tato skupina se skládá z ministrů zahraničí 11 členských států a je vedena německým ministrem
zahraničí Westerwellem. Účast v této skupině je pouze „na pozvání“. Jejími dalšími členy jsou ministři
zahraničí Rakouska, Belgie, Dánska, Itálie, Francie, Lucemburska, Nizozemí, Polska, Portugalska
a Španělska. Skupina se schází od března t.r. Klade si za cíl v září vydat tzv. manifest k budoucnosti
Evropy, který má nastínit možná řešení vedoucí 1. k vyřešení současné ekonomické, finanční
a dluhové krize, ale také 2. prosazení EU opravdovým globálním hráčem. Nyní by tyto ambice měly
být realizovány v rámci platného primárního práva, nicméně ve střednědobém kontextu se počítá se
změnou Smluv. V osmistránkovém dokumentu je zmíněno, že další integrace EU by se měla
odehrávat mezi všemi 27 členy EU, nebude-li však toto možné, další prohlubování integrace EU se
může zakládat na posílené spolupráci mezi „podmnožinou“ členských států. Mimo jiné je v tomto
pozičním materiálu zmíněna myšlenka evropské armády, evropské hraniční policie, evropského víza
či umožnění Evropskému parlamentu iniciovat – vedle Evropské komise – legislativu. Dále je
navrženo, aby se např. volby do Evropského parlamentu konaly ve stejný den napříč EU a aby do něj
jednotlivé frakce nominovaly svého kandidáta, který by byl zároveň kandidátem na předsedu
Evropské komise. Zmíněna je také budoucí role Evropské komise jako evropské vlády. Obecně je zde
zmíněna potřeba posílené ekonomické a měnové unie či „více Evropy“ v oblasti energetiky. Neshoda
v rámci této skupiny panuje ohledně myšlenky spojení funkce předsedy Evropské komise a Evropské
rady, od tohoto návrhu se veřejně distancovali ministři zahraničí Nizozemí a Rakouska. Na závěr je
také zmíněna potřeba dalšího zapojení národních parlamentů do činnosti EU a především posílení
spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty – především v oblasti
ekonomické a fiskální.

