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PROJEV PŘEDSEDY EVROPSKÉ KOMISE BARROSA KE STAVU EU

Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU

Určeno pro potřebu
senátorek
a senátorů

Všechny stručné
týdenní výběry
událostí EU
naleznete zde.

Ve středu během plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku přednesl předseda
Evropské komise Barroso svůj každoroční projev ke Stavu Evropské unie. Přesně pět let po pádu
americké banky Lehman Brothers připomněl, čeho bylo od počátku krize v EU v oblasti hospodářské
a měnové unie dosaženo. Dále poukázal na poslední čísla o pozitivní tendenci hospodářského
zotavení. Také prohlásil "Chceme zlepšit Evropu, nebo se jí vzdát? Moje odpověď je jasná: zapojit se.
Pokud se Vám současná Evropa nelíbí, zdokonalte ji. Jako každé lidské snažení není EU dokonalá."
Uvedl také, že ne všechny problémy vyžadují řešení na evropské úrovni. K politické unii podotknul, že
musí zůstat horizontem budoucího směřování. Mimo jiné také zmínil legislativní návrhy, které
Evropská komise připravuje ještě do konce svého mandátu - tedy do května 2014, kdy se konají volby
do Evropského parlamentu. Jedná se například o sjednocení telekomunikačního trhu a legislativu,
která má řešit porušování demokratických hodnot ze strany členských států EU či posílení sociální
dimenze Hospodářské a měnové unie apod. Celý projev stejně jako následnou reakci europoslanců
a diskuzi lze shlédnout zde.

KONTROLA SUBSIDIARITY - ZŘÍZENÍ ÚŘADU EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE

V souvislosti s návrhem nařízení Rady o zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce se tento týden
začínají hromadit oznámení o zahájení kontroly dodržení principu subsidiarity ze strany národních
parlamentů. Doposud toto oznámily německý Bundestag, obě komory nizozemského parlamentu,
maltský parlament, obě komory britského parlamentu a také slovinská dolní komora, která nicméně
rozhoduje v kontrole subsidiarity za obě komory slovinského parlamentu. Senát PČR tento návrh
ještě neprojednával, protože se stále čeká na rámcovou pozici Ministerstva spravedlnosti. Lhůta
pro případná odůvodněná stanoviska je 28. října 2013.

KAMPAŇ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament tento týden zahájil svou informační a komunikační volební kampaň. Volby
do Evropského parlamentu se uskuteční od 22. do 25. května příštího roku. Podklady formou plakátů
a video-kampaně s názvem "Jednat, ovlivňovat, rozhodovat" lze shlédnout zde.

EVROPSKÁ KOMISE NAVRHUJE OPATŘENÍ PRO JEDNOTNÝ TELEKOMUNIKAČNÍ TRH
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Ve čtvrtek Evropská komise schválila balíček opatření pod názvem "Propojený kontinent", který má
vést k sjednocení telekomunikačního trhu, který tvoří dle Evropské komise devět procent digitální
agendy EU. Hlavními prvky dnešního balíčku jsou: 1. Zjednodušení pravidel EU pro poskytovatele
telekomunikačních služeb, 2. likvidace příplatků za roaming, 3. konec vyšších cen za mezinárodní
volání po EU, 4. právní ochrana otevřeného internetu (zákaz blokování a omezování internetového
obsahu), 5. nová práva pro spotřebitele a úplná harmonizace těchto práv v celé EU, 6. koordinované
přidělování spektra za účelem rozvoje mobilního připojení 4G a wi-fi a 7. větší jistota pro investory.
Dle navrhovaného balíčku poplatky za příchozí hovory na cestách po EU budou od 1. července 2014
zakázány. Společnosti budou mít dvě možnosti: buď nabídnou tarify platné v celé EU („v cizině jako
doma“), jejichž cena bude záviset na domácí konkurenci, nebo svým zákazníkům umožní rozdělit
využívané služby a vybrat si pro roamingové služby jiného operátora, který nabízí levnější tarif (aniž
by si museli kupovat novou SIM kartu). Vychází se zde z nařízení z roku 2012 o roamingu, které
provozovatelům ukládá snížení velkoobchodních cen dat o 67 % do července 2014. Dnešní návrh by
také přinesl změnu v odchozích hovorech - společnosti by nesměly účtovat za hovor v rámci EU více
než za běžný dálkový hovor. Hovory z mobilního telefonu by v rámci celé EU nesměly být dražší než
0,19 EUR za minutu (bez DPH). Společnosti by stanovily takové ceny, aby si pokryly objektivně
oprávněné náklady, ale zřekly by se svévolně nastaveného zisku z hovorů v rámci EU.

EVROPSKÝ PARLAMENT SCHVÁLIL PRAVIDLA JEDNOTNÉHO BANKOVNÍHO DOHLEDU

Dnes Evropský parlament (EP) schválil nový systém jednotného bankovního dohledu EU, který
umožní Evropské centrální bance vykonávat přímý dozor nad přibližně 150 největšími bankami v EU.
Systém, který bude povinný pro členy eurozóny. Nečlenské země eurozóny se budou moci účastnit
rozhodovacího procesu jako rovnocenní partneři. Přestože bylo dohody s členskými státy o podobě
systému dosaženo již v dubnu, europoslanci museli následně společně s Evropskou centrální bankou
(ECB) upřesnit pravidla demokratické odpovědnosti a transparentnosti v její roli dohledu. Tento
týden proběhlo na poslední chvíli setkání mezi předsedou EP Martinem Schulzem a prezidentem ECB
Mario Draghim. Nový systém zahrnuje přenesení významných pravomocí bankovního dohledu
z národní úrovně na úroveň EU. Poslanci EP a národní parlamenty proto trvali na tom, že tento
přesun pravomocí musí jít ruku v ruce s přiměřenou demokratickou kontrolou nového orgánu
dohledu. Dle nové legislativy a s ní související meziinstitucionální dohodou bude mít Evropský
parlament dalekosáhlý přístup k informacím. Jeho nejdůležitější součástí budou komplexní zápisy
ze zasedání dozorčí rady ECB, které umožňují porozumět diskusím, včetně komentovaného seznamu
rozhodnutí. Předseda dozorčí rady se také bude muset účastnit pravidelných slyšení v Evropském
parlamentu. Za účelem posílení odpovědnosti bude mít EP společně s Radou pravomoc schválit
předsedu a místopředsedy a rovněž požádat o jejich odvolání. Bude také moci zahájit vyšetřování
případných chyb spáchaných orgánem dohledu. Jednotliví poslanci budou mít rovněž možnost klást
orgánu dohledu písemné dotazy, na které obdrží rychlou odpověď. Více informací k návrhu naleznete
zde.

