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EFSI/ JUNCKERŮV BALÍČEK SCHVÁLEN EUROPARLAMENTEM
Plénum Europarlamentu (EP) prohlasovalo pravidla Evropského fondu pro strategické investice
(EFSI) ve zrychleném legislativním řízení vysokým poměrem hlasů 464 (pro)/ 131 (proti)/19
(zdrželo se). V konečném znění kompromisních legislativních pravidel pro EFSI snížil
Europarlament příspěvek dvou zdrojů financování garancí o celkem 1 mld. eur: z výzkumného
programu EU Horizont 2020 (na konečných 2,2 miliard eur) a CEF (nástroje na propojení
energetických, dopravních a digitálních sítí v EU – na konečných 2,8 miliard eur). Chybějící garance 1
mld. eur (500 mil. eur za každý z obou výše uvedených) bude hrazena z nevyužitých finančních
prostředků EU 2014 a 2015. Dále EP prosadil, že bude zveřejňován seznam schválených projektů. EP
bude také schvalovat generálního ředitele EFSI i jeho zástupce a definice kritérií pro výběr projektů a
seznamu projektových cílů, které by měly zajistit, že vybrané projekty budou v souladu s obecnými
prioritami EU. Komise spolupracuje s EIB k vytvoření portálu pro EFSI, s cílem zajistit
transparentnost současných a budoucích investičních projektů. Následujícím krokem bude schválení
rozpočtových důsledků pro rozpočet EU 2015 (návrh opravného rozpočtu) na plenárním zasedání
Evropského parlamentu 7. července. Podpora Rady z 9. června by měla být potvrzena brzy
prostřednictvím tzv. písemného postupu. EFSI má začít fungovat od září. Zdroje na garanční fond ve výši
8 miliard eur budou poskytnuty z rozpočtu EU ve formě vázaných rozpočtových prostředků (právně
závazný příslib vynaložit tyto finanční prostředky na dopředu stanovený účel) – z těchto zdrojů budou
např. v případě potřeby vyplaceny pohledávky EIB. Podle Komise by celkově EFSI mohl podpořit vznik až
1,3 milionu nových pracovních míst v průběhu tří let. EFSI se primárně zaměří na projekty v oblasti
telekomunikace, energetické a dopravní infrastruktury, ale také na výzkum a projekty v oblasti
vzdělávání a inovací a zdraví. Neexistuje žádný klíč pro využití fondu pro různé sektory nebo země.
ZPRÁVA PĚTI PŘEDSEDŮ – PLÁN PRO POSÍLENÍ EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE
Zpráva k Dokončení evropské hospodářské a měnové unie (HMU) je jednou z 10 hlavních priorit
Junckerovy Komise. Očekávaná zpráva předsedů Evropské komise (Jeana-Clauda Junckera), Evropské
rady (Donalda Tuska), předsedy Euroskupiny Jeroena Dijsselbloema, předsedy Evropské centrální
banky Maria Draghi a předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze rozděluje akce k HMU na
bezprostřední kroky (od 1. července 2015 do 30. června 2017) a dokončení struktury HMU (do roku
2025). Zpráva se zaměřuje na země se zavedenou měnou euro (19 z 28 států EU), protože mají dle
Komise konkrétní společné problémy, zájmy a povinnosti. Přípravy se účastnily všechny členské
státy. Zpráva navazuje na tzv. zprávu „čtyř předsedů“ (bez předsedy EP) „Směrem ke skutečné
hospodářské a měnové unii“ a na sdělení Komise z roku 2012 „Návrh prohloubené a skutečné
hospodářské a měnové unie“, které představují základní dokumenty HMU, spolu s Analytickou
zprávou vypracovanou „čtyřmi předsedy“ jako materiál z neformálního zasedání Evropské rady, 12.
února 2015. Zpráva obsahuje body k vytvoření skutečné hospodářské unie, finanční unie (např.
dohoda na společném systému pojištění vkladů v rámci dokončení bankovní unie), fiskální unie
(zřízení nové Evropské fiskální rady*). Fáze I v rámci demokratické odpovědnosti, legitimity a
posílení institucí zmiňuje posílení parlamentní kontroly jako součásti evropského semestru (ES) (vysvětlení ES zde). Konkrétně: plenární rozpravou o roční analýze růstu v Evropském parlamentu před
jejím vydáním Komisí i po něm; následovanou plenární rozpravou o doporučeních pro jednotlivé země;
systematičtější interakci mezi komisaři a vnitrostátními parlamenty, pokud jde o doporučení pro
jednotlivé země i vnitrostátní rozpočty; systematičtější konzultace a zapojení ze strany vlád,
vnitrostátních parlamentů a sociálních partnerů před každoročním předkládáním národních programů
reforem i programů stability a zvýšení úrovně spolupráce mezi Evropským parlamentem a
vnitrostátními parlamenty. Mezi následujícími opatřeními je klíčové vytvoření budoucího subjektu
eurozóny pro správu finančních prostředků odpovědného na evropské úrovni **. Realizace
těchto návrhů bude vyžadovat společné odhodlání všech členských států a orgánů EU. Předsedové
proto vyzývají Evropskou radu, aby tyto návrhy při nejbližší příležitosti schválila.
GR-EXIT A MIGRACE
Hlavními body debaty minipléna bylo mimo jiné Řecko (které k dnešnímu dni nedosáhlo s věřiteli
dohody) a řešení krizové situace s migrací (návrh povinných kvót). Europoslanci se dále vyjadřovali ke
zprávě zástupců Komise a Rady k přípravě zasedání Evropské rady (ve dnech 25. - 26. 6. v Bruselu, s
hlavními tématy migrace, bezpečnostní výzvy EU, boj proti terorismu, správa hospodářských záležitostí uzavření evropského semestru 2015, zhodnocení současného stavu okolo TTIP, EFSI, HMU).
ROZPRAVA O AKČNÍM PLÁNU KOMISE PRO REFORMU KORPORÁTNÍCH DANÍ
Poslanci ve středu diskutovali s komisařem pro daně P. Moscovicim o akčním plánu Komise pro
spravedlivé a efektivní zdaňování příjmů právnických osob, který byl zveřejněn Komisí dne 17.
června. Akční plán má za cíl reformovat zdaňování příjmů právnických osob v EU - zamezit vyhýbání
se daňovým povinnostem. Jedním z bodů je např. zavedení společného konsolidovaného základu daně
z příjmů právnických osob, či zdanění v místě vytvoření zisku. Poslanci ale požádali Komisi o
předložení již konkrétních legislativních návrhů. Akční plán bude dále diskutován na společném
zasedání výborů ECON a TAXE dne 2. 6. s předsedou Komise Junckerem a komisařem Moscovicim. O
doporučeních výboru TAXE v souvislosti s “Luxleaks” bude Parlament hlasovat na svém listopadovém
plenárním zasedání.
*Na evropské úrovni by zajišťovala veřejné a nezávislé posouzení toho, jak si rozpočty – a jejich plnění – vedou ve srovnání s
hospodářskými cíli a doporučeními stanovenými ve fiskálním rámci EU. Stanovisko by se mělo promítnout do rozhodnutí
Komise přijímaných v rámci evropského semestru.
**Členské státy eurozóny by i nadále rozhodovaly o daních a alokaci rozpočtových výdajů podle svých
preferencí a politických rozhodnutí. S tím, jak eurozóna směřuje ke skutečné hospodářské a měnové unii, však poroste
potřeba přijímat některá rozhodnutí kolektivně, při zajištění demokratické odpovědnosti a legitimity. Toto kolektivní
rozhodování by mohlo probíhat právě v rámci budoucího subjektu eurozóny pro správu finančních prostředků.

