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Ve středu 12. září přednesl v Evropském parlamentu předseda Evropské komise Barroso dlouho
očekávanou zprávu ke stavu Evropské unie, v níž mimo jiné zmínil:
 Globalizace vyžaduje hlubší integraci, nemůžeme řešit evropské problémy národními recepty,
v Evropě jsme na sobě závislí; Evropa potřebuje nový směr a myšlení, tím je opravdová
hospodářská a měnová unie založená na politické unii a doplněná o fiskální mechanismy;
 hlubší integrace vyžaduje více demokracie, což znamená především posílení role Evropského
parlamentu, musíme podporovat doplňkovost mezi Evropským a národními parlamenty možným řešením je posílení evropských politických stran;
 potřebujeme silnou hospodářskou koordinaci, problémy jedné země mají dopad na ostatní země,
tzv. six-pack a specifická doporučení jednotlivým státům jsou dobrým začátkem; nepotřebujeme
žádné nové instituce; dlouhodobě potřebujeme společné dluhopisy;
 Komise předloží návrh bankovní unie, která má rozbít začarovaný kruh mezi zadluženými státy
a oslabenými bankami; před prosincovou Evropskou Radou musí být tento dokument diskutován
v Evropském parlamentu; nyní musíme zavést nový mechanismus jednotného bankovního
dohledu nad všemi bankami eurozóny, paralelně bude Komise pracovat na reformě bankovního
systému;
 zavedení daně z finančních transakcí je možné pouze prostřednictvím posílené spolupráce;
 politickým horizontem Komise je federace národních států, která bude řešit společné problémy
prostřednictvím sdílení svrchovanosti; nechceme žádný superstát; v éře globalizace znamená
federace národních států více pravomocí pro členské státy; naši občané musí být hrdí na své
národy ale také na Evropu; politická unie znamená rovněž selekci priorit, ne vše je třeba řešit v souladu s principem subsidiarity - na evropské úrovni;
 nesmíme začínat změnou smluv, zásadní budou volby do Evropského parlamentu v roce 2014;
před těmito volbami předloží Komise svou představu dalšího vývoje obsahující explicitní návrhy
pro nezbytné změny Smluv včetně prvků posílené demokracie a zodpovědnosti; poté musí
proběhnout široká debata napříč EU.
Hlavní priority Komise jsou také nastíněné v dopise předsedy Evropské komise Barrosa
předsedovi Evropského parlamentu Schulzovi.
EVROPSKÁ KOMISE STÁHLA LEGISLATIVNÍ NÁVRH MONTI II

Ve čtvrtek 13. září byl předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch informován dopisem
místopředsedy Evropské komise Šefčoviče o stažení návrhu nařízení Rady o výkonu práva
na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu služeb (tzv. Monti II). U tohoto
návrhu byl poprvé v historii spuštěn v rámci kontroly dodržování principu subsidiarity národními
parlamenty mechanismus žluté karty. Také Senát vydal k tomuto legislativnímu návrhu EU
odůvodněné stanovisko. V dopise Komise zmiňuje, že její návrh by pravděpodobně nezískal
potřebnou politickou podporu Evropského parlamentu a Rady, proto návrh stahuje. Komise se
však nedomnívá, že by legislativním návrhem byl porušen princip subsidiarity či proporcionality.
POČÁTEK BANKOVNÍ UNIE A RATIFIKACE ZŘÍZENÍ EVROPSKÉHO STABILIZAČNÍHO MECHANISMU

Zpracovala:
Jana Maláčová
Zástupkyně KS při EP
Telefon:
+420 731 124 389
+ 32 484 430 132
E-mail:
malacovaj@senat.cz

Ve středu 12. září představil komisař pro vnitřní trh Michel Barnier legislativní balíček k bankovní
unii. Jedná se o návrh dvou nařízení (nové nařízení Rady dávající Evropské centrální bance
dohledové pravomoci a novelizace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1093/2010 o zřízení
Evropského orgánu pro bankovnictví) a sdělení k bankovní unii. Společný bankovní dohled se má
týkat všech šesti tisíc bank eurozóny, dohledovým orgánem má být Evropská centrální banka.
Komise tak reaguje na fakt, že banky jednají nadnárodně, zatímco dohled je národní a neexistuje
dostatečná mezinárodní koordinace. Národní dohledové orgány mají nadále provádět hodnocení
bankovní situace ve svých zemích, nicméně rozhodovací pravomoci bude mít Evropská centrální
banka. Evropský parlament reagoval na návrh Komise vesměs pozitivně, nicméně se dožaduje
demokratické kontroly jednání Evropské centrální banky stejně jako možnosti spolurozhodování
s Radou namísto pouhé konzultace při přijímání legislativních návrhů.
Společný bankovní dohled má být předpokladem pro přímou rekapitalizaci bank z Evropského
stabilizačního mechanismu (ESM). Ve středu německý Spolkový ústavní soud v Karlsruhe rozhodl,
že zřízení ESM a tzv. fiskální pakt EU nejsou protiústavní, avšak za podmínky, že 1. německý podíl
do záchranného fondu ESM se v budoucnu nesmí navyšovat bez souhlasu Bundestagu (německý
podíl na schváleném základním kapitálu ESM činí 190 mld. EUR) a 2. že zástupci obou komor
německého parlamentu budou mít dostatečný přístup k informacím o jeho fungování. Ve čtvrtek
13. září v návaznosti na tento rozsudek německý prezident Gauck dokončil ratifikační proces ESM
a fiskálního paktu. Německo bylo posledním členem eurozóny, jež ESM neratifikovalo. Oficiálně má
ESM, který nahrazuje dočasný Evropský nástroj finanční stability (EFSF), vstoupit v platnost
14. října.

