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DOHODA NA PODOBĚ FONDU PRO VYPOŘÁDÁNÍ PROBLÉMŮ BANK

Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU

Ve čtvrtek 20. března dosáhli zástupci členských zemí a Evropského parlamentu kompromisu
ohledně podoby mechanismu pro záchranu a případné uzavírání problémových bank v eurozóně.
Tento mechanismus je jedním z pilířů plánované bankovní unie. Součástí dohody je fond
pro vypořádání problémů bank, který má chránit daňové poplatníky před náklady na podporu
bankovního sektoru. Státy EU během finanční krize vynaložily na podporu problémových bank
z veřejných prostředků celkem 1,6 bilionu eur. Do fondu by banky měly vložit 55 miliard eur během
příštích osmi let namísto původních deseti, které navrhoval ECOFIN. Již po prvních dvou letech má
být ve fondu sdíleno 60 % celkové částky z národních přihrádek. Schéma vypořádání bank má
navrhovat Evropská komise. Dohoda počítá rovněž s tím, že Evropská centrální banka bude mít
hlavní roli při rozhodování o spuštění procesu uzavírání bank. To má vládám jednotlivých zemí
omezit prostor k tomu, aby takovýto krok napadly. O návrhu bude Evropský parlament hlasovat
na svém posledním zasedání v této legislativní periodě na konci dubna.
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Dle Závěrů si lídři vlád a států EU přejí v kontextu aktuálních událostí na Ukrajině posílení
energetické bezpečnosti EU a snížení její závislosti na zdrojích z Ruska. Komise má připravit
konkrétní plán pro červnový summit. Své cíle v rámci tzv. energeticko-klimatického balíčku
pro snížení skleníkových plynů do roku 2030 si EU vyjasní nejpozději v říjnu. Lídři EU také podepsali
politickou část asociační dohody s Ukrajinou týkající se politického dialogu, spolupráce v obranné
a bezpečnostní politice či podpory při reformách. Dále má na popud Evropské rady ECOFIN na svém
příštím zasedání přijmout pozměněnou směrnici o zdanění příjmů z úspor, která umožní lépe bojovat
s daňovými podvody a úniky. Rada má také přijmout do konce roku směrnici o správní spolupráci,
která umožní automatickou výměnu informací o jiných typech příjmů.

FISKÁLNÍ PAKT A EVROPSKÝ STABILIZAČNÍ MECHANISMUS NEODPORUJÍ NĚMECKÉ ÚSTAVĚ

V úterý 18. března rozhodl německý ústavní soud v Karslruhe s konečnou platností o zamítnutí
stížností podaných proti fiskálnímu paktu a Evropskému stabilizačnímu mechanismu, které mají
pomoci eurozóně řešit hospodářskou a finanční krizi. Oba nástroje napadla u německého ústavního
soudu různorodá skupina žalobců (celkově 37 tisíc) s tvrzením, že protiústavně zasahují
do pravomoci Bundestagu rozhodovat o využití veřejných prostředků. Soud rozhodl podle očekávání,
neboť již v září 2012 zamítl návrh na vydání předběžného zákazu ratifikace obou smluv.

EUROKOMISAŘI KANDIDUJÍCÍ DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Janusz Lewandowski, současný komisař pro finanční plánování a rozpočet, je dalším ze současných
komisařů, který oznámil svou kandidaturu do Evropského parlamentu. Dalšími kandidujícími jsou
Viviane Reding (Lucembursko), Olli Rehn (Finsko), Karel De Gucht (Belgie) či slovenský komisař
Maroš Šefčovič. Šefčovič však nadále zůstává - dle výroků současného premiéra Roberta Fica kandidátem Slovenska na post komisaře pro období 2014-2019. Mandát komisaře a europoslance
nelze vykonávat současně. Úspěšná kandidatura do Evropského parlamentu má budoucím
komisařům pomoci posílit jejich demokratickou legitimitu.

EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA VODA JAKO LIDSKÉ PRÁVO - REAKCE KOMISE
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Ve středu 19. března se Evropská komise v rámci předepsané lhůty vyjádřila k první úspěšné
evropské občanské iniciativě Voda jako lidské právo. Organizátoři iniciativy vyzvali Komisi, aby všem
občanům EU zajistila právo na vodu a hygienu, vyjmula zásobování vodou a správu vodních zdrojů
z pravidel vnitřního trhu a osvobodila je od liberalizace a aby zvyšovala své snahy o zajištění
univerzálního přístupu k vodě a hygieně. Ve svém sdělení však Evropská komise pouze uznává
důležitost práva na vodu a hygienu a důležitost vody jako veřejného statku. Dále pak Komise popisuje
kroky, které již EU v této oblasti odvedla. V rámci EU již například existují přísné normy pro kvalitu
vody, Komise také poskytuje finanční prostředky na rozšíření a zlepšení vodohospodářské
infrastruktury v členských státech. Komise bude však i nadále dodržovat pravidla vyplývající
ze Smlouvy, která vyžadují, aby EU v otázce vnitrostátních rozhodnutí ohledně vlastnictví
vodohospodářských podniků zůstala neutrální. Evropská federace odborů veřejných služeb, která je
organizátorem iniciativy, Evropskou komisi kritizuje za její nízkou ambici. Organizátoři očekávali
legislativní návrh, který vyhoví jejich požadavkům a zabrání privatizaci vodohospodářské
infrastruktury v EU. Zároveň organizátoři uvítali, že Evropská komise vyjmula vodohospodářské
a sanitární služby z nedávno schválené koncesní směrnice. Litují však, že Komise neučinila podobný
krok v rámci vyjednávání o Transatlantické dohodě o volném obchodu (TTIP).

KONEC ROAMINGU V EU DO KONCE ROKU 2015?

Poplatky za volání ze zahraničí, takzvaný roaming, by mohly být v rámci jednotného trhu EU zrušeny.
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu (ITRE) v pondělí 17. března
schválil návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se
jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu. Zrušení
poplatků od prosince 2015 se týká hlasových služeb, datových služeb i posílání SMS zpráv. Očekává
se, že plénum Evropského parlamentu na svém dubnovém zasedání přijaté návrhy potvrdí. Poté musí
s předlohou souhlasit ještě členské státy.

