O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU
pátek, 18. dubna 2014
Tento týden proběhlo ve Štrasburku poslední zasedání Evropského parlamentu v 7. funkčním
období. Hlasováno bylo cca 70 předloh, za nejvíce relevantní lze považovat:
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Evropský parlament schválil návrhy, které dokončují tzv. bankovní unii. Ty nyní musí být ještě
formálně potvrzeny Radou. Odsouhlasen byl vznik jednotného mechanismu pro řešení problémů
bank a záchranného bankovního fondu (tzv. SRM), rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů
bank (tzv. BRRD) a společná pravidla pro pojištění vkladů klientů. Mechanismus SRM a pojištění
vkladů jsou druhým a třetím pilířem bankovní unie. Tím prvním pilířem je již schválený jednotný
dohled nad cca 130 bankami eurozóny, které představují 85 % bankovního sektoru EU. Tento dohled
má letos v listopadu převzít Evropská centrální banka, která nyní dopracovává technické standardy
dohledu a provádí zátěžové testy jednotlivých bank. Všechny země EU musí vytvořit fond pro řešení
problémů bank v potížích. Mechanismus SRM má fungovat na principu bail-in, kdy případná budoucí
záchrana bank má být financována věřiteli banky v přesně vymezeném pořadí, a nikoli daňovými
poplatníky. Fond má pomoci přetnout bludný kruh propojení mezi bankami a státy tak, jak tomu bylo
v minulých letech např. v Irsku či ve Španělsku a částečně i v Řecku, kde záchrana bank z veřejných
prostředků výrazně zatížila veřejné rozpočty, což s sebou neslo přímé následky pro schopnost států
financovat se na kapitálovém trhu, resp. nutnost požádat o mezinárodní finanční pomoc. Zatímco
v zemích neplatících eurem budou tyto fondy národní, v eurozóně se sloučí do jednoho společného
fondu s cílovou částkou 55 mld. EUR, která by se ve fondu měla nahromadit v příštích osmi letech
z příspěvků jednotlivých bank. Dohoda je kritizována kvůli nízké kapacitě fondu, který prý nestačí ani
na záchranu jedné větší banky a protože má být plně k dispozici až v roce 2023. V diskuzích
o dostatečné částce pro kapacitu fondu zaznívá i suma 1 bilion EUR (namísto schválených 55 mld.
EUR). Banky budou muset také vypracovat nouzové plány, které budou sloužit jako plány pro případ
krize a které stanoví, kdy a jak banku restrukturalizovat či zahájit řízené ukončení její činnosti.
Harmonizována na úrovni EU bude také výše pojištěných vkladů, na níž má klient banky v případě
jejího krachu nárok. Tato částka byla již dříve stanovena na 100 tisíc EUR. Všechny země EU však
budou nově muset zajistit, aby fond pojištění vkladů financovaly samotné banky. Opatření je
kritizováno, protože nedošlo ke vzniku společného fondu pro pojištění vkladů.
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Ve středu přijal Evropský parlament dlouho vyjednávaný návrh statutu evropských politických stran
a nadací, který má zlepšit jejich financování a posílit jejich "evropský charakter". Nařízení, které čeká
na formální schválení Rady, umožní registraci evropských politických stran jako organizace v rámci
EU od 1. ledna 2017. Evropské politické strany jsou zastřešují ideologicky spřízněné národní členské
strany. V současné době existuje 13 oficiálních evropských politických stran a jsou registrovány jako
neziskové organizace pod belgickým právem. Co se týče financování evropských politických stran,
příspěvek z rozpočtu Evropského parlamentu zůstane stabilní, nicméně strany budou moci převádět
část svého rozpočtu z jednoho roku do druhého. Také limit na dary byl zvýšen z 12 na 18 tisíc EUR
na jednoho dárce za rok. Hlavní příčinou neshody mezi Evropským parlamentem a členskými státy
bylo však zřízení nezávislého orgánu, který má pokutovat či dokonce zrušit statut evropské politické
strany, pokud nebudou dodržována pravidla financování či nebudou respektovány evropské hodnoty.
Ty jsou definovány článkem 2 ve Smlouvě o EU. Jedná se o lidskou důstojnost, svobodu, demokracii,
rovnost, právní stát a dodržování lidských práv včetně práv příslušníků menšin. Dodržování
evropských hodnot vyvolalo polemiku, někteří toto opatření vnímají jako pokus blokovat ty evropské
politické strany, které jsou kritické k EU či jejím institucím. Nicméně rozhodnutí ohledně porušování
evropských hodnot bude muset projít pro tento účel zřízenýmmezi-institucionálním výborem a může
být zrušena Soudním dvorem EU.
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Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb: Dlouho vyjednávaná směrnice je namířena proti
firmám, které své pracovníky do zahraničí vysílají jen naoko a zakládají takzvané schránkové
společnosti v zemích, kde jsou nižší náklady na sociální výdaje zaměstnanců. Směrnice posiluje
právní jistotu a má zlepšit situaci vysílaných pracovníků, kterých je v EU více než milion.
Europoslanci rovněž definovali falešnou samostatnou výdělečnou činnost, díky níž firmy činí
ze svých zaměstnanců podnikatele, což jim v některých zemích výrazně zlevňuje náklady. Je tak
zneužívána směrnice z roku 1996 umožňující dočasně vysílat pracovníky za hranice, aby tam
poskytovali služby.
Právo na základní účet u banky pro všechny obyvatele EU: Všichni občané EU budou mít právo
otevřít si kdykoli tzv. základní bankovní účet. Ten by měl umožňovat jednoduché transakce
a poplatky za něj mají být přehledné.
Situace na Ukrajině: Europoslanci kritizovali vojenskou přítomnost ruských ozbrojených sil
u ukrajinských hranic, která podle nich ohrožuje bezpečnost v Evropě. EU by se podle nich měla
snažit zajistit, aby se neopakoval scénář obsazení Krymu. Europoslanci volají také po sankcích
vůči ruským energetickým firmám.
Z pohledu Senátu jsou také velmi zajímavé schválení legislativního návrhu Vyšetřovacího práva
Evropského parlamentu či nelegislativní zprávy Vztahy mezi Evropským parlamentem
a národními parlamenty a Jednání o Víceletém finančním rámci 2014 - 2020: ponaučení a další
postup.

