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V úterý 22. května 2012 uběhla lhůta pro zasílání tzv. odůvodněných stanovisek k návrhu
nařízení Rady o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu
služeb. O tomto návrhu nařízení, který je označován také jako Monti II, jsem informovala
ve Stručném týdenním výběru událostí EU z 4. května t.r. V rámci osmitýdenní lhůty pro
kontrolu principu subsidiarity národními parlamenty zaslalo celkem 12 komor národních
parlamentů svá odůvodněná stanoviska a vyslovilo názor, že předložený legislativní akt není
s principem subsidiarity v souladu. Jednalo se o tyto jednokomorové parlamenty (disponují
dvěma hlasy): 1. dánský, 2. finský, 3. lotyšský, 4. lucemburský, 5. maltský, 6. portugalský
a 7. švédský (tzn. dohromady 14 hlasů) a tyto komory dvoukomorových parlamentů
(disponují každá jedním hlasem): 8. belgická Poslanecká sněmovna, 9. francouzský Senát,
10. polský Sejm, 11. nizozemská Poslanecká sněmovna a 12. britská dolní sněmovna (tzn.
dohromady 5 hlasů). Celkem tedy bylo dosaženo 19 hlasů, přičemž minimální počet hlasů
potřebných pro žlutou kartu je 18. Jedná se o historicky první žlutou kartu v rámci
tzv. mechanismu včasného varování od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Systém
včasného varování je upraven v protokolu k zakládacím smlouvám č. 2 o používání zásad
subsidiarity a proporcionality. Nyní bude Evropská komise dle postupu, který byl
konkretizován dopisem jejího předsedy José Manuel Barrosem adresovaným národním
parlamentům z 1. prosince 2009, odůvodněná stanoviska analyzovat a poté rozhodne,
zda návrh zachová, změní či zda jej stáhne, a toto své rozhodnutí řádně odůvodní.
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EVROPSKÝ PARLAMENT DOPORUČIL ZAVÉST DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ

Ve středu 23. května 2012 přijal na svém plenárním zasedání Evropský parlament legislativní
usnesení k návrhu směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí. Toto
usnesení bylo přijato 487 hlasy pro, 152 proti a 46 poslanců a poslankyň se hlasování zdrželo.
V oblasti daní je uplatňován zvláštní legislativní postup a Evropský parlament je v této
záležitosti pouze konzultován. Nicméně Evropská komise souhlas Evropského parlamentu
uvítala, protože tak může být zvýšen politický tlak na členské státy, aby v této věci dosáhly
kompromisu. Ve schválené zprávě doporučuje místopředsedkyně Evropského parlamentu
Anni Podimata (S&D, Řecko) zavést daň z finančních transakcí v Evropské unii, případně
pouze v některých členských státech pokud nebude nalezena shoda napříč EU-27. Evropskou
komisí předložené nařízení stanoví sazby pro daň z finančních transakcí minimálně 0,1 %
v případě finančních transakcí, které se netýkají derivátových nástrojů a minimálně 0,01 %
v případě finančních transakcí týkajících se derivátů. Ve zprávě je mimo jiné uvedeno, že
návrh na zavedení daně z finančních transakcí pramení ze snahy "zajistit, aby se finanční
sektor podílel na úhradě nákladů krize a aby byl v budoucnu zdaněn spravedlivě vzhledem
k jiným sektorům; odradit finanční instituce od nadměrně rizikových činností; doplnit
regulační opatření zaměřená na předcházení budoucím krizím a vytvořit dodatečný příjem
pro rozpočet EU". Dle odhadu Evropské komise ze září 2011 by mohlo být vybráno ročně
57 mld. EUR. Dle výroků komisaře EU pro rozpočet Lewandowského by jedna třetina příjmů
z nové daně z finančních transakcí měla putovat do národních rozpočtů. Jako důvody proti
zavedení daně z finančních transakcí jsou uváděny především riziko snížení atraktivnosti EU
pro investice v globálním měřítku. Dále zaznívají názory, že bude-li daň z finančních transakcí
zavedena jen v některých členských státech EU formou posílené spolupráce, může toto mít
negativní dopady na hospodářskou soutěž a jednotný trh.
EVROPSKÁ RADA A PLÁN NA PROHLOUBENÍ INTEGRACE EU
Nejvíce diskutovaným tématem neformální Evropské Rady, která se konala 23. května
v Bruselu, byl návrh francouzského prezidenta Hollanda na zavedení tzv. eurobondů (společné
dluhopisy eurozóny) jako konkrétního instrumentu pro investice bez porušení fiskálních
pravidel. Za hlavního oponenta tohoto návrhu je označováno Německo, nicméně dle výroku
italského premiéra Montiho většina zemí tento návrh podporuje. Diskutováno bylo také
navýšení kapitálu Evropské investiční banky, přesměrování doposud nevyužitých 82 mld. EUR
ze strukturálních fondů EU státům, jež jsou schopny tyto peníze absorbovat (ČR doposud
vyčerpala 17,7 % z celkové částky cca 780 mld. Kč), využití Evropského stabilizačního
mechanismu pro rekapitalizaci bank apod. Na závěr několikahodinové diskuze byl předseda
Evropské Rady Van Rompuy pověřen vypracováním plánu pro další hospodářskou integraci
EU. V diskuzi se má pokračovat na řádném summitu Evropské Rady, který se uskuteční 28.
a 29. června.
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