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SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NÁRODNÍCH PARLAMENTŮ S MÍSTOPŘEDSEDOU EVROPSKÉHO PARLAMENTU OTHMAREM
KARASEM
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Všechny stručné
týdenní výběry
událostí EU naleznete
zde.

V úterý 29. května se setkali zástupci a zástupkyně 40 komor národních parlamentů
při Evropském parlamentu s místopředsedou Evropského parlamentu Othmarem Karasem
(EPP, Rakousko), který je spolu s Miguelem Angelem Martínezem Martínezem (S&D,
Španělsko) zodpovědný za vztahy s národními parlamenty. Místopředseda EP Karas
zodpovídá za legislativní spolupráci s národními parlamenty, místopředseda EP Martínez
Martínez má na starosti agendu COSAC (Konference předsedů výborů pro evropské záležitosti
národních parlamentů včetně účasti Evropského parlamentu). Během dvouhodinového
setkání místopředseda Karas mimo jiné uvedl, že Evropský parlament připravuje komunikační
strategii pro volby do Evropského parlamentu v létě 2014, jejímž cílem je zvýšení volební
účasti stejně jako zájmu voličů o evropská témata. Jako zásadní rozdíl mezi Evropským a
národními parlamenty uvedl místopředseda Karas tzv. automatický hlasovací mechanismus v
národních parlamentech, který je důsledkem vládní většiny v parlamentech. Toto dle Karase
není případ Evropského parlamentu, ve kterém je během legislativního procesu pozměněno
90 procent návrhů předložených Evropskou komisí. Místopředseda Karas také vyjádřil
souhlas s výrokem předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze (S&D, Německo), že se
nacházíme v éře deparlamentarizace. Jako příklad může být uveden fakt, že jakmile parlament
váhá např. kvůli řádné diskuzi se schválením návrhů, které byly dohodnuty na summitech, je
obviněn z blokování řešení situace. Dle Karase mají Evropský parlament i národní parlamenty
společný zájem na co nejnižší míře využívání mezivládní formy spolupráce v rámci EU a
naopak na co nejčastější aplikaci komunitární metody spolupráce. Kontrolu principu
subsidiarity národními parlamenty vnímá místopředseda Karas jako možnost kontroly
národních vlád jejich parlamenty v oblasti EU legislativy, nicméně tato pravomoc nesmí být
zneužita proti integračnímu procesu EU. V rámci následné diskuze místopředseda Karas mimo
jiné uvedl, že rozhodnutí o pokračování činnosti tzv. Řídícího orgánu Evropského parlamentu
pro vztahy s národními parlamenty (Steering group), který byl zřízen po ratifikaci Lisabonské
smlouvy za účelem vypracování konkrétních doporučení spolupráce s národními parlamenty,
nepovažuje za aktuální problém. Místopředseda Martínez Martínez naopak pokračování její
činnosti podporuje. COSAC má dle Karase budoucnost, nicméně spolupráce mezi národními a
Evropským parlamentem nesmí být redukována jen na tento orgán a zároveň musí být v
COSAC dosaženo adekvátního zastoupení národních a Evropského parlamentu. Jako možnosti
posílení dialogu mezi Evropským a národními parlamenty místopředseda Karas zmínil
rozšíření videokonferencí mezi zpravodaji či jeden či dva politické projekty ročně, které
budou společně jak národními tak Evropským parlamentem s občany komunikovány.
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EVROPSKÉ KOMISE A BANKOVNÍ UNIE

Ve středu 30. května přijala Evropská komise tzv. soubor doporučení pro rozpočtová opatření
a hospodářské reformy na podporu finanční stability, posílení růstu a vytváření pracovních
míst, jež by měla být schválena Evropskou Radou na konci června. Balíček Komise, který je
vyvrcholením první fáze tzv. Evropského semestru a hodnotí mimo jiné Národní program
reforem ČR za rok 2012 a Konvergenční program ČR 2012, má tři části: 1. celkem 28
doporučení pro jednotlivé členské státy a eurozónu jako celek, 2. závěry hloubkového
přezkumu situace v 12 členských státech, u nichž Komise indikovala potenciální
makroekonomickou nerovnováhu a 3. doporučení pro ukončení postupu při nadměrném
schodku s Německem a Bulharskem včetně návrhu na zrušení pozastavení závazků
z Kohezního fondu pro Maďarsko. ČR se týká pouze první část, v šestistránkovém dokumentu
je uvedeno šest doporučení, která se týkají 1. deficitu státního rozpočtu, 2. reforem
důchodového systému, 3. předškolních zařízení péče o dítě, 4. veřejných služeb zaměstnanosti,
5. veřejné správy (služební zákon, provádění nového zákona o zadávání veřejných zakázek,
anonymní akcie, čerpání fondů EU a boj proti korupci) a 6. systému hodnocení kvality
vysokoškolských a výzkumných ústavů. Také pro eurozónu vypracovala Evropská komise
šestici doporučení, za nejzásadnější lze považovat aktivní přístup ke zrychlení zřízení více
integrované finanční architektury včetně bankovního dohledu a krizové spolupráce. Tento
krok je označován za tzv. bankovní unii. V této souvislosti podpořil ve čtvrtek 31. května
prezident Evropské centrální banky Mario Draghi před výborem pro hospodářství a měnu
(ECON) Evropského parlamentu ideu bankovní unie jako možného řešení současné krizové
situace eura. Bankovní unie by se měla zakládat na třech hlavních pilířích: 1 společném
pojištění vkladů, 2. další centralizaci bankovního dohledu a 3. vytvoření evropského fondu pro
řešení problémů bank.

