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Rada ve složení ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci se včera na svém zasedání v Lucemburku
jednomyslně rozhodla vyloučit Evropský parlament z hodnotícího a monitorovacího mechanismu k
ověření uplatňování schengenského acquis. Schengenský prostor umožňuje na území smluvních
států překračovat státní hranice bez hraniční kontroly. V minulosti bylo hodnocení provádění
schengenských pravidel pouze v pravomoci členských států. To bylo však považováno za příčinu
"neaktivity" v této velmi citlivé oblasti. Proto přistoupila Evropská komise k revizi tohoto systému a
představila v září minulého roku návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření
hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis. Rada na
svém včerejším zasedání změnila právní základ hodnotícího mechanismu z článku 77 na článek 70
Smlouvy o fungování EU, což znamená, že Parlament bude namísto spolurozhodování pouze
konzultován (tzn. jeho stanovisko nebude pro Radu závazné). Původně se proti návrhu postavilo
Rumunsko, nakonec však ustoupilo tlaku ostatních členských států. Rumunská skepse vůči čistě
mezivládní metodě bez zapojení evropských institucí v oblasti Schengenu se zakládá na zkušenosti
s holandským vetem proti přistoupení Rumunska do Schengenského prostoru. Součástí tzv.
Schengenského balíčku je také návrh nařízení k dočasnému zavedení hraničních kontrol na
vnitřních hranicích ve výjimečných událostech. Nebude-li některý ze schengenských států schopen
plnit své povinnosti, nařízení umožňuje znovuzavedení kontrol (v maximálním rozsahu šesti týdnů,
avšak s možností výjimečného prodloužení). Rozhodnutí jedné země bude muset následně posvětit
Rada avšak opět bez zapojení Evropského parlamentu. Poslanec Carlos Coelho (Portugalsko, EPP),
který je zpravodajem návrhu nařízení ke zřízení hodnotícího mechanismu, prohlásil, že pokud bude
Rada pokračovat ve vytěsňování Evropského parlamentu, podnikne Evropský parlament patřičné
právní kroky u Evropského soudního dvora. Podobná reakce se dá očekávat také od Evropské
komise. Ve včerejším tiskovém prohlášení předseda frakce Liberálů v Evropském parlamentu
(ALDE), Guy Verhofstadt, uvedl, že Rada vyhlásila Evropskému parlamentu válku. V kuloárech se
mluví o největším střetu mezi národními vládami a Evropským parlamentem od ratifikace
Lisabonské smlouvy.

KOMISE PŘEDSTAVILA NÁVRH KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ K

ZÁCHRANĚ BANK

Ve středu 6. června představil komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier návrh opatření
krizového řízení s cílem předcházet záchraně bank z peněz daňových poplatníků. Návrh směrnice
Evropského parlamentu a Rady zřizující rámec pro obnovu a řešení problémů finančních
institucí, jehož finální verze ještě není k dispozici, má státům napříč EU poskytnout nástroje na
prevenci a řešení bankovních krizí. Mezi konkrétní nástroje prevence patří povinnost bankovních
institucí vypracovat tzv. plány ozdravných postupů, dále připravit plány pro řešení problémů či
zjistit překážky obnovení platební schopnosti a možnost uzavřít dohody v rámci bankovních skupin
o poskytnutí finanční pomoci za účelem posílení finanční stability skupiny jako celku a omezení
šíření krize. V případě již probíhající krize budou mít úřady možnost v rámci tzv. včasného zásahu
požadovat po postižených bankovních institucích plnění výše uvedených plánů nebo také
pravomoc jmenovat zvláštního manažera banky pro krizové řízení. Mezi nástroje a pravomoci ve
fázi řešení již vzniklých problémů patří možnost prodeje obchodních činností, kdy by veřejné
orgány mohly prodat celou banku ohroženou úpadkem nebo její část jiné bance; zřízení
překlenovací banky, kdy dochází k určení dobrých aktiv a jejich převedení na novou banku, která by
se prodala jinému subjektu; další nástroje slouží k vyčištění rozvahy postižené banky či odepsání
pohledávek, při kterém by došlo k rekapitalizaci banky s tím, že nároky akcionářů by byly
znehodnoceny nebo rozmělněny a pohledávky věřitelů by se snížily nebo přeměnily na akcie. Plán
byl představen v souvislosti se summitem G20, který se koná za dva týdny v mexickém Los
Cabos.

KANCLÉŘKA MERKEL SE VYSLOVILA PRO VÍCERYCHLOSTNÍ EU

Německá kancléřka Angela Merkel ve včerejším rozhovoru pro veřejnoprávní televizi ARD
podpořila myšlenku vícerychlostní Evropské unie. Angela Merkel řekla, že Německo potřebuje více
Evropy, tj. nejen měnovou unii, ale také fiskální unii ve smyslu společné rozpočtové politiky a
především tzv. politickou unii, což znamená že národní státy musí postupně odevzdávat
kompetence do centra a umožnit EU více kontroly. Vícerychlostní Evropa dle kancléřky již fakticky
existuje (Schengen, společná měna euro) a tato tendence se ještě posílí. To, že někteří nechtějí jít
dále, nesmí znamenat, že Evropa zůstane stát. Výroky německé kancléřky umocňují spekulace o
přípravě institucionálního pohybu EU, jehož konkrétní postup má být představen na Evropské Radě
na konci června t.r.

