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Po šestitýdenní prázdninové odmlce se v pondělí opět sejde Evropský parlament. V týdnu
od 3. září budou zasedat výbory i frakce.

NĚMECKO TLAČÍ NA SVOLÁNÍ KONVENTU VEDOUCÍHO KE ZMĚNĚ SMLUV
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V sobotu 25. srpna informoval německý týdeník Der Spiegel, že si německá kancléřka Angela
Merkelová ještě do konce tohoto roku přeje rozhodnutí o svolání konventu, který by připravil
návrhy na institucionální posun EU. Změna Smluv je možná dle čl. 48 Smlouvy o Evropské unii.
Dle tohoto článku může vláda kteréhokoli členského státu, Evropský parlament nebo Komise
Radě předkládat návrhy na změnu Smluv. Přijme-li Evropská rada prostou většinou
po konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí kladné rozhodnutí ve vztahu k posouzení
navrhovaných změn, svolá předseda Evropské rady konvent (svolání konventu může být se
souhlasem EP vypuštěno) složený ze zástupců vnitrostátních parlamentů, hlav států nebo
předsedů vlád členských států, zástupců Evropského parlamentu a Komise. Konvent
přezkoumá návrhy změn a konsensem přijme doporučení pro konferenci zástupců vlád
členských států. Konferenci zástupců vlád členských států svolá předseda Rady, aby se
společně dohodly změny, které mají být ve Smlouvách provedeny. Změny vstoupí v platnost
po ratifikaci všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy. Merkelová si prý již
dlouho přeje, aby např. vyjednaný fiskální kompakt byl rozšířený o tzv. politickou unii, čímž je
zde konkrétně myšlena nová pravomoc Evropského soudního dvora potrestat ty členské státy,
které nedodržují rozpočtovou disciplínu. O svolání konventu by mělo být rozhodnuto
na prosincovém summitu Evropské Rady. V tzv. pracovní skupině Budoucnost Evropy,
neformálním uskupení deseti ministrů zahraničí (více informací zde) prý německou iniciativu
na svolání konventu odmítla většina z přítomných. Další země sice konvent neodmítají, ale
např. Irsko má obavu z výsledku dalšího referenda o EU a Polsko je prý toho názoru, že
v současné sedmadvacítce je šance na smysluplný kompromis velmi nízká.
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Dne 12. září má Evropská komise na základě pověření Evropskou Radou předložit návrh
jednotného bankovního dohledu. V dnešním rozhovoru pro německý deník Süddeutsche
Zeitung zmínil komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier, že Evropská komise mimo jiné
navrhne pravomoc Evropské centrální banky kontrolovat všech šest tisíc bank působících
v eurozóně. Tento dohled bude povinný pro 17 zemí eurozóny, banky mimo eurozónu se
mohou k dohledu přihlásit dobrovolně. Komisař Barnier v rozhovoru odmítl požadavky, aby
pod centralizovaný dohled patřily pouze tzv. systémově významné banky. Dle něj i malé
bankovní domy jako např. Northern Rock, Dexia či Bankia musely být zachráněny enormními
sumami ze státních zdrojů a to se nesmí opakovat. Plánovaný centrální bankovní dohled má
zamezit, aby nemocné banky nakazily celý finanční systém a způsobovaly nebezpečné krize.
Zároveň je jednotný dohledový mechanismus předpokladem pro to, aby ohrožené banky
obdržely v budoucnu finanční injekce z Evropského stabilizačního mechanismu. Pokud bude
návrh schválen Radou a Evropským parlamentem, mohla by tato přímá podpora fungovat již
od 1. ledna 2013. Doposud musely o záchranné balíky požádat vlády a tuto pomoc přeposílat
bankám, čímž vznikl začarovaný kruh dalšího státního zadlužování, rostoucích výnosů
státních dluhopisů atd. Od 1. ledna 2013 mají být dle Barniera kontrolovány ty banky, které
jsou financovány z Evropského nástroje finanční stability, od 1. července 2013 mají být
kontrolovány všechny systémově významné banky a od 1. ledna 2014 všechny ostatní banky
eurozóny. Zda Evropský stabilizační mechanismus vůbec začne fungovat, rozhodne německý
Spolkový ústavní soud. Po schválení Evropského stabilizačního mechanismu Bundestagem
v červnu t.r., byla proti tomuto podána ústavní stížnost. Rozhodnutí se očekává rovněž 12.
září.

MIMOŘÁDNÝ SUMMIT KVŮLI ROZPOČTU EU NA LÉTA 2014-2020

Dle serveru EU Observer se členské státy domluvily na konání dalšího summitu, který má být
vyhrazen pouze dohodě o příštím víceletém finančním rámci pro léta 2014 až 2020. Tento
summit se má konat v listopadu a má být „vklíněn“ mezi další dva summity v říjnu a v prosinci,
které se mají věnovat řešení krize eurozóny. Evropská komise navrhla pro víceletý finanční
rámec 2014 až 2020 rozpočet EU ve výši 1,033 bilionu EUR. Skupina členských států vedených
Francií, Německem a Británií si však přeje redukci rozpočtu o cca 100 mld. EUR. Dalšími
zásadními spornými body je vyváženost objemu jednotlivých unijních politik jako je společná
zemědělská politika a kohezní politika či tématika vlastních zdrojů rozpočtu EU. Evropský
parlament, který je spolurozhodovatelem o rozpočtu EU, se v červnu usnesl, že pokud se
členské státy neodhodlají k reformě rozpočtu EU a neumožní větší rozpočtovou flexibilitu,
Evropský parlament rámec nepřijme.

