O ČEM SE MLUVÍ : STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU
pátek, 5. října 2012
STAV RATIFIKACÍ EVROPSKÉHO STABILIZAČNÍHO MECHANISMU, ZMĚNY ČL. 136 SFEU A
FISKÁLNÍHO PAKTU

Kancelář Senátu PČR
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událostí EU naleznete
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Proces ratifikací tří zásadních legislativních návrhů, které mají pomoci konsolidovat
probíhající krizi v EU, významně pokročil:
1. Změna článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus
stability pro členské státy, jejichž měnou je euro, má umožnit zřízení trvalého záchranného
fondu EU a musí být ratifikována všemi 27 členskými státy EU, revize má vstoupit v platnost
k 1. lednu 2013.
2. Mezinárodní smlouva zakládající tento fond, tj. Evropský stabilizační mechanismus
(ESM), na jehož financování se podílí členské státy eurozóny. Existence Evropského
stabilizačního mechanismu je podmínkou a předpokladem dalších akcí na záchranu
současnou krizí postižených států; ESM vstoupil v platnost 27. září t.r. a tzv. inaugurační
setkání pro zřízení ESM je naplánováno na 8. října.
3. Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální
kompakt), jejíž smluvní stranou je 25 členských států s výjimkou ČR a Velké Británie a která
vstoupí v platnost v případě, že bude ratifikována alespoň 12 členy eurozóny; doposud jej
ratifikovalo11 členských států.
ČR se týká pouze první z návrhů, protože není členem eurozóny a k fiskálnímu paktu
nepřistoupila. Změnu článku 136 doposud dle notifikací v depozitáři generálního sekretariátu
Rady ratifikovalo 23 z 27 členských států EU, přičemž v případě Malty a Velké Británie se
jedná o dokončení formalit v následujících několika dnech. V Polsku byla změna čl. 136
ratifikována 26. června, nyní se však čeká na výrok ústavního soudu, protože parlamentní
opozice napadla schválení změny čl. 136 pouze prostou většinou. V ČR se změnou článku 136
daly svůj souhlas ústavní většinou již obě komory Parlamentu ČR (Senát 25. dubna 2012,
Poslanecká sněmovna 5. června 2012), nicméně k dnešnímu dni a po přesně čtyřech měsících
prezident republiky ratifikační proces stále nedokončil.
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Doposud neratifikovaly
4
ČR, Malta1, Polsko a Velká Británie2
14
Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Irsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí,
Polsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko
0
Ratifikováno

1

V Maltském parlamentu byla revize schválena 2. října, prezidentský souhlas není třeba.
V Británii byla revize čl. 136 schválena v House of Lords 4. července, v House of Commons 10. září;
k dokončení ratifikace je třeba královský souhlas, který bude udělen pravděpodobně 15. října.
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Ve čtvrtek 4. října uspořádal Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO)
pod záštitou poslanců Roberto Gualtieri (S&D) a Rafal Trzaskowski (EPP) celodenní
seminář s názvem Výzvy vícevrstvého vládnutí v EU (Challenges of Multi-tier Governance
in the EU). Uznávaní experti diskutovali aspekty možného institucionálního pohybu EU
jako např. diferenciovaná integrace, legitimita a odpovědnost institucionálního
uspořádání EU či možná potřeba nového ústavního mechanismu Evropské Unie. Pojem
diferenciované integrace může být ilustrován na příkladu ČR, která je součástí
Schengenského systému, doposud však nepřijala společnou měnu euro, nepřistoupila
na tzv. Smlouvu o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální
kompakt), a vláda usiluje o ratifikaci Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU
v ČR. Z hlediska národních parlamentů byl bezesporu nejzajímavější druhý panel
s názvem Role a kompetence národních a evropských institucí v EU. Záznam celého
workshopu lze shlédnout v českém jazyce zde. Cca 60stránkový podkladový materiál
s jednotlivými příspěvky je k dispozici pouze v anglickém jazyce. Výraz vícevrstvé
vládnutí (multi-tier governance) není totožný s víceúrovňovým vládnutím (multi-level
governance).

