O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU
pátek, 19. října 2012
Tento týden proběhl v Evropském parlamentu tzv. frakční a výborový týden. Zároveň se
v Bruselu i v členských státech EU uskutečnil tzv. Týden jednotného trhu. Tento rok se slaví
dvacetileté výročí založení jednotného trhu EU a různé konference, diskuze a výstavy mají
připomenout význam tohoto zásadního prvku evropské integrace.
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NA KYPRU PROBĚHL 48. COSAC

Ve dnech 14. až 16. října se v Nicosii (Kypr) uskutečnilo 48. plenární zasedání evropských
výborů národních parlamentů (COSAC). Senát byl reprezentován předsedou Výboru
pro záležitosti EU, senátorem Luďkem Sefzigem a místopředsedou tohoto výboru,
senátorem Miroslavem Krejčou. Témata COSAC za kyperského předsednictví byla : možný
institucionální pohyb EU, energetická bezpečnost a dokončení jednotného trhu EU.
18. pololetní zpráva COSAC se mimo to zabývala vztahy mezi orgány EU a národními
parlamenty se zaměřením na kontrolu principu subsidiarity a proporcionality a politický
dialog či úlohou národních parlamentů při provádění fiskálního paktu (článek 13). Pokud
jde o dva závěrečné dokumenty schválené COSAC - závěry a příspěvek - za nejzajímavější
lze považovat pozitivní vyjádření k probíhajícím změnám v hospodářské a měnové unii,
zároveň je však zdůrazněna potřeba demokratické kontroly pozměněné architektury EU.
Dále pak COSAC vyzývá Evropskou komisi k tomu, aby individuálně odpověděla všem
národním parlamentům, které přijaly odůvodněné stanovisko k tzv. návrhu Monti II.
Evropská komise totiž v reakci na tzv. žlutou kartu k Monti II v dopise zaslaném
předsedům dotyčných národních parlamentů pouze uvedla, že se domnívá, že k porušení
principu subsidiarity nedošlo, neodůvodnila však proč a dále uvedla, že přesto návrh
stahuje, protože by pravděpodobně nezískal jednomyslnou podporu na Radě.
Na pozměňovacím návrhu k příspěvkům COSAC, který Komisi vyzývá k přehodnocení
tohoto postupu Evropské komise, se podílela také delegace Senátu PČR. Podrobný zápis
z konference bude k dispozici v Oddělení pro EU a na webu Senátu PČR.

V ÚTERÝ ODSTOUPIL KOMISAŘ JOHN DALLI

V úterý 16. října rezignoval na svou funkci pro podezření z korupce člen Evropské komise
s portfoliem pro zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli (Malta). Dle výroku předsedy
Evropské komise Barrosa odstoupil Dalli na svou vlastní žádost, aby uchránil pověst svou
a Evropské komise. Nicméně Dalli ve středu, 17. října v rozhovoru pro maltské noviny
uvedl, že k odstoupení byl donucen právě předsedou Barrosem a že obvinění z korupce
odmítá. Bývalý komisař John Dalli byl obviněn Evropským úřadem pro boj proti podvodům
(OLAF), že věděl o tom, že jistý maltský podnikatel požadoval vysokou finanční částku
(mluví se o 60 miliónech EUR) za ovlivnění rozhodnutí komisaře Dalliho ve prospěch
švédského výrobce nekouřového tabákového produktu. Tento produkt je v EU zakázán
s výjimkou Švédska, které si při svém vstupu do EU vyjednalo na tento produkt výjimku.
Švédští výrobci produktu bojují za změnu tohoto zákazu v rámci směrnice k tabákovým
výrobkům, která se připravuje. Nicméně k transakci prý nedošlo a švédští průmyslníci
celou záležitost oznámili Evropské komisi a Evropskému úřadu pro boj proti podvodům.
Komisař Dalli, i když o pokusech o podplácení maltského podnikatele věděl, prý nezakročil.
Portfolio komisaře Dalliho dočasně převzal místopředseda Evropské komise
pro meziinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Šefčovič (Slovensko), než bude
Maltou nominován Dalliho zástupce.

EVROPSKÁ RADA SE SHODLA NA FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉHO BANKOVNÍHO DOHLEDU

Včera a dnes (18. a 19. října) se uskutečnila Evropská rada, její hlavní náplní byla výměna
názorů mezi prezidenty či premiéry členských států ohledně tzv. bankovní unie. Dle závěrů
Evropské rady bylo na summitu dosaženo zatím v mnoha ohledech obecné dohody ohledně
podoby evropského bankovního dohledu. Legislativní rámec jednotného bankovního
dohledu, který představuje klíčovou resp. nejproblematičtější součást bankovní unie, má
být připraven k 1. lednu 2013. Samotný dohled má pak být funkční v průběhu roku 2013.
Evropský bankovní dohled je předpokladem pro rekapitalizaci kapitálově slabých bank
přímo z Evropského stabilizačního mechanismu bez přímé účasti členských států.
Evropský dohled se má nakonec týkat všech šesti tisíc bank v rámci eurozóny a vykonávat
jej bude Evropská centrální banka v úzké součinnosti s národními orgány dohledu. Zároveň
má být zajištěno striktní oddělení dohledových funkcí Evropské centrální banky a její
monetární role.

