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K 1. lednu 2013 vstoupila v platnost Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení
v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva), jejíž smluvní stranou je 25
členských států EU s výjimkou České republiky a Velké Británie.
Smlouva má zaručit stabilizaci eurozóny a vyžaduje, aby vnitrostátní rozpočty byly
vyrovnané nebo v přebytku. Uvedené pravidlo je nutno do jednoho roku od vstupu této
smlouvy v platnost začlenit do vnitrostátního práva prostřednictvím předpisů, u nichž
je zaručeno, že budou dodržovány po celou dobu vnitrostátního rozpočtového procesu.
Smlouva byla sjednána a podepsána dne 2. března 2012 v Bruselu.
Doposud fiskální kompakt ratifikovalo 17 členských států. V článku 14 Fiskální úmluvy
je stanoveno, že smlouva vstoupí v platnost, pokud bude ratifikována alespoň 12 členy
eurozóny. K 1. lednu 2013 jej přitom z uvedených 17 členských států EU ratifikovalo
13 členských zemí eurozóny. Státy, které fiskální kompakt doposud neratifikovaly:
1. Belgie, 2. Bulharsko, 3. Lucembursko, 4. Maďarsko, 5. Malta, 6. Nizozemí, 7. Polsko
a 8. Švédsko. Ještě v měsíci lednu 2013 se očekává ratifikace v Polsku a Švédsku.
Pro státy, jež fiskální úmluvu teprve budou ratifikovat, bude smlouva platit od prvního
dne následujícího měsíce po uložení ratifikační smlouvy v depozitáři Rady.

PARLAMENTNÍ KONTROLA DALŠÍHO PROHLUBOVÁNÍ INTEGRACE EU - SOUČASNÉ INICIATIVY

V poslední době se množí iniciativy národních parlamentů a Evropského parlamentu,
které mají posunout debatu ohledně zvýšení demokratické legitimity a odpovědnosti
integrace EU ke konkrétnějším návrhům. Aktuálně se jedná o tři hlavní iniciativy:
1. Dne 26. listopadu 2012 se v Kodani uskutečnil neformální oběd předsedů či
místopředsedů evropských výborů jedenácti parlamentů popř. parlamentních
komor členských států EU. Jednalo se o iniciativu předsedkyně výboru pro evropské
záležitosti dánského Folketingu, paní Evy Kjer Hansen, která na základě osobní
výzvy pozvala zástupce dánského, finského, švédského, lucemburského, irského,
maďarského, lotyšského a portugalského parlamentu a dále francouzského
Národního shromáždění, německého Spolkového sněmu a polského Senátu. Senát
Parlamentu ČR nebyl o konání tohoto setkání informován. Výstupem setkání byl
dopis členů jedenácti parlamentů členských států EU adresovaný předsedovi
Evropské rady, Hermanu van Rompuyovi, vyzývající k intenzivnějšímu zapojení
národních parlamentů do další hospodářské integrace EU. Reakce předsedy
Evropské Rady doposud není známa.
2. Dnes (tj. 11. ledna 2013) probíhá v hlavním města Lucemburska setkání předsedů
národních parlamentů šesti zakládajících členských států EU (Německo, Francie,
Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemí). Tématem setkání by mělo být posílení role
národních parlamentů a zvýšení demokratické legitimity a odpovědnosti evropské
integrace. Setkání se zúčastní také Evropský parlament, který má být zastoupen
jedním ze svých místopředsedů. Jedná se o iniciativu předsedů německého
Bundestagu a lucemburského parlamentu. Výstupem mají být tzv. závěry, které
budou k dispozici příští týden.
3. Od 28. do 30. ledna 2013 se v Bruselu v Evropském parlamentu uskuteční tzv.
evropský týden, jehož tématem bude koordinace hospodářských politik v rámci
evropského semestru. Jedná se o první z iniciativ předsedy Evropského parlamentu
Martina Schulze, který často kritizuje tzv. deparlamentarizaci rozhodování EU. Více
informací k této akci naleznete zde.

PRIORITY IRSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ RADĚ EU
Od 1. ledna do 30. června 2013 předsedá Radě EU Irsko, které vystřídalo Kypr.
Prioritami Irska by měla být podpora růstu vedoucí k vytváření nových pracovních
míst, dále pomoc malým a středním podnikům, dokončení digitální agendy v rámci
rozvoje jednotného trhu či příprava tzv. Nástroje pro propojení Evropy. Irské
předsednictví chce také zakončit vyjednávání o podobě víceletého finančního rámce EU
pro léta 2014 až 2020 či doladit základní parametry bankovní unie. Priority je možné
najít na webovém portálu předsednictví http://www.eu2013.ie. V červenci 2013 bude
Irsko vystřídáno v roli předsednické země Litvou.

