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Evropský parlament pořádal spolu s výbory ECON (hospodářství a měna), BUDG (rozpočet) a EMPL
(zaměstnanost a sociální věci) již čtvrtý tzv. Evropský parlamentní týden ke koordinaci hospodářských
politik (pro období 2015/2016 - EPW), jehož součástí byla pod taktovkou holandského předsednictví EU
Meziparlamentní konference o hospodářském a finančním řízení (historie vývoje hospodářského a
finančního řízení zde). Se zástupci z národních parlamentů proběhla také jednání politických skupin
(frakcí) v EP. Setkání poslanců Evropského parlamentu a národních parlamentů členských zemí chce
přinést parlamentní pohled do diskuze o ekonomických prioritách a dalšímu směřování politik s cílem
posílit spolupráci mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem i přispění k zajištění
demokratické odpovědnosti v oblasti správy ekonomických záležitostí a rozpočtové politiky v Evropské
unii, zejména v měnové unii, s přihlédnutím k sociálnímu rozměru. Evropská unie stanovila roční cyklus
koordinace hospodářských politik, s názvem „evropský semestr“ (ES). Jak probíhá evropský semestr:
Komise zveřejní roční analýzu stanovující priority EU (listopad), zástupci členských států přijmou tyto
hospodářské priority na Radě (březen), členské státy předloží Komisi své akční plány a plány reforem
(duben), Komise zveřejní své doporučení pro jednotlivé země (květen), Evropská rada schválí doporučení
pro jednotlivé země (červen). Členské státy se řídí těmito doporučeními při přípravě svých rozpočtů.
Evropský parlament sehrává v celém procesu poradní úlohu. V rámci ES Evropská komise každoročně
analyzuje plány rozpočtových, makroekonomických a strukturálních reforem států Unie a vydává
doporučení na příštích 12–18 měsíců. Tato roční analýza růstu stanoví další kroky a je de facto měřítkem
pro příští rozpočtové plány jednotlivých zemí. Ve středu 17. 2. pokračovalo meziparlamentní jednání
debatami, jak v EU posílit parlamentní kontrolu rozhodnutí o hospodářství a rozpočtové politice. Komise
ve svých každoročních hodnoceních poukazuje i na problémy jednotlivých zemí EU a hlídá úroveň
jejich veřejných výdajů. Podle jejích statistik bylo ale v roce 2014 plně nebo podstatně uplatněno
pouze 6% z jejích doporučení (10 ze 157). (Ve čtvrtek 18. února např. hlasoval o Roční analýze růstu pro rok 2016
Výbor ECON, jednal mj. v témže týdnu o vývoji hospodářské situace s prezidentem Evropské centrální banky M. Draghim i
předsedou Euroskupiny (19 států EU platících eurem) a Rady pro hospodářské a finanční otázky (ECOFIN) J. Dijsselbloemem
(projednával se i řecký dluh). Jednání EPW zahájil předseda parlamentu Martin Schulz a předseda Evropské
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komise Jean Claude Juncker (oba upozornili na vyjednávání před Evropskou radou (ER) ohledně britských
požadavků a témata EPW byla u úvodu spíše upozaděna). Další z avizovaných řečníků, předseda Evropské
rady Donald Tusk, tou dobou jednal v ČR (také o ER: migraci a podmínkách pro Británii). Jednání EPW se
zúčastnili za Parlament ČR senátor Zdeněk Besta (ČSSD) a poslanci O. Benešík (KDU-ČSL), J. Zavadil (ČSSD),
J. Klaška (KDU-ČSL) a J. Šenfeld (KSČM). Senátor Z. Besta se aktivně zapojil do debaty výboru ECON k
tématu BEPS a Bankovní unie: “..Česká republika má své negativní zkušenosti doufejme už za sebou, neboť před
více než 10 až 12 léty sanovala bankovní sektor odhadem 700 mld. korun, což je asi 28 mld. eur, a tyto prostředky
potom v dalších létech chyběly ve státním rozpočtu a národní ekonomice. Nyní jsou naše banky relativně zdravé,
alespoň to o sobě tvrdí, ale problém je to, že to jsou vlastně dceřiné společnosti nadnárodních bank. A zde vidíme
nebezpečí ve spojení všech bank v Bankovní Unii s různým potenciálem a to v přesunu finančních transakcí směrem
od zdravých bank k těm slabším insolventním bankám v rámci celé skupiny.“ K bodu jednání – fondu EFSI:
„…nevím, ale těžko si budeme velké investice budovat mezi sebou v rámci států evropské 28. Náš stát podporuje
investice formou průmyslových zón, kde již přilákal nové investice třeba Korejské a nyní i Čínské, nebo u nás z
dřívějška již vyrábějí automobilky Toyota, Peugeot nebo Citroen. Proto bychom uvítali v rámci tohoto Fondu
maximální míru transparentnosti při sestavování seznamů projektů způsobilých pro financování z EFSI, jak na
národní úrovni, tak na úrovni EU a při výběrů konkrétních projektů. Zároveň považujeme za důležité, aby při výběrů
způsobilých projektů bylo patřičně zohledněno tematické zaměření těch programů EU, jako je horizont 2020 a CEF,
jejichž rozpočtových prostředků je vy užíváno pro pokrytí záruky pro Evropský fond pro strategické investice.“ Dále

citoval i usnesení Senátu k EFSI. Zástupci z jižních států na společném jednání opakovaně
upozorňovali na různé „metry“ při posuzování hospodářství a důsledky „politik škrtů“ v jejich
zemích. Byly akcentovány priority z roční analýzy růstu: obnova investic, provádění strukturálních
reforem a odpovědná fiskální politika, ale i sociální rozměr i zdůrazněna podpora procesu dalšího
prohlubování- integrace i požadavek na solidaritu v uprchlické krizi.
VÝBOR JURI (pro právní záležitosti) uspořádal ve spolupráci s Komisí dne 17. února workshop na téma
"Nová pravidla pro zakázky v digitálním prostředí" také pro zástupce z národních parlamentů EU. Cílem
bylo osvětlit dva návrhy Komise (agenda komisařky Jourové, viz O čem se mluví 11. 12. 2015) na on-line
prodej (hmotného) zboží a na on-line prodej digitálního obsahu, zaměřené na lepší ochranu spotřebitelů,
kteří nakupují on-line v celé Evropské unii. Materiály expertů z workshopu dostupné zde.
ZAHRANIČNÍ VÝBOR (AFET)jednal v EP dne 16. 2. s ministrem zahraničí Íránu Mohammadem Javadou
Zarifem. Po 15 letech sankcí Dohoda o jaderném programu s Íránem otevírá prostor pro opětovné navázání
vztahů a spolupráce. Europoslanci mj. kritizovali situaci ohledně lidských práv v zemi (veřejné popravy,
stíhání novinářů-nesvobodný tisk.). Za EP připravuje nyní europoslanec R. Howitt (UK, frakce S&D) zprávu
z vlastní iniciativy o strategii EU vůči Iránu.

EVROPSKÁ RADA: jak jste již byli detailně informováni tiskem, čtvrteční ER projednávala do večerních hodin
téma migrace (závěry zde) a pokroku dosaženého v řešení krize členskými státy v návaznosti na zprávu
Komise (viz. O čem se mluví 12. 2. 2016). Vedoucí představitelé také potvrdili, že příští týden uspořádají
zvláštní zasedání s Tureckem. Další den pak navázala (na mnohočetná jednání v užších formátech)
vyjednávání do pozdních hodin ohledně předložených požadavků Britů. Finální podoba dohody viz zde,
harmonogram předcházejících jednání zde. Jedná se o právně závazné a nezvratné rozhodnutí všech 28
vedoucích představitelů. Britský premiér Cameron, stejně jako předseda ER Tusk, předseda parlamentu
Schulz i předseda Komise Juncker, se vyjádřili opakovaně pro setrvání Británie v EU. Referendum v Británii
se uskuteční 23. června (pokud by se vedoucí představitelé na ER bývali nakonec nedohodli, bylo uvažováno
svolat další Radu na následující týden. Dosáhnout dohody a tudíž uspořádat referendum před létem bylo
žádoucí, protože v létě se pravděpodobně celková situace kolem migrace zhorší a tudíž přeneseně odpor
britských občanů k evropským řešením by mohl být větší (občané nakonec rozhodnou o setrvání Británie
v EU)). Bylo několikrát zopakováno, že po případné volbě pro BREXIT nebude již pro Británii žádný
plán B (vyjednání dalších výjimek, či změněných podmínek na základě výsledků referenda).

