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národních parlamentů 19 členských států EU řešili s členy výboru TAXE 2 a s ředitelem DG TAXUD S.
Questem (Generální ředitelství pro daně a celní unii Komise) ztráty daňových příjmů, které se podle výzkumu
Evropského parlamentního výzkumného centra pohybují mezi 50 – 70 miliardami eur ročně. Diskutovalo se o
nedávno navrženém balíčku pro boj proti daňovým únikům (který Komise představila dne 28. 1. 2016),
projektu OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting/oslabování daňové základny a přesouvání zisku),
PanamaPapers /PP/ i o demokratické kontrole ze strany národních parlamentů. Vliv agresivního
daňového plánování velkých korporací vede ke znevýhodňování malých a středních podniků (SMEs),
jejichž daňové zatížení je tím pádem v průměru o 30 % vyšší, než u nadnárodních společností. Někteří
poslanci vyzvali nicméně k opatrnosti ohledně všech navrhovaných opatření proti daňovým únikům, a varují,
že opatření mohou mít vliv na konkurenceschopnost, či znamenat další zátěž pro SMEs. Poslanci také
upozornili, že atraktivní zahraniční klima pro mezinárodní obchod nemá znamenat minimální, či nulové
zdanění, nebo daňové podvody, kdy nejsou nahlášeny peníze ke zdanění a systémem neprůhledných
struktur jsou peníze přesunuty do třetích zemí, včetně využívání „svěřeneckých fondů“. Bylo upozorněno
na daňové ráje v EU, včetně skandálů "LuxLeaks" a "SwissLeaks" a nekalou soutěž uvnitř EU (minimální,
např. 2% sazba zdanění je na rozhodnutí daného státu). Otázkou je hranice mezi „agresivním daňovým
plánováním“ a daňovým podvodem, jak poznamenal Lord Davies ze Stamfordu. Poslanci souhlasili, že
opatření k boji proti agresivnímu daňovému plánování lze účinně zavést pouze na evropské úrovni, i když za
výsledná (zavedení) opatření ohledně zdanění a daňových úniků jsou zodpovědné vnitrostátní orgány. V této
souvislosti: PP: Kompletní seznam firem má vyjít v prvním květnovém týdnu. Znovu se také hovoří o
předsedovi Komise Junckerovi, který jako bývalý ministr financí Lucemburska (po dobu 20 let - do roku 2009,
současně premiér od ledna 1995 do prosince 2013) „přežil“ aféru LuxLeaks, nicméně PP odhaluje dle
zpravodajského serveru Politico opět spolupráci evropských jednotlivců i bank s nestandardními daňovými
strukturami (týká se např. manželky odstoupivšího islandského premiéra; banky Nordea a její lucemb. pobočky, i
dřívější francouzsko-belgické banky Dexia - nyní belgická část - vládou finančně podpořená banka Belfius s
lucemburskými a panamskými společnostmi). Mnoho poslanců podpořilo vznik celoevropské společné" černé
listiny nespolupracujících daňových jurisdikcí". Po vzniku tohoto seznamu, po kterém volá i Komise, je ale
otázkou jeho další využití (sankce atd.). Poslanci upozornili, že v minulosti se z podobných seznamů
nevyvozovaly následné zásadní důsledky. Dále poslanci upozornili na problém zdaňování digitálních
platforem, jejichž skutečným bohatstvím jsou prodávaná data (problém definice přidané hodnoty). Senát
zastupoval na jednání sen. Z. Besta, Poslaneckou sněmovnu posl. O. Benešík. Senátor Besta informoval
všechny přítomné o usneseních Výboru pro záležitosti EU a Výboru pro hospodářství, zemědělství a
dopravu k aktuálnímu balíčku dokumentů k daňové politice a o komplexním projednávání tohoto
tématu na půdě českého Senátu (balíček následně projednán plénem Senátu, usnesení ze dne 20. 4. zde). TAXE
2 uspořádá dne 28. 4. seminář k dosud vytvořeným studiím problematiky, bude se účastnit další schůze zástupců
80 zemí pořádanou OECD v Paříži dne 2. 5. 2016 (k přípravě akčního plánu k BEPS, země G20 + OECD pracují také
na návrhu opatření). TAXE 2 navrhne svá doporučení pro EP v červenci před vypršením funkčního období, na které
byl výbor EP zřízen. EP navrhuje zřídit nový vyšetřovací výbor, pouze pro PP. Nizozemské předsednictví si vytyčilo
za cíl dosáhnout politické dohody o daňovém balíčku do konce jeho předsednictví v červnu. V této souvislosti: EU
versus USA: TAXE 2 je také v kontaktu s americkým Kongresem, který se začal zajímat o spolupráci s EU po
oznámení farmaceutického kolosu Pfizer o přesunu svého sídla do Irska kvůli daňové výhodnosti. Dle předsedy
TAXE 2 (Lamassoura) řeší přijetí BEPS nyní americký Kongres i Senát.
VÝBOR LIBE (pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci) ve středu 20. 4. řešil s předsedkyní
Eurojustu M. Coninsx vazby mezi organizovaným zločinem a terorismem, jak zacházet s lidem vracejícími se z
konfliktních zón (mj. trestně-právní důsledky pro odhadovaných 5 000 bojovníků z EU v Sýrii a Iráku, jak
vyplývá ze zprávy The Soufan Group). Výbor LIBE se dále zabýval také zprávou Europolu, která reportuje
pohřešování více než 10 000 dětských uprchlíků. Podle údajů organizace OSN pro uprchlíky tvoří děti uprchlíci letos více než 35%. Výbor LIBE hodnotil také čerstvou druhou zprávu Komise o pokroku Turecka
(ze dne 20.4.): Turecko splnilo polovinu všech 72 požadavků stanovených EU, aby mohl být udělen tureckým
občanům do června 2016 bezvízový vstup do schengenského prostoru (dle Dohody EU-Turecko o migraci).
Poslanci trvají na splnění požadavků, jak zaznělo i na jednání pléna EP (viz O čem se mluví 15. 4.). Příští zpráva
k Turecku bude prezentována Komisí dne 4. 5. Případné schválení legislativního návrhu na vynětí Turecka z
vízové povinnosti Komisí bude následně potvrzovat ještě EP společně s Radou v rámci postupu spolurozhodování.
BREXIT: SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ – REFERENDUM O VYSTOUPENÍ Z EU: kampaň BREXIT/BREMAIN byla ve Spojeném
království oficiálně spuštěna dne 13. 4. Zvolení zástupci budou na kampaň mít v obou táborech po 7 mil.
liber. UKIP oficiálně v kampani není registrován. Referendum proběhne dne 23. 6. V této návaznosti bude
červnová Rada EU posunuta z 23. -24. 6. na 28. -29. 6. 2016. Americký prezident Obama, který je na návštěvě
ve Velké Británii, mj. uvedl, že pokud Británie z EU vystoupí, bude pro případné obchodní dohody s USA na
konci seznamu.
NÁVRH REFORMY SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ, který představila Komise (viz O čem se mluví 18. 3.) a jehož
základním principem je odměňování pracovníků na stejném místě EU (státu) ve stejné výši, vzbudil
v národních parlamentech mnoho pozornosti a podezření na rozpor se zásadou subsidiarity. Dle aktuálního
stavu projednávání v dotčených výborech národních parlamentů a již schválených usnesení plén komor
parlamentů (odůvodněných stanovisek) pravděpodobně nebude jen velmi těsně dosaženo spuštění
mechanismu případné třetí „žluté karty“.
ČTVRTÝ ŽELEZNIČNÍ BALÍČEK „NA SPADNUTÍ“: vyjednavači EP a Rady dosáhli dne 19. 4. prozatímní dohody o
otevření trhu EU konkurenci v oblasti vnitrostátní železniční osobní dopravy. Balíček má mnoho zastánců, ale i
odpůrců. Neformální dohodu musí ještě schválit Rada EU a plénum EP. Více k balíčku po schválení.
CZECHIA: avizované potřebné jednoslovné označení v databázi OSN vyvolalo ohlasy nejen v ČR, ale upozornily
na něj například i CNN, NY Times, The Guardian, pro angličtináře uvedl vtipně server Politico „čti CHECK-iya“.
Festival dokumentárních filmů JEDEN SVĚT (pořádaný Člověkem v tísni, Stálým zastoupením ČR při EU a
Českým centrem v Bruselu) probíhá letos v hlavním městě unijních institucí 18. - 27. 4., poprvé také pod
záštitou EP. Další informace zde.

