O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU
pátek, 10. června 2016
plenární zasedání Štrasburk
Hostem jednání pléna byl bulharský prezident Rosen Asenov Plevneliev. „Vstoupili jsme do nové fáze vývoje,
které říkám období studeného míru. Vidíme konfrontaci a metody z dob studené války: válečnou propagandu,
počítačové útoky, proxy a hybridní války. Ukrajina je Evropa a Krym je Ukrajina“ (více na vyžádání).

ŘEŠENÍ MIGRACE: PAKT PRO MIGRACI & DOHODY O EKONOMICKÉM PARTNERSTVÍ, REVIZE MODRÉ KARTY

Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU

V rámci řešení migrační krize představil místopředseda Komise Timmermans a místopředsedkyně Komise a
šéfka evropské diplomacie Mogherini plénu Europarlamentu tzv. Pakt pro migraci: spolupráci s vybranými
třetími a tranzitními zeměmi (Niger, Nigérie, Senegal, Mali, Etiopie), prohloubení spolupráce s Tuniskem, Libyí
(spolupráce s Jordánskem a Libanonem navázána tento rok v rámci konference v Londýně) a návrh na
dlouhodobý „externí“ investiční fond obdobný „Junckerovu“ fondu EFSI pro africké země a nejbližší okolí
EU. Výměnou za ekonomickou podporu mají partnerské země mimo jiné posílit kontrolu svých hranic,
lépe spolupracovat při navracení migrantů a zlepšit podmínky života uprchlíků, kteří se nacházejí na
jejich území (mj. navýšení fondu k řešení migrace v Africe o 0,5 mld. eur na celkových 2,3 mld. eur, s možnými
postihy při neplnění, požadavek na členské státy EU na příspěvek v obdobné hodnotě). Europoslanci plán investic
v Africe podpořili, mnoho jich ale varovalo pře uzavíráním obdobných dohod, jako s Tureckem. Europoslanci
na plénu vyjádřili souhlas také REVIZI tzv. modré karty (kvalifikovaní migranti by měli možnost se legálně
dostat do EU a lépe se zde integrovat, karta zatím v praxi v ČR není téměř využívána).
PRVNÍ ROČNÍ ZHODNOCENÍ Junckerova investičního plánu (fondu EFSI) představil europoslancům dne 8. června
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komisař J. Katainen. Komise první rok fungování považuje za povzbuzující, zatímco poslanci ho hodnotili různě
(podrobnější zpráva na vyžádání). Komise také 1. června oznámila, že uvedla do provozu avizovaný Evropský
portál investičních projektů (EIPP, online platformu propojující evropské předkladatele projektů a investory z EU i
mimo ni) a ráda by prodloužila trvání fondu (nad rámec původně předpokládaných třech let).

Plénum přijalo také usnesení K LÁTKÁM NARUŠUJÍCÍM ENDOKRINNÍ ČINNOST: poslanci odsoudili nečinnost

Všechny stručné
týdenní výběry
událostí EU naleznete
zde.

Komise - nepřijala vědecká kritéria (měla být předložena do konce roku 2013) nezbytná pro identifikaci
chemikálií, které narušují činnost endokrinního systému (endokrinní disruptory - Světová zdravotnická
organizace je vnímá jako globální ohrožení veřejného zdraví). Komise nekonala v souladu s jejími
institucionálními závazky nastavenými ve smlouvách EU - porušuje právo EU.
ROZHODNUTÍ TURECKÉHO PARLAMENTU ZRUŠIT IMUNITU 138 TURECKÝM POSLANCŮM kritizoval Europarlament

dne 8. června v debatě s komisařem pro rozšíření Hahnem. Rozhodnutí bylo popsáno jako pokus tureckého
prezidenta Erdogana umlčet opozici a získat více pravomocí, rozhodnutí narušuje dle europoslanců právní stát a
svobodu projevu a mohlo by poškodit vztahy EU a Turecka.

BOJ S DAŇOVÝMI ÚNIKY: usnesení pléna reaguje na akční plán OECD (cílem je omezit narušení daňového základu
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a převod zisků - BEPS), odráží doporučení přijatá EP v listopadu (Zpráva výboru TAXE I) a prosinci. Usnesení
obsahuje právně závazná opatření s cílem blokovat nejčastěji používané metody, jak se vyhnout odvodu daní.
Směrnice, skládající se ze šesti opatření, mj. navrhuje princip placení daně v místě, kde zisky vznikly (ne v zemi
s nejnižším zdaněním), společnou definici pojmů "stálé provozovny", "daňové ráje", "převodní ceny". Poslanci
navrhli pozměněná pravidla: přísnější limity na odpočítávání úroků z peněz zapůjčených v rámci koncernu od
základu daně (omezení odpočtu výpůjčních nákladů do výše 20% příjmu poplatníka resp. do výše 2 mil. eur),
zákaz tzv. letter-box companies, poslanci souhlasí se zavedením minimální daňové sazby ve výši 15% (pokud by
byl zahraniční příjem zdaněn nižší sazbou než v EU, musel by být rozdíl doplacen). Dále doporučení obsahují
rychlé zavedení společného konsolidovaného základu daně (CCCTB), celounijní seznam daň. rájů včetně
nespolupracujících institucí. Návrh na Radě musí být přijat jednomyslně (zpráva na vyžádání).

NOVÝ VYŠETŘOVACÍ VÝBOR PRO ŘEŠENÍ KAUZY PANAMA PAPERS byl potvrzen plénem dne 8. června a skládá se z
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65 poslanců s ročním mandátem.
Přes Středozemní moře se podle agentury OSN pro uprchlíky (UNHCR) letos od začátku roku do Evropy
přeplavilo 206 199 osob; 2 814 migrantů při cestě do EU utonulo. Jen během posledního květnového týdne bylo
podle agentury pro vnější hranice Frontex ve Středozemním moři zachráněno 13 800 migrantů (Frontex
zaznamenal minulý rok skoro 2 mil. nelegálních přechodů hranic). Proto na základě žádosti členských států
navrhla Komise vytvořit Evropskou pohraniční a pobřežní stráž. Poslanci výboru pro občanské svobody
(LIBE) návrh dne 30. 5. podpořili a otevřeli tak prostor pro vyjednávání s členskými státy o jeho finální
podobě (hlavní novinkou je, že agentura, která má vzniknout propojením Frontexu a národních orgánů pro
správu hranic, bude schopna nasadit jednotky i v případě, kdy členský stát, například pod velkým migračním
tlakem, není schopen nebo ochoten přijmout nezbytná opatření). Výbor na rozdíl od původního návrhu
požaduje, aby rozhodnutí k takovému zásahu přijímala ne Komise, ale členské státy (kvalifikovanou většinou).
V souvislosti s lepšími výsledky v navracení migrantů bez nároku na mezinárodní ochranu výbor LIBE také
podpořil dne 30. 5. tzv. Evropský cestovní doklad pro občany třetích zemí, kteří pobývají nelegálně a bez
dokladů na území EU; pro rychlejší odhalování potenciálních teroristů, kteří by mohli zneužít migrační krize
také aktualizovaný Evropský informační systém rejstříku trestů (tzv. ECRIS - soudcům by měl nově umožnit
přístup k informacím o státních příslušnících třetích zemí, dnes lze pouze v případě občanů EU). Výbor LIBE
návrh podpořil s tím, že do databáze mají mít (za určitých podmínek) přístup i Europol (agentura pro policejní
spolupráci) a Frontex (agentura pro vnější hranice).

KOMISE: PODPIS DOHOD O EKONOMICKÉM PARTNERSTVÍ, tzv. dohody EPA se šesti jihoafrickými zeměmi -

Botswanou, Lesotho, Mosambikem, Namibií, Svazijskem a Jihoafrickou republikou oznámila Komise dne 7. 6.
Dohody garantují zemím bezcelní přístup na evropské trhy, včetně nelimitování objemu obchodu. JAR bude
moci obchodovat nad rámec dvoustranných dohod, trhy se zároveň budou postupně otevírat vývozu EU. U
mnoha tzv. meziproduktů (strojní díly, zemědělská semena) budou významně snížena dovozní cla a budou tak
pro Jihoafričany dostupnější. Zároveň budou tradiční evropské výrobky (vína, potraviny) moci využívat
ochranné regionální označení svých produktů. Stejně tak budou ochráněny regionální produkty z JAR (vína
Stellenbosch, čaj Rooibos). Podpisem smlouvy se účastníci zavazují jednat směrem k udržitelnému rozvoji,
včetně sociálních a ekologických norem. EPA také stanovuje konzultace v oblasti vlivů na životní prostředí.
Dohody o obchodním a hospodářském partnerství jsou základním pilířem dohody AKT-EU z Cotonu. Rada ministrů
EU přijala rozhodnutí autorizovat podepsání EPA dne 1. 6. 2016. Nyní musí po EP ratifikovat EPA všech 28
členských států a dotčené africké země.

