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Meziinstitucionální KONFERENCE O BUDOUCÍM FINANCOVÁNÍ EU se odehrála za účasti zástupců
z národních parlamentů v Evropském parlamentu ve dnech 7. – 8. 9. Konference umožnila výměnu názorů komisařů,
europoslanců, členů skupiny pro vlastní zdroje EU (pod vedením bývalého ital. premiéra a komisaře M. Montiho) a
členů národních parlamentů na tvorbu rozpočtu EU, tzv. „vlastní zdroje EU“ i zprávu Montiho skupiny. Senát P ČR
reprezentoval na jednání senátor Z. Besta, který ve svém příspěvku vyjádřil názory mnohých přítomných: „ Jelikož se
EU nemůže a nechce zadlužovat a současné výzvy a politiky nejdou stávajícími příjmy ufinancovat, jak bylo
konstatováno, je na čase položit na stůl konkrétní čísla a propočty, jakkoliv je to složité, co jednotlivé návrhy pro
zvyšování příjmů přinesou, či spíše odnesou z národních rozpočtů a jak se to projeví v rozpočtu EU, respektive
v subsidiaritě jednotlivých zemí. O těchto věcech se musí diskutovat nejen na odborné úrovni, ale se všemi občany EU.
Víme, co potřebujeme – zvýšit příjmy EU, ale nevíme, jak toho dosáhnout. Je to jako v domácnostech, když nevystačíme
s měsíčním příjmem a půjčujeme si třeba 100 eur. Ale další měsíc, pokud nic neuděláme s navýšením příjmu nebo
úsporami, potřebujeme už 200 eur: 100 eur máme vrátit a 100 eur si zase půjčíme na provoz a další měsíc nám bude
chybět 300 eur. Zadluženost se zvyšuje. Myslím, že je nutné jít oběma směry, tj. zvýšením příjmu například z navržených
čtyřech oblastí, jako jsou finanční transakce, obchody s emisemi atd., a zároveň zvýšit kontrolu výdajů. Vždyť sami víme
kolik zbytečných projektů a činností bylo a je financováno z prostředků EU a jasně vymezit priority pro rozpočet EU.“
Dva Belgičané a Francouz: VYJEDNAVAČI ZA EU K BREXITU VZBUZUJÍ U BRITŮ RESPEKT I OBAVY
Europoslanec Guy Verhofstadt (belgický předseda frakce ALDE) byl jmenován za EP vyjednavačem k Brexitu na
pravidelné Konferenci předsedů (před nacházejícím plénem EP). Zkušený i mediálně zručný bývalý trojnásobný
belgický premiér bude spolupracovat v EP v otázce Brexitu hlavně s předsedy frakcí a předsedou EP Schulzem, a dále
polskou poslankyní D. Hübner (předsedkyně výboru pro ústavní záležitosti AFCO, frakce EPP-křesťanských
demokratů) a dle potřeby pak s dalšími předsedy výborů EP. Verhofstadt je mimo jiné také zodpovědný za jednání k
inter-institucionální dohodě k „better law making“. Jmenování bylo mimo pochvalných reakcí také okamžitě
kritizováno z poslaneckého tábora podporujícího Brexit. N. Farrage uvedl: “Pan Verhofstadt je fanatický zastánce
federalismu EU dokonce i na standardy Evropského parlamentu. Toto jmenování nepochybně urychlí odchod Velké
Británie z EU.“ S. Kamall (předseda frakce ECR - konzervativců a reformistů/z ČR založena poslancem ODS J.
Zahradilem): "Není správné, že prezident (Schulz) a několik mužů sedících v tmavé místnosti může rozhodnout všechno a
podstrčit ho demokraticky zvoleným zástupcům. V případě, že se parlament domnívá, že Guy Verhofstadt je tou správnou
osobou, aby ji zastupoval při jednáních, pak je to fér. Ale tyto zákulisní křivárny jsou neuctivé k 747 dalším poslancům a
jejich voličům." I když EP nemá žádnou formální úlohu při samotných výstupních jednáních, bude muset
schválit dohodu o podmínkách odchodu Velké Británie ze strany EU. Tato volba je v kuloárech EP hodnocena také
jako vzájemná pomoc prezidenta EP Schulze a předsedy čtvrté nejsilnější frakce EP ke znovuzvolení Schulze předsedou
EP. Za Komisi/EK/ povede vyjednávání k Brexitu bývalý francouzský ministr zahraničních věcí, europoslanec i
komisař Michel Barnier (jmenovaný předsedou EK Junckerem 27. 7.). Po portfoliu regionální politiky ( 1999-2004) za
předsedy EK R. Prodiho byl komisařem odpovědným za jednotný trh (2010 – 2014) - vedl mj. bankovní reformy (po krizi
z roku 2008) a je díky nim velmi nepopulární v londýnském finančním a bankovním centru - čtvrti City. Byl také
protikandidátem Junckera na předsedu Komise. Juncker jej pak jmenoval bezpečnostním poradcem EK. Barnier
obhajoval stálou vojenskou integraci mezi členskými státy, interpretovanou některými jako výzvu k evropské armádě.
Britská média komentovala tweety jeho jmenování: Tom Newton Dun (The Sun): „těžké vymyslet více proti-britskou
postavu, vyhlášení války", Tom Shipman (Sunday Times): „jmenování Michela Barniera, jednoho z nejméně populárních
bývalých komisařů v Londýně, jako hlavní osobu pro Brexit je od Junckera aktem války." Daily Express použil velká
písmena o: „NEJNEBEZPEČNĚJŠÍM muži v EU" a dodal, že předseda EK Juncker najal „francouzského federalistu
vyjednávat o Brexitu." Barnierův britský protějšek je ministr pro Brexit David Davis. Předseda Evropské rady Donald
Tusk po britském hlasování k Brexitu jmenoval k dohlížení na přípravu jednání k Brexitu zkušeného belgického
úředníka Didiera Seeuwse. Noviny La Libre Belgique ho popisují jako „intelektuální stroj, takticky velmi schopného”.
V Brexitu půjde mj. o vyjednávání o tzv. „čtyřech svobodách“ EU: volném pohybu zboží, služeb, kapitálu a
osob, kdy přístup na evropský jednotný trh pro Brity by se neměl obejít bez volného pohybu osob do VB.
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PROTESTUJE: vyšetřování komisařky Verstager ukončené rozhodnutím EK, že by společnost Apple měla doplatit

Irsku až 13 miliard eur na daních, se pravděpodobně stane určitým milníkem. Prominentní podmínky v oblasti daní si
určují jednotlivé členské státy EU samy. Irsko poskytlo dle EK společnosti Apple nezákonné daňové úlevy v hodnotě
nejméně 13 miliard eur. Komisařka to komentovala: „Členské státy nemohou poskytovat vybraným společnostem
daňové výhody – to je podle pravidel EU pro státní podporu protiprávní. Šetření Komise došlo k závěru, že Irsko přiznalo
společnosti Apple nezákonné daňové úlevy, čímž jí umožnilo po mnoho let platit podstatně nižší daně než ostatní podniky.
Díky tomuto selektivnímu zacházení platil Apple ze svých evropských zisků daň z příjmu právnických osob, jejíž efektivní
sazba v roce 2003 činila 1% a v roce 2014 jen 0,005 %.“ Dvě rozhodnutí o daňovém režimu vydaná Irskem se
týkala interního rozvrhování zisků v rámci společnosti, konkrétně potvrzovala způsob rozvržení zisků pro daňové
účely v Irsku a umožňovala, aby se Apple vyhnul zdanění téměř veškerého zisku z prodeje svých produktů v celé EU společnost pak vykazovala veškerý prodej v Irsku a nikoli v zemích, kde byly dané produkty skutečně prodány. EP
plně podporuje EK v jejím rozhodnutí. Irsko ostře nesouhlasí (vláda (po jednomyslné shodě) oznámila záměr podat
odvolání k evropským soudům, které následně potvrdil parlament), obdobně komentoval rozhodnutí Apple. Podle
ministerstva financí USA může tento krok Komise poškodit zahraniční investice v Unii i ducha hospodářské
spolupráce mezi USA a EU - USA reagovalo neobvykle 20 stránkovým dokumentem.

VÝBORY EP: AFCO (ústavní záležitosti): projednával ústavní pořádek po britském referendu, proces vystoupení,

určení vyjednavače a směrů vyjednávání za EU. Budoucí rámec vztahů s Velkou Británií lze předpokládat dle variant
vztahu EU s: Norskem, Švýcarskem, Tureckem, Světovou obchodní organizací či s Kanadou (CETA). Dalším
problémem jsou nabytá práva (i budoucí právní prostředí) britských občanů i společností v EU a opačně. Výbor EMIS
(vyšetřování skandálů s měřením emisí v automobilovém průmyslu) řešil implementaci evropské legislativy
v aut. odvětví s bývalými komisaři Potočnikem a Tajanim, odpovědnými za danou legislativu. Podvýbor SEDE (pro
obranu a bezpečnost) hodnotil summit NATO ve Varšavě se zástupci NATO a Evropské služby pro vnější činnost
(EEAS). Aliance se potýká s komplexními hrozbami. NATO znovu potvrdilo jednotnost v ochraně a obraně (posílení
přítomnosti na východě a jihu Evropy v reakci na ruskou přítomnost), bližší spolupráce s EU má být konkretizována
do prosince 2016. Výbor LIBE (pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci) podpořil poskytnutí práva
cestovat do schengenského prostoru bez víz občanům Kosova a Gruzie. Výbor schválil zahájení jednání s Radou
ohledně Gruzie s cílem dosáhnout dohody v prvním čtení. Návrh o zahájení jednání s Radou ke Kosovu byl ale
poslanci zamítnut. Jakmile plénum EP a Rada přijmou legislativní změny, Gruzínci s biometrickými pasy budou moci
cestovat do EU a zdržet se po dobu 90 dnů v rámci 180 dnů.

