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ÚŘAD EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE/EPPO/: dne 12. 10. přijaly členské státy/ČS/ účastnící se posílené spolupráce nařízení
o zřízení tohoto úřadu. Datum, od kterého se úřad ujme svých úkolů v oblasti vyšetřování a trestního stíhání, bude stanoveno
Komisí/EK/ na základě návrhu evropského nejvyššího žalobce jakmile bude EPPO zřízen a nenastane dříve než tři roky od
vstupu tohoto nařízení v platnost (viz OCM 6. 10.)
BREXIT: po 5. kole vyjednávání dne 12. 10. uvedli hlavní vyjednavač EU Barnier i předseda Komise Juncker, že nebylo
dosaženo dostatečného pokroku pro zahájení druhé části vyjednávání o budoucím uspořádání a vztazích VB a EU. Barnier
uvedl, že se jednání nachází „na mrtvém bodě“. Jako důvody oba shodně uvádí finanční vypořádání (VB poté, co potvrdila, že
dostojí závazkům, jež učinila během svého členství, uvedla, že tento týden není s to objasnit, o které závazky se jedná). Téma
bude otevřeno na nadcházející Evropské Radě (19. - 20. 10.).
SKUPINA PRO SPOLEČNOU PARLAMENTNÍ KONTROLU EUROPOLU (JPSG) – USTAVUJÍCÍ SCHŮZE: ve spolupráci se zástupci parlamentu
předsednické země EU (Estonsko) uspořádal výbor Evropského parlamentu /EP/ pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci (LIBE) ve dnech 9. - 10. 10. ustavující zasedání Skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Europolu (společná
kontrola = ze strany zástupců EP (výboru LIBE) a zástupců národních parlamentů/NP/). Tato nově vytvořená meziparlamentní
konference bude politicky monitorovat činnost agentury EUROPOL při plnění jejího poslání, včetně dopadu těchto činností
na základní práva a svobody fyzických osob. Hlavním tématem zasedání bylo schválení jednacího řádu této skupiny. V
jednacím řádu bylo předem identifikováno pět problematických oblastí (existence a složení sekretariátu JPSG a podskupin,
zapojení Trojky, jazykový režim, procedurální otázky). Z těchto oblastí po jednání zůstávají tři a přidávají se další: procesní
otázka kladení dotazů Europolu a režim odpovědí + časový horizont (pokud by Europol odpovídal pouze ústně, tzn. na jednání
JPSG, odpověď by mohla mít také půlroční zpoždění); status Dánska (EP proti jeho zapojení - vysvětlení: dne 3. 12. 2015
uspořádalo Dánsko referendum o změně neúčasti (opt-out) v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí na možnost výběru účasti
(opt-in, obdobně jako Irsko a VB). Výsledek referenda byl proti zapojení se (53,1 %, viz OCM 11. 12. 2015)). Výsledek jednání
JPSG Europol: nebylo dosaženo ani částečné shody nad návrhem jednacího řádu. Další jednání bude organizovat následující
předsednická země EU (Bulharsko) v prvním pololetí 2018.
Dne 10. 10. proběhlo v EP MEZIPARLAMENTNÍ JEDNÁNÍ iniciované Hospodářským a měnovým výborem (ECON) k tématu tzv.
„Country Specific Recommendations“ (CSR, hospodářsko - politická doporučení pro jednotlivé ČS navrhovaná Komisí a
přijímaná Radou každoročně v rámci cyklu evropského semestru) - tématem bylo HODNOCENÍ EVROPSKÉHO SEMESTRU 2017
ZEJMÉNA V ZEMÍCH EUROZÓNY, priority pro roční analýzu růstu v roce 2018. Cílem výboru byla výměna názorů s NP na CSR
(podkladem byla také připravovaná zpráva poslance EP G. Hökmarka). Dále ve stejný den ECON projednal se zástupci NP také
dva HLAVNÍ LEGISLATIVNÍ NÁVRHY V OBLASTI KORPORÁTNÍCH DANÍ: návrh společného základu daně z příjmů právnických osob
(CCTB) a návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) (viz zde a zde, problematika
vysvětlena viz OCM 31. 3. 2017, 10. 6., 22. 4., 18. 3. 2016, usnesení Senátu PČR zde - zavedení navrhla EK loni na podzim, cílem je
posílit jednotný trh a bojovat proti postupům agresivního daňového plánování). Výbor uspořádal výměnu názorů s poslanci NP
vzhledem k značnému počtu usnesení NP k těmto tématům. Na jednání byly v první části vysvětleny rozdíly mezi ČS politickými
důvody - nedostatkem vůle pro strukturální reformy národních ekonomik. Bylo konstatováno, že ekonomika eurozóny konečně
prochází oživením, které ale podléhá celé řadě rizik zejména politických a oživení je velmi nerovnoměrně rozloženo (dle
zpravodaje za frakci S&D Perreiry). Stále lze pozorovat nedostatek veřejných i soukromých investic – Junckerův plán (EFSI)
rozhodně nevyřešil všechny problémy geografického rozložení míry investic, je třeba prorůstových politik. Bylo zmíněno sdělení
EK k fiskální politice, stimulace fiskální politikou vede k růstu agregátní poptávky. Některé NP zmínily také problematické
oblasti: eurozóna není dokonalá, EU by měla provést také reformy; chybí pravidla pro přebytek na běžném účtu platební bilance,
který také může ohrozit stabilitu eurozóny; neprovedení CSR ze strany některých ČS. Blok k návrhům CC(C)TB byl moderován
českým poslancem Niedermayerem (Top09, EPP, místopředseda výboru ECON a člen vyšetřovacího výboru PANA).
Zpravodajové EP k návrhům CCTB a CCTB, holandský poslanec P. Tang (S&D) a francouzský poslanec A. Lamassoure (EPP),
shodně uvedli, že systém korporátních daní v EU neodpovídá 21. století. Velké firmy platí nižší daně než malé a střední
podniky. Problémem jsou i definice a alokační klíč u digitálních platforem. Byly zmíněny kauzy Panama Papers (viz OCM 10.
2.)a Lux Leaks a fakt, že některé jurisdikce (i v EU) nabízely různé daňové pobídky. Existuje konkurence mezi ČS ve výši zdanění i
kvalitě veřejných služeb, ale definice daňového základu by měla pro ČS dle EP platit stejná. Neměla by být zavedena zvláštní
digitální daň (pro digitální platformy typu FB, Google), měl by také vzniknout zvláštní kompenzační fond pro ČS, které budou mít
výpadky (např. CY) či přebytky v rozpočtu kvůli zavedení CC(C)TB. Část NP vysvětlovala svá odůvodněná stanoviska k CC(C)TB porušení principu subsidiarity, zásah do daňových kompetencí ČS a nemožnost řádného plánování daňové politiky (IR). IT
upozornila na možný důsledek harmonizace daňového základu - tlak na snížení sazeb. (Lze ale předpokládat i opačný efekt tlak na zvýšení (v budoucnosti případně harmonizovaného) základu).
Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO) uspořádal dne 11. 10. MEZIPARLAMENTNÍ VÝBOROVÉ ZASEDÁNÍ NA TÉMA "BUDOUCNOST
EVROPY" k diskusi o budoucím institucionálním vývoji EU. Jednání se účastnili zástupci 25 komor NP z 16 ČS. EU čelí velkým
výzvám, jako je uprchlická krize; výzvy v oblasti zahraniční politiky - zejména v bezprostředně sousedících zemích (s EU), v
boji proti terorismu, globalizaci, změny klimatu, následky finanční a hospodářské krize a jejich sociální dopad na ČS EU. Tyto
otázky nemohou (nejen dle EP) ČS řešit jednotlivě, ale potřebují kolektivní reakce Unie. Výbor AFCO připravil dvě zprávy o
budoucnosti EU ve dvoustupňovém přístupu - při pohledu na současnou a budoucí ústavní situaci v EU (možnosti vývoje za
podmínek stávajících Smluv a návrhy na změny Smluv, návrhy zpráv byly projednávány s národními parlamenty dne 19. 11.
2015 a dne 29. 11. 2016. Ve výboru AFCO byly zprávy přijaty dne 8. 12. 2016 a následně byla přijata usnesení plénem dne 16. 2.
2017 - viz OCM 16. 2. 2017, AFCO rovněž vede diskusi o rozpočtu eurozóny). Zvláštní pozornost byla věnována mimo návrhů EP
ze dne 16. 2. 2017 také Bílé knize EK ze dne 1. 3. 2017 a jejím doprovodným diskusním dokumentům (dne 1. 3. předložila EK
jako svůj příspěvek Bílou knihu o budoucnosti Evropy na summitu v Římě k oslavě 60. výročí Římských smluv. EK zde načrtává
pět scénářů Unie do roku 2025. Mezitím při příležitosti oslav 60. výročí Římských smluv (dne 25. 3. 2017) vedoucí představitelé
států a vlád 27 ČS EU, předsedové Rady, EP a EK podepsali Římskou deklaraci). AFCO se zabývá i návrhy předloženými EK v
souvislosti s Junckerovým zhodnocením stavu Unie 2017 (tzv. SOTEU, viz OCM 13. 9. 2017). Některé NP aktivně přispěly k diskusi
o budoucnosti Evropy deklarací „Větší evropská integrace: cesta vpřed" (iniciované dolní komorou Itálie a Francie, Spolkovým
sněmem Německa a parlamentem Lucemburska, podepsané dne 14. září 2015 a schválené několika dalšími parlamentními
komorami v EU). Na úvod jednání byla zmíněna aktivita českého Senátu (a rumunské poslanecké sněmovny) a senátní
usnesení k Bílé knize. Jednání začalo příspěvky místopředsedy EK V. Dombrovskise, M. Maasikase, předsedy Rady EU a
místopředsedkyně EP M. McGuinness. Maasikas upozonil, že je třeba se nebát poukazovat na náklady absence Evropy,
v případě obnovení kontroly na hranicích 7 mld. € v oblasti dopravy. Je třeba hledat myšlenky a iniciativy, které EU spojují.
V reakci na prohlášení Macrona uvedl, že skupiny, spolupracující těsněji než jiné, se již formují. „Pokud chci Evropu posunout
dál, tak bych rozhodně nezačínal vícerychlostní Evropou. Duch Bratislavy a Říma je zachování jednoty EU, nalezení řešení
problému občanů, využití legislativní sady nástrojů, které máme k dispozici.“ Dombrovskis přítomné upozornil, že EK plánuje
(v návaznosti na teze SOTEU) zveřejnit dne 6. 12. balíček konkrétních návrhů zahrnujících mj. návrh na vytvoření evropského
ministra financí a pravděpodobně formalizování formace „euroskupiny“ do podoby Rady, zároveň také detaily pomoci
státům EU s přijetím společné měny Euro (nástroj pro usnadnění přistoupení k eurozóně - technická a finanční pomoc).
Předsedkyně AFCO navrhla se znovu sejít s NP za jeden rok (tj. půl roku před volbami do EP + ukončování jednání v rámci
BREXITu. Výbor AFCO jedná de facto každý týden a v přípravě je osm dalších důležitých zpráv k budoucnosti EU).
EVROPSKÉ OCENĚNÍ PRO BRNĚNSKÝ PROJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ: Evropský sociální fond (ESF) funguje již 60 let. K oslavě tohoto
výročí a u příležitosti Mezinárodního dne pro lidi bez domova udělila dne 10. 10. Evropská federace národních organizací
pracujících s lidmi bez domova (FEANTSA) zlaté, stříbrné a bronzové ocenění inovativním a udržitelným projektům
financovaným z ESF, které od roku 2010 zlepšily život bezdomovců. Brno v projektu Rapid Re-Housing přidělilo sociálně
slabším rodinám v bytové nouzi 50 městských bytů, projekt má 94% úspěšnost a byl vyhodnocen jako nejlepší, který řeší
bytovou nouzi v Evropě. FEANSTA sdružuje přes 100 organizací z téměř všech států EU. Většina členů jsou národní nebo
regionální střešní organizace poskytovatelů služeb.

