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Komisařka pro oblast hospodářské soutěže M. Vestager zahájila formální šetření podezření na selektivní
zvýhodnění daňového režimu společnosti McDonald's lucemburskými úřady - v rozporu s pravidly EU pro státní
podporu. Šetření navazuje na zprávu Unhappy Meal, vypracovanou evropskou odborovou centrálou - Federací
odborových svazů veřejných služeb ve spolupráci dalších evropských i amerických odborů a dalších subjektů
z ledna 2015. Zpráva podrobně popisuje strategie vyhýbání se daňovým povinnostem přijaté McDonal´s a jejich
daňové dopady v celé Evropě, včetně velkých trhů (Francie, Itálie, Španělska a Velké Británie). Praxe v podstatě
spočívala v přesunu evropského ředitelství z Velké Británie do Švýcarska, stejně jako používání licenčních
poplatků v rámci skupiny a jejich nasměrování do malé dceřiné společnosti - švýcarské pobočky se sídlem
v Lucembursku. Mezi lety 2009 a 2013 tato struktura (zaměstnávající 13 lidí) se sídlem v Lucemburku
zaznamenala, dle odborů, kumulativní příjmy ve výši 3,7 miliardy eur, ale vykázala na daních pouze 16 milionů
eur. Zpráva odborů vyčísluje daňové úniky McDonald´s v oblasti zdanění právnických osob za období 2009-2013
přesahující 1 miliardu eur. Nynější předběžné stanovisko Komise v šetření postupů Lucemburska ke společnosti
McDonald´s upozorňuje na dvě daňové dohody s lucemburskými úřady, v jejichž důsledku firma od roku 2009
neplatila daně v Evropě ani v USA (plus ani z franšízových licencí v Rusku). Druhým rozhodnutím lucemburské
úřady dokonce souhlasily s tím, že od daně budou v Lucembursku osvobozeny téměř všechny příjmy McDonald's
Europe Franchising. „Účelem smluv o zamezení dvojímu zdanění, které mezi sebou uzavírají různé země, má být
zabránit dvojímu zdanění, nikoli ospravedlnit dvojí nezdanění“ uvedla komisařka Vestager. Vyšetřování praktik
společnosti McDonald´s bylo dle odborů zahájeno od roku 2005 nejméně v šesti zemích včetně Francie, kde daňové
orgány zahájily vyšetřování lucembursko-švýcarské struktury v roce 2013. V létě 2014 si vyžádala Komise první
informace o daňových rozhodnutích poté, co se v tisku objevila tvrzení o výhodném daňovém režimu pro McDonald's
v Lucemburku. Další informace pak Komisi poskytly odbory. Mimo to McDonald´s čelí v několika státech včetně Velké
Británie nařčení z údajného špatného zacházení se zaměstnanci- např. uzavírání převážně pracovních smluv s
"nulovými hodinami" (firma McDonald´s již v minulosti uvedla, že 90 % procent zaměstnanců pracuje na základě
těchto "zero-hours contracts" = pracovních smluv, které nezaručují zaměstnancům žádný pracovní úvazek/minimum
pracovních hodin a tedy ani určitý minimální výdělek), viz The Guardian zde. Komise vyšetřuje daňová rozhodnutí
členských států od června 2013, v říjnu 2015 rozhodla, že daňová rozhodnutí vydaná v Lucembursku pro společnost
Fiat a v Nizozemsku pro Starbucks společnostem poskytla neoprávněné selektivní daňové výhody. Vyšetřování
pokračuje u společností Apple v Irsku, Amazon v Lucembursku a belgického režimu zdanění tzv. nadměrného zisku
(viz O čem se mluví ze dne 23. 10. 2015).
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VÝBOR EP LIBE (OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI) projednával v tomto týdnu (také v návaznosti
na Pařížské události) důležitou agendu v boji proti terorismu. Šlo o nové pravomoci pro Europol - usnadnění
zřízení specializovaných jednotek a vyměňování si informací se soukromými subjekty v některých případech
(neformální dohoda s jednotlivými zástupci vlád EU byla představena v Radě 26. 11., návrh musí nyní schválit
plénum EP a Rada ministrů), dále rozvoj společné Evropské protiteroristické strategie (schválené vládami v roce
2005 v reakci na teroristické útoky v Madridu) s Evropským protiteroristickým koordinátorem G. De Kerchovem
a aktuální návrh směrnice JMENNÉ EVIDENCE CESTUJÍCÍCH: návrh stanoví pravidla a požadavky pro systematičtější
shromažďování, používání a uchovávání údajů o mezinárodních cestujících v letecké dopravě tzv. PNR/Passenger
Name Record. EP na evidenci PNR změnil názor po zhoršení bezpečnostní situace. Pravidla sběru dat PNR by měla

platit pro letecké dopravce i např. pro cestovní kanceláře i tour operátory a sdílet data by měly státy mezi sebou i
Europolem, prostřednictvím aplikace na výměnu informací Europolu SIENA. K údajům by měl mít přístup při
zdokumentování požadavku pouze omezený okruh osob ze speciálních národních útvarů a pouze pro účely zjištění
zapojení do např. obchodu s lidmi, nedovoleného obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami, obchodu s drogami
apod. Pokud data nejsou využívána v rámci vyšetřování, mají být po pěti letech smazána a již po měsíci začerněny citlivé
údaje cestujících. Navrhnutá verze dohody (včetně pouze půlročního uchovávání dat-požadavek EP) byla

předběžně schválena ministry vnitra zemí EU nakonec již na jejich zasedání v Bruselu dne 4.12. Výbor
LIBE má odhlasovat návrh směrnice na svém jednání 10. prosince, EP na plénu začátkem roku 2016 a Rada formálně
potvrdit také na počátku roku 2016. Členské státy budou mít na provedení směrnice dva roky. LIBE dále řešil mj.
kauzu „Schrems/ Safe Harbour“ (viz O čem se mluví ze dne 9. 10. 2015), podrobnější zpráva na vyžádání.
MINIPLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EP V BRUSELU se zabývalo summitem EU-Turecko (EP dohodu vítá, pokud
budou zajištěna lidská práva a svobody v zemi). Plénum schválilo daňovou Dohodu EU-Lichtenštejnsko o
automatické výměně informací o finančních účtech (viz O čem se mluví ze dne 30. 10. 2015), prodloužilo mandát
Zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí TAXE II. o dalších 6 měsíců (viz O čem se mluví ze dne 5. 6. 2015),
výsledná zpráva výboru TAXE přijata plénem EP dne 25. 11. viz zde, zmiňuje mimo jiné, že vnitrostátní
preferenční režimy a nesoulad mezi jednotlivými daňovými systémy v rámci jednotného trhu vytvářejí příležitosti pro
vyhýbání se daňovým povinnostem; což dále zhoršuje existence velkého počtu dvoustranných daňových dohod mezi
členskými státy a třetími zeměmi a fakt, že tyto dohody neobsahují dostatečná ustanovení proti zneužívání daňového
systému; nekoordinovaný daňový rámec v EU rovněž trpí evidentním nedostatkem spolupráce mezi členskými státy; členské
státy ne vždy zohledňují dopady svých daňových opatření na ostatní členské státy, a to nejen při vypracovávání svých
daňových opatření, ale také při sdílení informací o provádění těchto opatření, což de facto vede k daňové politice podle hesla
„ožebračuj svého souseda“. Plénum dále projednalo Komisí nově vydaný balíček Oběhového hospodářství,

představený poslancům místopředsedou Komise F. Timmermansem a komisařem J. Katainenem. O balíčku
podrobněji v příštím O čem se mluví. Dále plénum EP řešilo situaci v Maďarsku – na základě vyžádané zprávy
od EC (dle usnesení pléna ze dne 10. června k hloubkovému monitorování demokracie, právního státu a
základních práv v Maďarsku, gesce komisařky Jourové), EC neshledala žádnou systémovou hrozbu pro
demokracii, nicméně komisařka vyjmenovala několik problematických oblastí. V této souvislosti: EC schválila dne 30.
11. novou Evropskou občanskou iniciativu /ECI/ „Wake Up Europe“: ECI chce vyzvat Komisi, aby pohnala maďarskou vládu
k odpovědnosti za porušování lidských práv a demokratických hodnot. Na sběr 1 mil. podpisů z EU má dle pravidel ECI rok.

MEZIPARLAMENTNÍ

JEDNÁNÍ VÝBORU PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ EP: Evropský parlament pořádal ve čtvrtek 3.
prosince meziparlamentní jednání výboru CULT se zástupci z národních parlamentů v EU na téma "Vzdělávání a
mladí" s bloky 1/Politiky v oblasti mládeže v Evropě - za účasti komisaře T. Navracsicse, zástupce
lucemburského předsednictví C. Meischa (ministr školství, dětí a mládeže, ministr pro vysokoškolské vzdělávání
a výzkum) a tajemníka Youth Fora A. Pӓlla (YF zpracovalo stínovou zprávu politik EU v oblasti mládeže).
2/Sociální začleňování a mezikulturní dialog prostřednictvím vzdělávání a 3/Celoživotní učení: ze školy
do aktivního života obsahovaly příspěvky panelistů z národních parlamentů, i vedoucího oddělení Digitální
ekonomiky a školství Evropské investiční banky. Byla zmíněna alarmující data nezaměstnanosti mladých (nejhorší

situace v jižních státech EU, zmíněny důsledky vynucených úsporných opatření v Řecku, dále spolupráce firem, škol a
státu v oblasti plánování ve školství, systém duálního školství i financování. Předsedkyně výboru Silvia Costa (frakce
S&D) zdůraznila, že výdaje na školství a vzdělávání jsou investicemi do budoucnosti, ne náklady.

Místopředsedkyně výboru M. Šojdrová (frakce EPP/ KDU-ČSL) upozornila na Evropský sociální dialog a jeho
důležitou roli v ustavování politik pro mladé na úrovni EU. Podrobnější zpráva na vyžádání.

