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Výbor TAXE 2: zástupci firem Google, Apple, Inter-IKEA a McDonalds, ale také zástupci Lichtenštejnska,
Monaka, Andorry a britských normandských ostrovů Guernsey a Jersey se ve dnech 14. a 15. 3. účastnili
veřejného slyšení Zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou
nebo účinkem ohledně navrhované směrnice EU (anti-BEPS), která navazuje na dohodu na úrovni OECD a
G20 (navrhované požadavky pro vykazování zisků, daní i dotací korporací v jednotlivých zemích zvlášť, a
jejich zveřejňování). V debatě se řešil také očekávaný společný konsolidovaný základ daně (CCCTB - Google se
vyjádřil ve smyslu, že to porušuje pravidla vnitřního trhu) a specifické daňové struktury společností - například
struktury "Bermuda" společnosti Google, "licenční poplatky" IKEA, daňový režim Apple (v Irsku) a systém
„frančíz“ McDonalds. Apple i Google platí většinu svých daní v USA. Zástupce Apple uvedl, že zveřejní data o
výši daní v EU (a hlavně v Irsku) až to bude povinné. Zástupce Inter-IKEA se vyjádří k materiálu frakce
Zelených (na základě které obvinila frakce z vyhýbání-se daním daň prostřednictvím licenčních operací přes
Nizozemsko a Lichtenštejnsko) písemně, ale uvedl, že některé z předpokladů, na nichž byla zpráva založena,
byly nepravdivé. V lednu 2016 nařídila Komise Belgii, aby dodanila zhruba 700 milionů eur od 35 firem, které
využívaly daňové podmínky přezdívané „only in Belgium“. V říjnu 2015 vydala dvě rozhodnutí proti zvláštním daňovým
režimům firmy Fiat Finance & Trade v Lucembursku a Starbucks v Nizozemí. Aktuálně Komise vyšetřuje dva další
případy daňových úlev: Apple v Irsku a McDonald’s v Lucembursku. Kromě evropské exekutivy se zvláštními daňovými
režimy zabývají i vlády členských států: v lednu se na základě dohody s britskou administrativou zavázala firma
Google zpětně do státní kasy zaplatit 130 milionů liber na daních.

Výbor CONT (pro rozpočtovou kontrolu): schválil dne 15. 3. českého kandidáta Jana Gregora (náměstka
ministra financí sekce 06 - Veřejné rozpočty) na pozici člena Evropského účetního dvora. Rozhodnutí
výboru bude potvrzeno plénem dne 13.4. Výbor vyslechl celkem šest kandidátů navržených vládami
Slovenska (Ladislav Balko/prodloužení-neschválen), Polska (Janusz Wojciechowski - neschválen), Malty
(Anthony Abela – neschválen), Slovinska (Samo Jereb - schválen), Lotyšska (Mihails Kozlovs – schválen).
Členy Účetního dvora jmenuje Evropská rada po konzultaci s kontrolním výborem parlamentu na funkční období
šesti let s možností prodloužení.
EVROPSKÁ KOMISE představila dne 8. 3. návrh reformy směrnice o vysílání pracovníků, jehož základním
bodem je odměňování pracovníků na stejném místě stejně (pracovníci, kteří jsou zaměstnáni v jednom
členském státě, a jejich zaměstnavatel je dočasně vyšle pracovat do jiného členského státu). Návrh také
členským státům umožňuje stanovit, že subdodavatel musí svým pracovníkům poskytovat stejnou odměnu
jako hlavní dodavatel - pro vnitrostátní a přeshraniční subdodavatele musí platit totéž pravidlo. Návrh
rovněž zajistí používání vnitrostátních pravidel pro agenturní zaměstnávání v případě agentur zřízených
v zahraničí, které vysílají pracovníky. V případech, kdy délka vyslání přesahuje 24 měsíců, se mají v plné míře
uplatňovat pracovněprávní podmínky hostitelských členských států, je-li to pro vysílaného pracovníka
výhodné. Představený návrh vzbudil různé druhy reakcí mezi zástupci členských zemí v Radě a očekává se
také názor parlamentních komor k tomuto návrhu. Komisařka M.Thyssen oznámila spuštění veřejné
konzultace k evropskému pilíři sociálních práv, který by měl vzniknout na začátku roku 2017.
EVROPSKÁ KOMISE: předseda Komise Juncker jednal dne 17. 3. v Bruselu s ukrajinským prezidentem
Porošenkem. Na tiskové konferenci uvedl, že Komise v dubnu navrhne členským státům EU bezvízový
styk s Ukrajinou (dle Porošenka se 19. 5. uskuteční summit EU-Ukrajina). Nyní musí návrh projít schválením
Europarlamentu a Rady. Den před tímto prohlášením se Komise shodla na nové humanitární pomoci pro
Ukrajinu ve výši 20 mil. eur. Komise ocenila nový zásadní protikorupční zákon přijatý na Ukrajině dne 15.
března, stejně jako jmenování členů Agentury pro boj proti korupci. Nová legislativa zavádí veřejný dohled
nad aktivy vedoucích i nižších úředníků, včetně jejich rodinných příslušníků - nyní mají podávat elektronická
prohlášení o svých příjmech i majetku a čelí trestní odpovědnost za jakékoli nepřesné nebo zfalšované
informace. Data budou dostupná pro kontrolu online. Ukrajinský prezident v sobotu (12. března) vetoval
dřívější verzi zákona, která by odsunula prohlášení o majetku až do roku 2017. Nový zákon prošel
v ukrajinském parlamentu 278 hlasy proti dvěma. Oznámení Komise o bezvízovém styku lze dát
do souvislosti s dalším návrhem Komise ze dne 9. 3., které se týká zrušení víz pro občany Gruzie (vlastnící
biometrické pasy) pro cesty do 90 dnů v rámci 180 denního období (bezvízový cestovní styk se bude
vztahovat na všechny členské státy EU s výjimkou Irska a Spojeného království, jakož i čtyři přidružené země
Schengenského prostoru - Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). Osvobození od vízové povinnosti
nestanoví právo na práci v EU. Občané EU mohou do Gruzie cestovat bez víz již od 1. 6. 2006. V této
souvislosti: Čína podepsala dne 29. 2. v Bruselu reciproční souhlas pro držitele diplomatických pasů z
EU k pobytu v Číně na 90 dní v rámci 180 denního období (nevztahuje se pro Spojené království a Irsko).
Dohoda měla začít platit dle dostupných informací od 3. 3. 2016.
EHSV/ECOSOC/: Evropský hospodářský a sociální výbor na svém březnovém plenárním zasedání dne 16. 3.
zveřejnil zprávu Pracovní cesty delegací EHSV ke zmapování situace uprchlíků z pohledu organizací
občanské společnosti (k migrační strategii) založenou na 11 misích do členských států (Rakouska,
Bulharska, Chorvatska, Německa, Řecka, Maďarska, Itálie, Malty, Polska, Slovinska a Švédska) na přelomu
loňského a letošního roku. Zpráva obsahuje poznatky ze setkání s více než 180 zainteresovanými subjekty
(zejména organizacemi občanské společnosti), které s uprchlíky aktivně pracují. Zpráva byla předložena v
průběhu zasedání v souvislosti s diskusí o vnější politice a migraci s vysokou představitelkou EU F. Mogherini
a komisařem D. Avramopoulosem (komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství). Pavel Trantina (za ČR,
předseda sekce EHSV pro zaměstnanost, sociální věci a občanství) zdůraznil: "Bylo to především díky
mimořádné mobilizaci organizací občanské společnosti a dobrovolníků v mnoha členských státech a díky jejich
nepřekonatelné roli, že se Evropa do značné míry vyhnula naprosté humanitární katastrofě. Proto jsme jim
chtěli dát hlas na úrovni EU, protože role organizací občanské společnosti i dobrovolníků se často podceňuje a
oni sami čelí značným obtížím a někdy dokonce nenávisti. A to až v takové míře, že jsou někdy za svou pomoc
nepochopitelně trestně stíháni. " Zpráva dostupná zde.
Závěry z probíhající EVROPSKÉ RADY (ve dnech 17. a 18. 3) ponechávám na informování tiskem, který toto
jednání podrobně sleduje.

