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Po březnových útocích se život v Bruselu jen pomalu navrací do normálních kolejí, stále probíhají v rámci města další
policejní akce, stále se vynořují další informace. Evropský parlament například potvrdil, že po dva roky (2009 a 2010) v době
letní pauzy, zaměstnával jako uklízeče jednoho z belgických teroristů. Hromadné akce v Europarlamentu byly do
znovupotvrzení DG SAFE zrušeny (nejbližší meziparlamentní jednání výboru TAXE 2 se dne 18. 4. bude konat).
KONFERENCE K PLÁNOVANÉMU PLYNOVODU NORDSTREAM 2: dne 6. 4. uspořádaly vedoucí frakce EP konferenci za účasti
místopředsedy Komise M. Šefčoviče (komisař pro Energetickou unii) debatu k plánované stavbě nového plynovodu
NordStream 2 /NS 2/. Konference se účastnili mj. za ukrajinskou vládu náměstek ministra pro energetiku a uhelné
hospodářství I. Didenko, A. Kobolev (CEO Ukrajinský Naftogaz), za projekt NS 2 U. Lissek (komunikační ředitel). J. Buzek
(bývalý předseda EP, nyní předseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku/ frakce EPP) připomněl projednávání tématu
v Europarlamentu (tři debaty na plénech na podzim roku 2015) a názor Komisaře pro energetiku a oblast klimatu
Caňeteho, který se vyslovil, že projekt NS 2 jde proti strategii EU a nikdy nedostane podporu financování z EU. Komisař
Šefčovič zrekapituloval historii Energetické koncepce EU (v květnu 2014 Komise/EC/ naznačila ve své Strategii
energetické bezpečnosti, jak zůstává EU náchylná k externím energetickým šokům. Tato strategie volala po politickém
rozhodnutí na národní a evropské úrovni k diverzifikování a snížení naší závislosti na konkrétních palivech, dodavatelích
energie a trasách dodávek. Koncepce Energetické unie vychází z této strategie. Energetická bezpečnost, solidarita a důvěra
představují klíčový rozměr rámcové strategie EC ze dne 25. února 2015. Klíčovou roli v energetické bezpečnosti zastává
dokončení vnitřního trhu s energií a snížení spotřeby energie. Události v průběhu posledních let také ukázaly, že
diverzifikace zdrojů energie, dodavatelů a tras mají zásadní význam pro zajištění odolnosti a bezpečnosti dodávek energie
pro evropské občany a podniky. V únoru 2016 EC prezentovala aktuální energetický balíček k zajištění dodávek. Balíček
navrhuje revidované nařízení o zajištění dodávek zemního plynu, strategii LNG a skladování, změny kontroly mezivládních
dohod v oblasti energetiky). Komisař Šefčovič uvedl, že Komise vzala plány plynárenských podniků stavět NS 2 na vědomí,
dopad projektu NS 2 jasně přesahuje pouze právní diskuse. NS 2 by mohl změnit trh s plynem v EU a zároveň
neumožňuje přístup k novým zdrojům dodávek nebo novému dodavateli a dále zvyšuje nadměrnou kapacitu z Ruska do
EU, EU bude finančně podporovat v oblasti infrastruktury pouze projekty, které jsou souladu s hlavními zásadami
Energetické unie, včetně strategie energetické bezpečnosti EU. Diverzifikace energetických zdrojů, dodavatelů a tras má
zásadní význam pro zajištění bezpečných a odolných dodávek pro evropské občany a podniky. NS 2, jak byl zatím
představen, tyto podmínky nesplňuje. Didenko poznamenal, že kapacita zásobníků v EU se zdá být dostačující, stejně jako
kapacita nynějších dodávek přes Ukrajinu, upozornil, že ruská společnost Gasprom, dodávající do EU, je de facto těsně
spojena s ruskou vládou a je součástí její politiky. U. Lissek vysvětlil, že NS 2 má být komerční soukromý projekt, který se
bude chtít účastnit hospodářské soutěže na trhu EU. Dále upozornil, že existuje pět podvodních potrubí z Afriky, které
také nejsou zahrnuty v Energetické strategii EU. NS 2 by se měl začít budovat v roce 2018 a na začátku roku 2020 začít
fungovat. Deklarace skupiny europoslanců ze dne 7. března 2016 proti NS 2, jejíž spoluiniciátoři jsou také čeští
europoslanci M. Poche (ČSSD/ S&D) a P. Telička (ANO/ALDE) zde.
EVROPSKÝ PARLAMENT: VÝBOR TAXE 2: po jednání se zástupci vybraných firem (viz O čem se mluví 18. 3.) se konalo dne
4. dubna další jednání, tentokrát s komisařkou M. Verstager. Bylo zaměřeno na vyšetřování Komise a konzultace v této
oblasti, celkovou revizi a pokyny, které mají být poskytnuty členským státům. Poslanci nadnesli otázku vymáhání
nezaplacené daně po rozhodnutích Komise a vyjádřili obavy ohledně schopnosti Komise prosadit zákon stejně pro
všechny společnosti (také vzhledem k stížnosti USA v tomto ohledu, např. zmínili také váhavost belgické vlády dovybrat
odhadem 700 mil. eur od 35 společností plus zveřejnění tohoto seznamu firem). Poslanci vyjádřili také své počáteční
reakce na kauzu "Panama Papers"/PP/, týkající se vyhýbání se řádnému zdanění prostřednictvím panamské společnosti
a sahající od nejvyšších politiků po obchodníky i sportovce (islandský premiér a jeho nejprve nerezignace (následně
rezignoval), britský premiér Cameron pod vlnou kritiky, prezident Putin vidí kauzu jako pokus o destabilizaci Ruska a použil
nový termín „Putinofobie“, Čína hovoří o konspiraci a zakázala zobrazování PP na sociálních sítích i v televizi), vyjádření
společnosti Mossack Fonseca zde. Dokumenty v objemu 2,6 terabytu dat/11,5 mil. dokumentů obdržela redakce Süddeutsche
Zeitung, která je předala Mezinárodnímu konsorciu investigativních novinářů. Dokumenty obsahují také popisy transakcí
283 Čechů, slovenský seznam 115 jmen odhaluje mj. holandsko-slovenská propojení. Komisařka Vestager zdůraznila, že je
nezbytné k prozkoumání důsledku skandálu více času. Dne 12. dubna se uskuteční na plénu diskuse k zveřejňování účetnictví
na základě zemí/country-by-country reporting/ a pravděpodobně i k PP. Koordinátoři Taxe 2 prodiskutují PP dne 18. 4., kdy
proběhne také jednání se zástupci národních parlamentů. V červnu se potkají zástupci Komise a daňoví experti členských
států na fóru pro státní podporu k aplikaci zásad „country-by-country reporting“ v praxi. Poslanci výboru reagovali na PP
ve smyslu, že to opět poukazuje na důležitost transparentnosti. De Masi (GUE/NGL, DE) kritizoval vyjmutí Panamy ze
seznamu daňových rájů OECD a systém dvojího danění, který má Panama uzavřený s Holandskem, a zastává přísný režim
např. zrušení licencí bank, které jsou zapojené do vyhýbání se řádnému zdanění, navrhuje zrušení dohod o dvojitém
zdaňování. Názory vedoucích frakcí na PP: EPP, S&D (včetně dopisu Komisi k reportování na základě zemí), ALDE,
Greens/EFA a GUE/NGL. Reakce Komise: Komisař pro hospodářské otázky, daně a cla P. Moscovici se vyjádřil, že ho
odhalení pobouřila a rozzuřila „Ještě nevíme, kolik z této činnosti bylo nezákonné. Ale hodně z toho je jistě zaprvé pravda, a
zadruhé, nemorální, neetické a jedním slovem nepřijatelné. Množství peněz, jurisdikcí a jména spojená s touto záležitostí
jsou otevřeně šokující“. Komise bude nadále prosazovat seznam daňových rájů, na kterém se do půl roku mají shodnout
státy EU.
NIZOZEMSKÉ REFERENDUM ODMÍTLO PŘIDRUŽENÍ UKRAJINY K EU: Asociační dohoda /AA/ s Ukrajinou byla v platném
„nezávazném“ nizozemském referendu odmítnuta předběžně 61,1% voličů (pro 38,1%). AA již byla ratifikována ve všech
ostatních státech EU. Předseda Komise Juncker je z výsledků „smutný“, předseda Rady Tusk bude očekávat další kroky
holandské vlády, dohoda se bude dle jeho slov zatím uplatňovat (otázkou je přehodnocení dřívějšího předběžného
souhlasu vlády, či doplnění textu dohody). Výsledky jsou vnímány jako výhra euroskeptiků (Politico), odraz Putinova
vlivu (Der Spiegel) i jako relevantní pro nadcházející britské referendum (The Guardian).

KOMISE (MIGRAČNÍ/AZYLOVÁ POLITIKA): „PŘEVLEČENÉ KVÓTY“ - JOUROVÁ OPAKOVANĚ PROTI: dne 6. 4.
představila Komise další návrhy v oblasti migrační krize: revidovaný návrh nařízení na zřízení tzv. systému
vstupu/výstupu hraničních kontrol státních příslušníků třetích zemí přijíždějících do EU (mj. kombinace čtyř otisků
prstů a snímku obličeje), ale také varianty úpravy dublinských nařízení na úpravu azylové politiky: pravidla pro
mechanismus přerozdělování v případě mimořádné krize, nebo stálé přerozdělování rovnou po vstupu na území EU převedení kompetencí ve věci žádostí o azyl z národních států na úroveň EU - Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
(EASO). Návrh obsahuje mj. i harmonizaci azylových pravidel a postupů, aby byly napříč EU jednotné a nepřispívaly k
"azylové turistice". Nový návrh na kvóty je negativně hodnocen představiteli české i slovenské vlády, i některými
komisaři (jak uvedla pro EurActiv komisařka Jourová).
PŘÍSTUPOVÉ ROZHOVORY SRBSKA S EU: dne 8. 4. se měly otevřít dvě nové kapitoly: Justiční systém a základní práva a
Svoboda a bezpečnost. Chorvatsko nutný jednomyslný souhlas zástupců členských států v pracovní skupině pro otevření
kapitoly týkající se justice prý dle Reuters odmítlo kvůli sporu o srbský zákon o stíhání válečných zločinů (stíhány mohou
být i osoby, které spáchaly tyto zločiny na Srbech na území bývalé Jugoslávie - potenciálně např. Chorvati za zločiny na
Srbech na východě dnešního Chorvatska).
NOVÉ NÁVRHY

