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Dne 22. 5. 2013 se uskutečnil summit EU zaměřený na energetiku, fiskální
harmonizaci a boj proti daňovým únikům. Evropská unie přichází ročně okolo jednoho
bilionu eur1 kvůli daňovým únikům a podvodům, je proto nezbytné, aby se podnikly kroky jak
na úrovni jednotlivých zemí, na úrovni evropské i na úrovni celosvětové. Zpřísnění opatření
proti daňovým únikům by podle Barrosa mohlo napomoci k obnovení důvěry, která je mezi
občany a podniky v důsledku finanční krize chabá. 2 Jako prioritu Evropská rada vytyčila
návrh Evropské komise na rozšíření automatické výměny informací nejen mezi členskými
státy, ale i na celosvětové úrovni.3 Předseda Evropské komise José Barroso uvedl, že některé
návrhy byly v této oblasti zveřejněny již před pěti lety, avšak jejich implementace je příliš
pomalá a blokovaná.4 Proti automatické výměně informací se dlouhodobě stavěly Rakousko
či Lucembursko, které argumentovaly ochranou bankovního tajemství. 5 Lucembursko svůj
postoj přehodnotilo již na začátku dubna a podpořilo sdílení bankovních informací s
členskými státy EU do roku 2015.6 Pod mezinárodním tlakem souhlasilo nakonec i Rakousko,
na jehož bankovním sektoru se účty cizinců podílejí zhruba 20 %, ovšem za podmínky
respektování rakouských bilaterálních dohod se Švýcarskem a Lichtenštejnskem. Zároveň
zdůraznilo nutnost zaměřit se na daňové ráje mimo Evropu. 7 Ze strany evropských poslanců
(Greens/EFA, S&D) na adresu summitu zazněla kritika, neboť se např. nezabýval
parlamentním návrhem na sestavení černé listiny daňových rájů. 8 Pod tlak se dostávají
členské státy EU s nižším zdaněním, jako je například Irsko, Lucembursko či Velká Británie.
Ty jsou kritizovány za mezery v daňových systémech v souvislosti s kauzami týkající se
společností jako Apple (Irsko), Google a Starbucks (Veká Británie), Amazon či Skype
(Lucembursko).9
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V souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz, zveřejnil server EUoberver část z
rozsáhlého dokumentu týkající se auditu kyperských bank, který financovala Evropská unie.
Na žádost ministrů financí eurozóny se aktivitami šesti kyperských bank zabýval Výbor
expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu
Moneyval při Radě Evropy a americká účetní firma Deloitte. I přestože celý text nebyl zatím
zveřejněn, první zprávy hovoří o existenci vysokých rizik spojených s praním špinavých
peněz v kyperském bankovním sektoru. Téměř 60 % vkladů v kyperských bankách audit
označil za vysoce rizikové z hlediska praní špinavých peněz. Současně nejméně třetina
záznamů o vkladech obsahuje vážné chyby týkající se identity klientů, absence kontroly
identit složených struktur aj.10 I Mezinárodní měnový fond upozorňuje na trvající rizika
kyperského bankovního sektoru, který je oproti kyperské ekonomice až osmkrát větší. V
návaznosti na schválený tříletý úvěr v objemu jedné miliardy eur, vysílá MMF spolu s
Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou na Kypr tým, který by měl přezkoumat
pokrok v oblasti finančního sektoru a zaměřit se především na dvě konkrétní kyperské banky.
Následná první revizní mise je naplánovaná až na konec července. 11 MMF také zveřejnil
negativní vyhlídky ohledně kyperské ekonomiky, která by měla zůstat v recesi až do roku
2015. Guvernér kyperské centrální banky potvrdil negativní prognózu MMF a dodává, že
kyperská ekonomika by se mohla propadnout do ještě hlubší recese, než se předpokládalo.
Nejistý je především dopad fiskální konsolidace a bankovní krize na ekonomickou aktivitu.12
V eurozóně je v současné době diskutovaným tématem bankovní unie, která
předpokládá vytvoření jednotného dohledu nad evropskými bankami pod záštitou ECB již
příští rok, jako prvního ze tří pilířů bankovní unie. Dalším krokem je specifikace hierarchie
věřitelů, kteří by měli nést ztráty v případě hrozícího krachu a nutnosti záchrany banky.
Ministři financí se již shodli, že zátěž by se měla přesunout od daňových poplatníků na
akcionáře a věřitele bank. Rozpory stále přetrvávají v otázce jednotného mechanismu a fondu
pro záchranu bank i jednotného garantování vkladů. Předseda Hospodářského a finančního
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výboru Thomas Wieser avizoval, že na příští schůzi pracovní skupiny sedmnácti zemí
eurozóny dne 20. června by měly být vyřešeny všechny sporné otázky. 13
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