Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období

ZÁPIS

z 59. schůze
výboru pro evropské záležitosti
konané dne 15. prosince 2016
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Přítomni:

Benešík Ondřej, Jakubčík Igor, Toufar Lubomír, Váňa Roman, Kott Josef,
Marková Soňa, Šenfeld Josef, Valenta Jiří, Langšádlová Helena, Zahradník Jan,
Černoch Marek

Omluveni:

Pilný Ivan, Dobešová Ivana, Ploc Pavel, Soukup Zdeněk, Fiala Petr, Ţeníšek
Marek, Zelienková Kristýna

Schůzi výboru zahájil př. O. Benešík v 9.50 hod. a celou dobu ji řídil. Připomněl, ţe byla
svolána na základě usnesení č. 327 přijatého na 58. schůzi výboru dne 14. prosince 2016.
Konstatoval, ţe pozvánky byly všem včas rozeslány a návrh pořadu mají poslanci k dispozici.
V následném hlasování všichni přítomní navrţený pořad schválili /hlasování 7-0-0, Benešík
Ondřej – pro, Jakubčík Igor – pro, Toufar Lubomír – pro, Váňa Roman – pro, Šenfeld Josef –
pro, Valenta Jiří – pro, Zahradník Jan – pro, v příloze/.
Schválený pořad schůze:
1. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím
výboru pro evropské záleţitosti v období 31. října – 11. prosince 2016
2. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vyuţívání kmitočtového pásma 470790 MHz v Unii /kód dokumentu 5814/16, KOM(2016) 43 v konečném znění/
3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení evropského systému kybernetické
odolnosti a podpora konkurenceschopného a inovativního odvětví kybernetické
bezpečnosti /kód dokumentu 11013/16, KOM(2016) 410 v konečném znění/
4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok 2017: Pro
Evropu,
která
chrání,
posiluje,
brání
/kód
dokumentu13668/16,
KOM(2016) 710 v konečném znění/
5. Sdělení Komise – Posilování bezpečnosti ve světě mobility: Zdokonalování výměny
informací v boji proti terorismu a pevnější vnější hranice /kód dokumentu 12307/16,
KOM(2016) 602 v konečném znění/
6. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě – Sedmá zpráva o
relokaci a přesídlování /kód dokumentu 14369/16, KOM(2016) 720 v konečném znění/
7. Informace Ministerstva vnitra o uplatňování dohody EU – Turecko
8. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 8. 9. 2016, kterým se stanoví
mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších
odvětvích ţivočišné výroby /kód dokumentu 12046/16, C(2016) 5663 final/
9. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 8. 9. 2016 o poskytování
podpory na sníţení produkce mléka /kód dokumentu 12048/16, C(2016) 5681 final/
10. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udrţitelný rozvoj
(EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD /kód dokumentu 12290/16,
KOM(2016) 586 v konečném znění/
11. Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmů právnických osob /kód
dokumentu 13730/16, KOM(2016) 685 v konečném znění/
12. Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických
osob (CCCTB) /kód dokumentu 13731/16, KOM(2016) 683 v konečném znění/
13. Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění
v Evropské unii /kód dokumentu 13732/16, KOM(2016) 686 v konečném znění/
14. Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní
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nesoulady s třetími zeměmi /kód dokumentu 13733/16, KOM(2016) 687 v konečném
znění/
15. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Budování spravedlivého,
konkurenceschopného a stabilního systému zdanění právnických osob pro EU /kód
dokumentu 13729/16, KOM(2016) 682 v konečném znění/
16. Dokumenty SZBP
17. Sdělení předsedy
18. Různé
Př. O. Benešík poţádal členy výboru, aby přijali usnesení, kterým zmocňují předsedu
výboru ke stanovení termínu příští schůze, k jejímu svolání a k přípravě jejího pořadu /usn. č. 328,
hlasování 7-0-0, Benešík Ondřej – pro, Jakubčík Igor – pro, Toufar Lubomír – pro, Váňa Roman
– pro, Šenfeld Josef – pro, Valenta Jiří – pro, Zahradník Jan – pro, v příloze/.
1.

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně
prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 31. října – 11. prosince
2016

Z tabulky dokumentů doručených výboru v období od 31. října – 11. prosince 2016 byly
vybrány tyto dokumenty a k nim zpravodajové: č. 14820/16, 14821/16, 14822/16 a 14823/16 –
mpř. I. Jakubčík, 14082/16, 14617/16, 14357/16 a 14364/16 – př. O. Benešík, 14775/16,
14776/16, 14777/16, 14778/16, 14779/16, 14835/16 a 14875/16 – mpř. K. Zelienková, 15090/16,
15091/16, 15120/16, 15135/16, 15149/16, 15150/16, 15151/16 a 15172/16 – posl. J. Zahradník,
15160/16 – posl. L. Toufar, 14369/16 a 15075/16 – mpř. H. Langšádlová /usn. č. 329, hlasování
8-0-0, Benešík Ondřej – pro, Jakubčík Igor – pro, Toufar Lubomír – pro, Váňa Roman – pro,
Šenfeld Josef - pro, Valenta Jiří - pro, Zahradník Jan – pro, Černoch Marek – pro, v příloze/.
2.

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového
pásma 470-790 MHz v Unii /kód dokumentu 5814/16, KOM(2016) 43 v konečném
znění/

Př. O. Benešík uvedl, ţe se výbor usnesl projednat tento dokument na 48. schůzi
konané dne 17. března 2016 prostřednictvím usnesení č. 252. Konstatoval, ţe poslanci
obdrţeli text dokumentu, rámcovou pozici vlády /v příloze/ a stanovisko zpracované ve
spolupráci
s PI.
Dokument představil ředitel odboru elektronických komunikací Ministerstva financí
Ing. Mgr. Luděk Schneider. Uvedl, ţe návrh ukládá členským státům povolit vyuţívání
kmitočtového pásma 694 – 790 MHz a vyuţívat moderní telekomunikační sluţby. Jednání
o návrhu započala v době slovenského předsednictví. Konstatoval, ţe ČR čeká přechod na
nový vysílací standard.
Zpravodaj J. Valenta sdělil, ţe Evropská komise vyhodnotila toto pásmo jako vhodné
pro poskytování vysokorychlostních sluţeb ve venkovských oblastech. Členské státy by měly
uveřejnit své plány v této oblasti do 30. června 2017.
Zajímalo jej, jak vysoké budou náklady na přechod na nový systém, proč by měla ČR
být podle rámcové pozice výjimečně opatrná a jestli můţe dojít k narušení sítí operátorů.
L. Schneider vysvětlil, ţe kmitočtové pásmo bude předmětem aukce, bude tedy
přínosem pro stát. K 1. únoru 2021 přestane fungovat dosavadní systém. Občané si budou
muset pořídit novou televizi nebo setabox. Po určitou dobu však bude fungovat souběh
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starého
i nového formátu.
K citlivosti problematiky uvedl, ţe elektronická média jsou hlavním nástrojem pro
šíření informací, proto je důleţité jakékoliv změny pečlivě promýšlet.
Zpravodaj J. Valenta navrhl usnesení, ve kterém výbor pro evropské záleţitosti
bere na vědomí předkládaný návrh rozhodnutí a informace vlády o průběhu projednávání
návrhu rozhodnutí v orgánech EU /hlasování 9-0-0/. Výbor následně přijal finální usnesení
/usn. č. 330, hlasování 9-0-0, Benešík Ondřej – pro, Jakubčík Igor – pro, Toufar Lubomír –
pro, Váňa Roman – pro, Šenfeld Josef - pro, Valenta Jiří - pro, Langšádlová Helena – pro,
Zahradník Jan – pro, Černoch Marek – pro, v příloze/.
3.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení evropského systému kybernetické
odolnosti a podpora konkurenceschopného a inovativního odvětví kybernetické
bezpečnosti /kód dokumentu 11013/16, KOM(2016) 410 v konečném znění/

Př. O. Benešík uvedl, ţe se výbor usnesl projednat tento dokument na 53. schůzi
konané dne 1. září 2016 prostřednictvím usnesení č. 300. Konstatoval, ţe poslanci obdrţeli
text dokumentu, rámcovou pozici vlády /v příloze/ a stanovisko zpracované ve spolupráci
s PI.
Dokument představil náměstek Sekce kybernetické bezpečnosti Národního
bezpečnostního úřadu Ing. Jaroslav Šmíd. Sdělení obsahuje opatření zaměřená na posílení
evropského systému kybernetické odolnosti a na podporu konkurenceschopného a
inovativního odvětví kybernetické bezpečnosti EU. Členské státy musí implementovat
směrnici do své národní legislativy.
Zpravodaj J. Valenta uvedl, ţe se jedná o dokument nelegislativní povahy, který
nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Evropská komise bude usilovat o
hlášení kybernetických krádeţí prostřednictvím důvěryhodných kanálů.
Nám. J. Šmíd doplnil, ţe komerční kanály budou šifrovány, aby se o krádeţích
dověděl pouze oprávněný subjekt. Některé státy, např. Francie a Německo, ale nechtějí
informace
o útocích sdělovat.
Zpravodaj J. Valenta navrhl usnesení, ve kterém výbor pro evropské záleţitosti
1. bere na vědomí sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Posílení evropského systému
kybernetické odolnosti a podpora konkurenceschopného a inovativního odvětví kybernetické
bezpečnosti, KOM(2016) 410 v konečném znění, kód Rady 11013/16; 2. podporuje rámcovou
pozici vlády ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a
sociálnímu
výboru
a Výboru regionů – Posílení evropského systému kybernetické odolnosti a podpora
konkurenceschopného a inovativního odvětví kybernetické bezpečnosti, KOM(2016) 410
v konečném znění, kód Rady 11013/16; 3. souhlasí se stanoviskem vlády, ţe členské státy
mají primární úlohu v zajišťování své bezpečnosti a samy rozhodují o volbě prostředků
zajišťujících jejich bezpečnostní zájmy při současném respektování potřeby koordinace reakcí
na hrozby přicházející z kyberprostoru a 4. má za to, ţe vzhledem k tomu, ţe členskými státy
ještě nebyla implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze
dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a
informačních systémů v Unii, je nyní předčasné přijímat další opatření pro vyuţívání jí
stanovených mechanismů spolupráce /hlasování 7-0-0/. Výbor následně přijal finální usnesení
/usn. č. 331, hlasování 7-0-0, Benešík Ondřej – pro, Toufar Lubomír – pro, Váňa Roman –
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pro, Šenfeld Josef - pro, Valenta Jiří - pro, Langšádlová Helena – pro, Zahradník Jan – pro, v
příloze/.
4.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok 2017:
Pro Evropu, která chrání, posiluje, brání /kód dokumentu 13668/16,
KOM(2016) 710 v konečném znění/
Př. O. Benešík uvedl, ţe se výbor usnesl projednat tento dokument na 57. schůzi
konané dne 3. listopadu 2016 prostřednictvím usnesení č. 325. Konstatoval, ţe poslanci
obdrţeli text dokumentu, rámcovou pozici vlády /v příloze/ a stanovisko zpracované ve
spolupráci
s PI.
Dokument představili ředitel Odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády
PhDr. Jan Král, ekonomická poradkyně Zastoupení Evropské komise v ČR Pavlína Ţáková a
tisková mluvčí Zastoupení EK v ČR Magdaléna Frouzová.
M. Frouzová vysvětlila, ţe Pracovní program EK je seznamem iniciativ EK. Letos
poprvé vznikl po formální konzultaci s Evropským parlamentem a Radou. Je reakcí na dění
v EU za poslední rok. Počet iniciativ se sníţil na 21. Cílem je také tzv. Refit, tj. proces zrušení
zastaralých předpisů.
Z iniciativ uvedla Bílou knihu o budoucnosti Evropy, která je vizí o fungování 27
členských států EU, prohlubování hospodářské a měnové unie, akční plán pro obranu.
P. Ţáková uvedla, ţe v hospodářské oblasti se Evropská komise hodlá zaměřit na
mladé lidi, mezi kterými je velká nezaměstnanost. Jedná se o návrhy v oblasti odborného
vzdělávání, zvýšené mobility učňů, modernizace škol apod. Připravuje se projekt Evropské
sbory solidarity, jedná se o dobrovolnickou práci mladých ve věku 21 – 35 let.
Pracovní program EK zahrnuje také Strategii jednotného digitálního trhu,
Energetickou unii a Evropský pilíř sociálních práv.
J. Král doplnil z pozice vlády, ţe dokument vymezuje konkrétní návrhy. Vláda vítá
proces přípravy ve formě konzultací s Evropskou radou. Zdůraznil cíl sniţování
administrativní zátěţe s programem Refit. Přidanou hodnotou pro občany bude hospodářská
prosperita
a bezpečnost.
Uvedl, ţe hlavním vyjednavačem EU o Brexitu je Evropská komise.
Zpravodaj O. Benešík zdůraznil, ţe je důleţité rozlišovat migraci a uprchlictví.
Migrační politika má zůstat plně v kompetenci jednotlivých členských států.
Uvedl, ţe ČR nemá problémy s nezaměstnaností mladých lidí v takové míře jako jiné
státy, ale účinná opatření EK podporuje.
Evropskou komisi je třeba podle jeho názoru povaţovat za exekutivní úřednický
orgán, který by neměl a priori určovat politický směr.
Posl. J. Zahradník uvedl, ţe EK se odvolává v oblasti energetiky na Paříţskou dohodu,
kterou však ČR ještě neratifikovala. Konstatoval, ţe ve stanovisku vlády k programu EK
chybí zavádění evropské armády a energetické balíčky.
Zpravodaj O. Benešík vysvětlil, ţe způsob, jak bude Program EK konkrétně
naplňován, ještě není znám.
P. Ţáková uvedla, ţe hlavní energetický balíček EK představila teprve 30. listopadu
2016, proto není v Programu EK zahrnut. Zahrnuje řadu legislativních i nelegislativních
návrhů včetně zvýšení cíle pro energetickou účinnost a pro produkci energie z obnovitelných
zdrojů.
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M. Frouzová doplnila, ţe nezaměstnanost mladých lidí je problémem především
v západních zemích, nejvyšší je u dětí migrantů. Do programů EK pro mladé se však mohou
zapojovat i Češi.
Evropská komise chce usilovat o rychlejší implementaci směrnic a nařízení do práva
členských států.
J. Král doplnil, ţe vláda ČR má energetiku jako prioritu a bude usilovat o prosazení
svých cílů.
Hlavním principem v oblasti armády EU je vyuţít stávajícího právního rámce a sladit
podmínky s NATO.
Posl. M. Černocha zajímalo, jakým způsobem hodlá EU přispět k rozhovorům o Sýrii
a co znamená dobrovolná forma solidarity v oblasti migrace.
Dalším tématem je spravedlivější zdaňování firem, aby nedocházelo k převádění zisků
do jiných států.
Podle jeho názoru je potřeba zavádět energetické programy, protoţe ne všichni
obyvatelé mají peníze na koupi nových kotlů.
P. Ţáková uvedla, ţe EK připravuje standardy pro sniţování emisí automobilů po roce
2020. Ke spravedlivějšímu zdaňování firem má EK připraveno několik návrhů.
Mpř. H. Langšádlová sdělila, ţe by EU měla jednat o spolupráci s Eritreou a Etiopií.
Konstatovala, ţe 60 % dětí migrantů nedokončí základní školu, proto se potom obtíţně
uplatňují na trhu práce.
Poslanci se dohodli hlasovat o jednotlivých bodech usnesení.
Zpravodaj J. Valenta navrhl usnesení, ve kterém výbor pro evropské záleţitosti
1. bere na vědomí sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok
2017 (KOM(2016) 710 v konečném znění /hlasování 8-0-0/; 2. podporuje rámcovou pozici
vlády ČR /hlasování 6-0-2/a 3. vyzývá Evropskou komisi:
 aby se zaměřila hlavně na své původní poslání, coţ je role především exekutivního
a administrativního orgánu, daleko spíše neţ aby vystupovala jako orgán politický
a
 aby se se při předkládání návrhů legislativních aktů chovala zdrţenlivěji a zaměřila
se na legislativní návrhy, u nichţ lze předpokládat dosaţení široké shody, a
vyhýbala se předkládání takových návrhů, u nichţ je od počátku zjevné, ţe budou
členské státy rozdělovat a v podstatě nebude moţné najít prostor pro kompromis
/hlasování 8-0-0/
Výbor následně přijal finální usnesení /usn. č. 332, hlasování 8-0-0, Benešík Ondřej –
pro, Jakubčík Igor – pro, Toufar Lubomír – pro, Kott Josef – pro, Šenfeld Josef - pro,
Langšádlová Helena – pro, Zahradník Jan – pro, Černoch Marek – pro, v příloze/.
5.
Sdělení Komise – Posilování bezpečnosti ve světě mobility: Zdokonalování
výměny
informací v boji proti terorismu a pevnější vnější hranice /kód dokumentu
12307/16, KOM(2016) 602 v konečném znění/
Př. O. Benešík uvedl, ţe se výbor usnesl projednat tento dokument na 57. schůzi
konané dne 3. listopadu 2016 prostřednictvím usnesení č. 325. Konstatoval, ţe poslanci
obdrţeli text dokumentu, rámcovou pozici vlády /v příloze/ a stanovisko zpracované ve
spolupráci
s PI.
Dokument představila náměstkyně ministra vnitra Mgr. Monika Pálková. Uvedla, ţe
sdělení navazuje na Evropský program pro migraci a Evropský program pro bezpečnost.
Stanoví několik krátkodobých a rychlých opatření – zavedení evropské správy hranic,
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zajištění větší míry bezpečnosti na hranicích, systém EU pro cestovní informace a povolení
ETIAS, boj proti padělání dokladů.
ČR bude usilovat o co nejrychlejší projednání návrhu a jeho implementaci. Jediný
problém vidí v posílení Europolu a sdílení informací, kde má obavu o zneuţití teroristickými
organizacemi.
Zpravodajka H. Langšádlová sdělila, ţe zájmem všech zemí je zajišťovat společně
kontrolu vnější hranice. Je ale neakceptovatelné, aby byl systém funkční aţ v roce 2020.
Ředitel odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra Tomáš Haišman uvedl,
ţe ETIAS je reakcí na zrušení bezvízového styku s Ukrajinou a Tureckem.
Zpravodajka H. Langšádlová navrhla usnesení, ve kterém výbor pro evropské
záleţitosti
1. podporuje zavedení jednotlivých opatření posilujících kontrolu vnější – schengenské
hranice; 2. vyjadřuje nespokojenost s rychlostí, jakou jsou tato opatření přijímána /hlasování
8-0-0/. Výbor následně přijal finální usnesení /usn. č. 333, hlasování 8-0-0, Benešík Ondřej –
pro, Jakubčík Igor – pro, Toufar Lubomír – pro, Kott Josef – pro, Šenfeld Josef - pro,
Langšádlová Helena – pro, Zahradník Jan – pro, Černoch Marek – pro, v příloze/.
boru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tom

6.
7.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě – Sedmá zpráva
o relokaci a přesídlování /kód dokumentu 14369/16, KOM(2016) 720 v konečném
znění/
Informace Ministerstva vnitra o uplatňování dohody EU – Turecko

Př. O. Benešík uvedl, ţe se výbor usnesl projednat tento dokument na dnešní schůzi
prostřednictvím usnesení č. 329. Konstatoval, ţe poslanci obdrţeli text dokument /v příloze/
a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.
Dokument představila náměstkyně ministra vnitra Mgr. Monika Pálková. Uvedla, ţe
se jedná o aktualizované informace o relokaci a přesídlování a zhodnocení přijatých opatření
v období od 28. září do 8. listopadu. V tomto období bylo relokováno 2449 osob z Řecka
a Itálie, celkově pak 8162 lidí. Podle kvót mělo však být relokováno 160 000 osob.
ČR jednoznačně nesouhlasí s konceptem povinných relokací, akceptuje pouze
dobrovolnou bázi. Evropská komise naopak vyzývá členské státy ke zvýšení objemu relokací
a poţaduje více odborníků v rámci Evropského podpůrného azylového úřadu EASO.
K plnění dohody EU – Turecko uvedla, ţe došlo k omezení migračního tlaku na
západobalkánské trase. Je potřeba zvýšit úsilí o realizaci návratů migrantů z Řecka, kde se
nachází 16200 lidí na ostrovech a 46000 na pevnině. Konstatovala, ţe řecké orgány pracují
neefektivně, hotspoty jsou přeplněné.
Zpravodajka H. Langšádlová konstatovala, ţe systém relokací a přesídlování je od
začátku nefunkční. Zajímalo ji, zda je moţné provést bezpečnostní prověrku lidí, kteří k nám
mají být přesídleni a zda je moţné, aby se ČR zaměřila na uprchlíky v Turecku, kteří jsou ve
špatném zdravotním stavu a pomohla jim.
Řed. T. Haišman potvrdil, ţe ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek byl včera
v Turecku, kde jednal o návrhu na rozšíření zdravotně- humanitárního projektu MEDEVAC.
Uvedl, ţe řecké úřady dovolí bezpečnostní prověrku migrantů.
Zpravodajka H. Langšádlová navrhla usnesení, ve kterém výbor pro evropské
záleţitosti
bere na vědomí sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě – Sedmá
zpráva o relokaci a přesídlování KOM(2016) 720 v konečném znění, kód Rady 14369/16
/hlasování 9-0-0/. Výbor následně přijal finální usnesení /usn. č. 334, hlasování 9-0-0,
Benešík Ondřej – pro, Jakubčík Igor – pro, Toufar Lubomír – pro, Kott Josef – pro, Marková
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Soňa – pro, Šenfeld Josef - pro, Langšádlová Helena – pro, Zahradník Jan – pro, Černoch
Marek – pro, v příloze/.
8.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 8. 9. 2016, kterým se
stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce
v dalších odvětvích živočišné výroby /kód dokumentu 12046/16, C(2016) 5663

final/
9.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 8. 9. 2016 o poskytování
podpory
na snížení
produkce
mléka
/kód
dokumentu
12048/16,
C(2016) 5681 final/
Př. O. Benešík uvedl, ţe se výbor usnesl projednat tyto dokumenty na 55. schůzi
konané dne 22. září 2016 prostřednictvím usnesení č. 312. Konstatoval, ţe poslanci obdrţeli
texty dokumentů, rámcové pozice vlády /v příloze/ a stanovisko zpracované ve spolupráci
s PI.
Dokumenty představil náměstek ministra zemědělství Ing. Jiří Šír. Uvedl, ţe nařízení
jsou součástí 2. balíčku EU na podporu ţivočišné výroby. Jedná se o sniţování produkce
mléka. V případě, ţe se zemědělci zapojí do tohoto schématu, budou jim poskytnuty finanční
náhrady. Prostředky EU pomohou stabilizovat sektor ţivočišné výroby.
Zpravodaj J. Kott informoval, ţe ČR velmi bojovala za tuto podporu EU. Ukončení
produkce probíhá postupně.
Nám. J. Šír upřesnil, ţe výše sazeb byla oficiálně vyhlášena. Dotace budou vypláceny
ze Státního zemědělského fondu.
Zpravodaj J. Kott navrhl usnesení, ve kterém výbor pro evropské záleţitosti 1.
schvaluje rámcovou pozici vlády ČR ze dne 6. října 2016 k nařízení Komise v přenesené
pravomoci, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a
zemědělce v dalších odvětvích ţivočišné výroby (kód Rady 12046/16), a rámcovou pozici
vlády ČR ze dne 5. října 2016 k nařízení Komise v přenesené pravomoci o poskytování
podpory na sníţení produkce mléka (kód Rady 12048/16); 2. bere na vědomí nařízení Komise
v přenesené pravomoci (kód Rady 12046/16 a 12048/16); 3. doporučuje vládě ČR poskytnout
dodatečnou podporu ve výši 100 % mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty
mléka a zemědělce v dalších odvětvích ţivočišné výroby a 4. usnáší se postoupit dokument
spolu se svým usnesením a rámcovou pozicí vlády ČR k informaci rozpočtovému výboru a
zemědělskému výboru /hlasování 8-0-0/. Výbor následně přijal finální usnesení /usn. č. 335,
hlasování 8-0-0, Benešík Ondřej – pro, Toufar Lubomír – pro, Kott Josef – pro, Marková
Soňa – pro, Šenfeld Josef - pro, Langšádlová Helena – pro, Zahradník Jan – pro, Černoch
Marek – pro, v příloze/.
10.
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro
udržitelný
rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD /kód
dokumentu 12290/16, KOM(2016) 586 v konečném znění/
Př. O. Benešík uvedl, ţe se výbor usnesl projednat tento dokument na 55. schůzi
konané dne 22. září 2016 prostřednictvím usnesení č. 312. Konstatoval, ţe poslanci obdrţeli
text dokumentu, rámcovou pozici vlády /v příloze/ a stanovisko zpracované ve spolupráci s
PI.
Dokument představil náměstek ministra zahraničních věcí Ing. Martin Tlapa, MBA.
Uvedl, ţe Komise předloţila návrh evropského plánu vnějších investic, který spočívá ve třech
pilířích: 1. mobilizaci investic, 2. posílení technické pomoci partnerským zemím a 3. zlepšení
správy ekonomických záleţitostí a zapojení soukromého sektoru.
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Otázkou je, jak se ČR bude dařit čerpat tyto investice. Jiţ proběhla jednání s bankami.
Koordinátorem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Evropská komise by měla jménem Unie uzavírat záruční dohody se způsobilými
partnerskými stranami. Evropský fond pro udrţitelný rozvoj by měl podpořit nové investice
a přístup k financování v partnerských zemích Afriky a zemích evropského sousedství.
Zpravodaj J. Zahradník konstatoval, ţe v rozvojovém světě je špatná ekonomická
situace. Soukromý sektor by mohl znásobit efektivitu rozvojové pomoci EU v těchto zemích.
Zpravodaj J. Zahradník navrhl usnesení, ve kterém výbor pro evropské záleţitosti 1.
vítá zřízení Evropského fondu pro udrţitelný rozvoj s ohledem na jeho cíle; 2. podporuje
rámcovou pozici vlády ČR k tomuto návrhu nařízení a 3. povaţuje za zásadní dodrţování
principu adicionality a dále zdůrazňuje potřebu nezávislého hodnocení /hlasování 8-0-0/.
Výbor následně přijal finální usnesení /usn. č. 336, hlasování 8-0-0, Benešík Ondřej – pro,
Jakubčík Igor – pro, Toufar Lubomír – pro, Kott Josef – pro, Marková Soňa – pro, Šenfeld
Josef - pro, Langšádlová Helena – pro, Zahradník Jan – pro, v příloze/.
Přítomní členové výboru se shodli na společném projednání následujících dokumentů.
11.
12.
13.
14.
15.

Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmů právnických osob /kód
dokumentu 13730/16, KOM(2016) 685 v konečném znění/
Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů
právnických osob (CCCTB) /kód dokumentu 13731/16 KOM(2016)
683 v konečném znění/
Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění
v Evropské unii /kód dokumentu 13732/16, KOM(2016) 686 v konečném znění/
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde
o hybridní nesoulady s třetími zeměmi /kód dokumentu 13733/16,
KOM(2016) 687 v konečném znění/
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Budování spravedlivého,
konkurenceschopného a stabilního systému zdanění právnických osob pro EU
/kód dokumentu 13729/16, KOM(2016) 682 v konečném znění/

Př. O. Benešík uvedl, ţe se výbor usnesl projednat tyto dokumenty na 57. schůzi
konané dne 3. listopadu 2016 prostřednictvím usnesení č. 325. Konstatoval, ţe poslanci
obdrţeli texty dokumentů, rámcové pozice vlády /v příloze/ a stanovisko zpracované ve
spolupráci s PI.
Dokumenty představil náměstek ministra financí Mgr. Ondřej Landa.
Komise zveřejnila balíček návrhů pro oblast zdanění společností, který má zavést
spravedlivější systém daně z příjmů právnických osob. Nový systém by byl povinný pro
nadnárodní skupiny s celosvětovými příjmy nad 750 mil. EUR ročně.
Zpravodaj I. Jakubčík uvedl, ţe vláda ČR podporuje boj proti daňovým únikům
a podvodům. Směrnici o společném základu daně z příjmů právnických osob musí schválit
všechny členské státy. Vláda zastává zdrţenlivou pozici, částečně povaţuje návrh za omezení
daňové suverenity. Navrhuje formu doporučení, nikoliv směrnice.
Zpravodaj I. Jakubčík navrhl usnesení, ve kterém výbor pro evropské záleţitosti
1. podporuje rámcovou pozici vlády ČR:
a) k návrhu směrnice Rady o společném základu daně z příjmů právnických osob,
kód Rady 13730/16;
b) k návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů
právnických osob (CCCTB); kód Rady 13731/16;
c) k návrhu směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího
zdanění v Evropské unii; kód Rady 13732/16;
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d) k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde
o hybridní nesoulady s třetími zeměmi (ATAD2), kód Rady 13733/16;
e) ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Budování spravedlivého,
konkurenceschopného a stabilního systému zdanění právnických osob pro EU, kód
Rady 13729/16;
2. připomíná, ţe oblast přímých daní náleţí do kompetence jednotlivých členských států EU,
nicméně povaţuje návrh na zavedení společných pravidel pro konsolidovaný základ daně
z příjmů právnických osob za vhodný nástroj proti erozi základu daně a přesouvání zisků
v oblasti daně z příjmů právnických osob, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu;
3. nepovaţuje za vhodné, aby vláda ČR při projednávání návrhu směrnice CCTB a návrhu
směrnice CCCTB v orgánech Rady prezentovala nepřijatelnost společného základu daně
a společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob pro Českou
republiku; 4. bere na vědomí
a) návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmů právnických osob, kód Rady
13730/16;
b) návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických
osob (CCCTB); kód Rady 13731/16;
c) návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění
v Evropské unii; kód Rady 13732/16;
d) návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní
nesoulady s třetími zeměmi (ATAD2), kód Rady 13733/16;
e) sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Budování spravedlivého,
konkurenceschopného a stabilního systému zdanění právnických osob pro EU, kód Rady
13729/16;
5. ţádá vládu ČR, aby ho informovala o případné aktualizaci rámcové pozice k návrhu
směrnice CCTB a směrnice CCCTB a o dalším průběhu projednávání těchto návrhů směrnic
v orgánech Rady a 6. usnáší se postoupit dokument spolu se svým usnesením a rámcovou
pozicí vlády ČR pro informaci rozpočtovému výboru /hlasování 8-0-0/. Výbor následně přijal
finální usnesení /usn. č. 337, hlasování 8-0-0, Benešík Ondřej – pro, Jakubčík Igor – pro,
Toufar Lubomír – pro, Kott Josef – pro, Šenfeld Josef - pro, Langšádlová Helena – pro,
Zahradník Jan – pro, Černoch Marek – pro, v příloze/.
16.

Dokumenty SZBP

Př. O. Benešík konstatoval, ţe členové výboru obdrţeli podkladový materiál k aktuální
společné zahraniční a bezpečnostní politice. Pokud by někdo z členů výboru měl zájem se
některému z témat věnovat podrobně, stačí o tom informovat sekretariát VEZ.
17.

Sdělení předsedy

Př. O. Benešík připomněl zítřejší setkání s europoslanci v Senátu, které se koná
v 10.00 hodin.
18.

Různé
K tomuto bodu se nepřihlásil ţádný poslanec.

Schůze skončila ve 13.00 hod.
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/zapsala Eva Hadravová/

Jan Zahradník v. r.
ověřovatel výboru

Ondřej Benešík v. r.
předseda výboru

