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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1870/2010, ktorú predkladá Andreas Ebert, nemecký štátny občan, 
o úniku mozgov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície navrhuje spôsob, ako v európskych krajinách zmierniť následok úniku 
mozgov. Uvádza, že jedným z možných výsledkov globalizácie je to, že osoby s pobytom 
v krajine A, ktorá investovala do ich vzdelávania a odbornej prípravy, sa následne presťahujú 
do krajiny B, kde za svoje špecializované zručnosti môžu napríklad získať vyššiu finančnú 
odmenu. Krajine B to umožní ťažiť z investície krajiny A, pričom krajina A prichádza 
o daňové príjmy a ostáva jej menej zdrojov, ktoré môže venovať na vzdelávanie. S cieľom 
vyriešiť tento problém predkladateľ petície odporúča zaviesť tzv. Pigouov daňový systém, 
ktorého zámerom je naprávať trhové nerovnováhy vytvárané sociálnymi nákladmi, inak 
povedané naprávať „vonkajšie účinky“ alebo „externality“. Predkladateľ petície túto možnosť 
ilustruje prostredníctvom niekoľkých výpočtov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 18. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. februára 2014

Predkladateľ petície, nemecký občan, navrhuje finančnú kompenzáciu pre krajiny, ktoré sú 
postihnuté tzv. únikom mozgov. Predkladateľ petície najskôr opisuje daný problém: krajina 
A venuje značnú časť svojho rozpočtu na vzdelávanie a odbornú prípravu svojho 
obyvateľstva. Tieto osoby s pobytom v krajine A sa však následne presťahujú do krajiny B, 
kde za svoje zručnosti a kvalifikácie môžu získať vyššiu finančnú odmenu, čo umožňuje 
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krajine B ťažiť z investícií krajiny A, a to vďaka platbám dane z príjmov prisťahovalcov.
Predkladateľ petície tvrdí, že krajina B by sa preto dala považovať za akéhosi „parazita“, 
ktorý ťaží z výhod v oblasti nákladov (nižšie daňové zaťaženie v dôsledku nižších nákladov 
na vzdelávanie), ktoré vychádzajú z vonkajších účinkov. V dôsledku toho krajina A už 
nebude schopná financovať vzdelávanie a následné zlyhanie trhu by bolo zdrojom 
neefektívnosti.

Predkladateľ petície potom navrhuje, ako túto otázku vyriešiť. Hlavným problémom je podľa 
neho skutočnosť, že dane z príjmov sa vyberajú v krajine zamestnania, a nie v krajine, ktorá 
zabezpečila vzdelanie a odbornú prípravu, a teda základ pre vysoký príjem. Predkladateľ 
petície navrhuje, aby sa táto externalita odstránila zavedením Pigouovej dane, ktorá by sa 
vyberala od všetkých osôb s pobytom v krajine B a potom by sa previedla do krajiny A. 
Predkladateľ petície uvádza aj podrobný vzorec výpočtu súm takejto dane, ktoré sú potrebné 
na pokrytie externalít.

Pripomienky Komisie

a) Vymedzenie Pigouovej dane

Pigouova daň je daň, ktorá sa uplatňuje na trhovú činnosť, ktorá vytvára negatívne externality 
(náklady pre niekoho iného). Daň je určená na nápravu neefektívneho výsledku trhu, a to tak, 
že sa stanovuje na rovnakú výšku, akú dosahujú negatívne externality. V prípade existencie 
negatívnych externalít sa sociálne náklady na trhovú činnosť nepokrývajú zo súkromných 
nákladov na túto činnosť. V takom prípade výsledok trhu nie je efektívny a môže viesť 
k nadmernej spotrebe výrobku. Často uvádzaným príkladom takejto externality je znečistenie 
životného prostredia.

Pigouova daň spravidla vychádza zo spotreby alebo využívania zdrojov, ako napríklad 
v prípade tabaku alebo environmentálnych otázok. Pigouovu daň preto za normálnych 
okolností možno charakterizovať ako nepriamu daň (ako je napr. DPH alebo spotrebná daň). 
V kontexte kompenzácie za únik mozgov sa však má za to, že Pigouova daň by sa vyberala 
navyše k daniam z príjmov, pričom by sa určila vopred vypočítaná suma na kompenzáciu, 
ktorú by mala zaplatiť krajina B krajine A. V opísanom kontexte by preto uplatnenie 
Pigouovej dane zodpovedalo uplatneniu priamej dane. 

Zo zrejmých dôvodov si možno len ťažko predstaviť, že by členské štáty zaviedli takúto 
Pigouovu daň jednostranne, najmä s ohľadom na to, že príjmy z tejto dane by sa prevádzali do 
iného členského štátu. 

b) Analýza 

V súčasnej fáze vývoja práva Únie existuje v oblasti priameho zdaňovania len obmedzený 
počet právnych predpisov, ktoré v zásade patria do právomoci členských štátov. Členské štáty 
môžu vytvárať a navrhovať svoje daňové režimy podľa svojich finančných potrieb a cieľov 
politiky, určovať prepojenia požadované na uplatňovanie svojich práv na zdaňovanie 
a rozhodovať o tom, čo zdaňovať a akou sadzbou. Pri vykonávaní tejto právomoci však 
členské štáty musia rešpektovať svoje záväzky podľa zmlúv EÚ. Členské štáty predovšetkým 
nemôžu diskriminovať na základe štátnej príslušnosti, ani vytvárať alebo zachovávať 
diskrimináciu štátnych príslušníkov členských štátov, vrátane svojich vlastných, ktorí si 
uplatňujú svoje slobody na základe zmlúv EÚ. Rovnako nemôžu tieto slobody neoprávnene 
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obmedzovať.

Je preto otázne, či by v súčasnej fáze a podľa existujúcich zmluvných základov legislatívnych 
opatrení mohla byť takáto Pigouova daň oprávnená.

Z praktického hľadiska by tiež bolo ťažké predstaviť si, že by takáto iniciatíva získala 
jednomyseľnú podporu potrebnú na prijatie v Rade. Určite existujú členské štáty, z ktorých sa 
mnoho vysokokvalifikovaných osôb sťahuje do iných členských štátov, aby si tam našli lepšie 
platené zamestnanie. Tie isté krajiny však prijímajú takýchto zamestnancov z iných členských 
štátov, ktoré sa sťažujú na rovnaký jav straty vysokokvalifikovaných osôb, ktoré odchádzajú 
do iných krajín, prevažne mimo EÚ, ako sú Švajčiarsko, Nórsko a najmä Spojené štáty 
americké. Podľa vymedzenia by tieto krajiny nepatrili do rozsahu takéhoto systému 
kompenzácie za únik mozgov. To by mohlo mať nepriaznivý vplyv na konkurencieschopnosť 
spoločností so sídlom v rámci Európskej únie ako celku, keďže Pigouova daň by 
prostredníctvom výberu dodatočných daní zvýšila náklady práce.  

Treba tiež vziať do úvahy, že situácia sa môže časom zmeniť a členské štáty, ktoré sú tradične 
„vysťahovaleckými“ krajinami, sa zmenia na „prisťahovalecké“ krajiny. Okrem toho treba 
brať ohľad aj na hotovostné prevody do krajín pôvodu pracovníkov, ktoré často predstavujú 
značný podiel na HDP týchto krajín. Navyše keď sa takéto vysokokvalifikované osoby vrátia 
do svojej krajiny pôvodu s ďalším vzdelaním a skúsenosťami nadobudnutými v krajine 
zamestnania, členský štát pôvodu by musel takúto ďalšiu kvalifikáciu vykompenzovať. 

Tieto úvahy dokazujú, že uvedená kompenzácia za únik mozgov by priniesla otázky, ktoré 
ďaleko presahujú návrhy predkladateľa petície.

Záver

Komisia preto dospela k záveru, že legislatívna iniciatíva zodpovedajúca návrhom 
predkladateľa petície by bola problematická z hľadiska jej právneho základu, ako aj jej šancí 
na odsúhlasenie zo strany členských štátov.


