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Ochrana finančních zájmů EU
Rada přijala směrnici o ochraně finančních zájmů EU, která má zlepšit stíhání a sankcionování
zločinů proti finančním prostředkům EU a usnadnit vymáhání zneužitých evropských financí, a
to v celé EU. Směrnice přináší společné definice řady trestních činů proti rozpočtu EU např.
podvody, aktivní a pasivní korupce, praní špinavých peněz apod. 1
Evropský pilíř sociálních práv (European Pillar of Social Rights)
Komise koncem dubna předložila návrh na vytvoření evropského pilíře sociálních práv tedy
rámce, který reaguje na nový vývoj v oblasti práce, a který by měl představovat jakýsi návod pro
zlepšování pracovních a životních podmínek v Evropě. Tvořen je 20 hlavními zásadami a právy
ve třech kategoriích (rovné příležitosti a přístup na trh práce; spravedlivé pracovní podmínky a
sociální ochrana; začleňování), o které se má opírat trh práce a sociální systém. Navržen je
primárně pro země eurozóny, zapojit se však mohou i členské země EU bez společné měny. Pilíř
doplňuje také srovnávací přehled sociálních ukazatelů (social scoreboard), které budou sloužit
na monitorování vývoje v sociální oblasti a srovnávání a hodnocení pokroku v jednotlivých
zemích, přičemž budou součásti procesu hodnocení a koordinace politik v rámci evropského
semestru. 2
Sociální ukazatele byly vytvořeny kolem tří dimenzí: rovné příležitosti a přístup na trh práce
(spravedlnost ve vzdělávání, rovnost pohlaví na trhu práce, životní podmínky a chudoba a
mládež); dynamické trhy práce a spravedlivé pracovní podmínky (struktura pracovní síly,
dynamika trhu práce mezd); veřejná podpora/sociální ochrana a inkluze (spravedlivé výsledky
prostřednictvím veřejné podpory). 3
Kromě návrhu na vytvoření pilíře sociálních práv představila Komise také první iniciativy v této
oblasti. Ta se týkají rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a přináší zkvalitnění
norem v oblasti rodičovské, otcovské a pečovatelské dovolené. 4
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European Council: Council adopts new rules to better protect EU finances, 25/04/2017 [cit. 28. 4. 2017],
dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/25-new-rules-to-protect-eufinances/
2
Evropská komise: Komise předkládá evropský pilíř sociálních práv, 26. dubna 2017 [cit. 28. 4. 2017], dostupné z
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_cs.htm
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European Commission: A Social Scoreboard for the European Pillar of Social Rights, 2017 [cit. 28. 4. 2017],
dostupné z https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
4
Např. se jedná o nárok otců alespoň na 10 pracovních dnů volna po narození dítěte, nebo možnost uplatnění
stávajícího nároku na 4 měsíce rodičovské dovolené na děti do věku 12 let místo stávajících 8 let, přičemž na
rodičovskou dovolenou budou mít individuální nárok jak matky, tak otcové bez možnosti převodu. Evropská
komise: Evropský pilíř sociálních práv se stává skutečností – Komise přijala první konkrétní iniciativy, 26. dubna
2017 [cit. 28. 4.2 017], dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_cs.htm
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Mimořádný summit EU k Brexitu
V sobotu 29. dubna se uskutečnil mimořádný summit EU k Brexitu, na kterém se nejvyšší
představitelé zemí EU27 přijali jednomyslně obecné politické pokyny pro vyjednávání (EU‘s
Political Guidelines for the Brexit negotiations). 5 Podle vyjádření předsedy Evropské rady
Donalda Tuska bude při jednáních prioritou garantovat práva občanů EU žijících a pracujících
ve Spojeném království. Rada potvrdila tzv. postupný přístup, kdy bude muset být nejdříve
dosaženo dostatečného pokroku v oblasti práv občanů, financí a otázce hranic s Irskem.
Až následně se bude moci přistoupit k vyjednáváním o budoucích vztazích se Spojeným
královstvím, přičemž dohodu bude moci uzavřít až po tom co Spojené království EU opustí. 6
Evropská rada v pokynech potvrdila, že chce, aby Spojené království bylo nadále blízkým
partnerem EU. Zdůraznila také, že jakákoliv dohoda bude muset vycházet z rovnováhy práv a
povinností a zajištění rovných podmínek. Podtrhla nutnost zachování integrity jednotného trhu
tedy nedělitelnost čtyř svobod a vyloučila tak účast založenou na pouze částečném výběru
jednotlivých sektorů. Nečlen EU podle pokynů nemůže mít stejná práva a výhody jako člen EU.7
V návaznosti na přijetí rámcových politických pokynů představí Komise v následujících dnes
detailní doporučení Komise k návrhu směrnice pro vyjednávání Brexitu (Article 50 negotiating
Directives), jež bude představovat mandát pro samotná vyjednávání. 8
Obchodní politika
Obchodní dohoda s Japonskem
Po tom co v první polovině dubna proběhlo 18. kolo vyjednávání obchodní dohody EU
s Japonskem, zveřejnila Komise zprávu shrnující pokrok, kterého bylo dosaženo běhen tohoto
kola vyjednávání. Zpráva obsahuje souhrn ve všech oblastech vyjednávání: obchod se zbožím;
(včetně přístupu na trh a obecných pravidel); netarifní opatření; pravidla původu; obchod
službami; veřejné zakázky; duševní vlastnictví (včetně zeměpisných označení); další otázky
(instituce, regulatorní spolupráce). 9
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European Council: European Council (Art. 50) guidelines for Brexit negotiations, 29/04/2017 [cit. 2. 5. 2017],
dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
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EUbusiness, EU27 united in adopting guidelines for Brexit talks, 30 April 2017 [cit. 2. 5. 2017], dostupné z
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European Council: European Council (Art. 50) guidelines for Brexit negotiations, 29/04/2017 [cit. 2. 5. 2017],
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European Commission: President Juncker at Brexit European Council, 29 April 2017 [cit. 2. 5. 2017], dostupné z
https://ec.europa.eu/commission/news/president-juncker-brexit-european-council_en
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European Commission: Commission publishes report following latest round of trade talks with Japan, 28 April
2017 [cit. 28. 4. 2017], dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1656
Zpráva je dostupná online [cit. 28. 4. 2017]: European Commission: Report of the 18th EU-Japan FTA/EPA
negotiating round, Tokyo, WEEK of 3 April 2017, dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/april/tradoc_155506.pdf
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