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Zpráva o vývoji zaměstnanosti a sociální situaci za rok 2017
Komise zveřejnila každoroční přehled týkající se vývoje zaměstnanosti a sociální situace
v Evropě. 1 Zpráva potvrzuje pozitivní vývoj v této oblasti, především na pracovním trhu (nejnižší
nezaměstnanost od prosince 2008), sociálních ukazatelů a hospodářského růstu. 2 Zpráva však
poukazuje na to, že existuje jedna specifická skupina obyvatel, pro které je především nalezení
zaměstnání obtížné, a jsou tedy více ohroženi sociálními problémy. Touto skupinou jsou mladí
lidé. Podle zprávy jsou to hlavně oni, kteří nejméně profitují na celkově zlepšené ekonomické
situaci. To může mít v budoucnosti negativní vliv např. na porodnost, udržitelnost důchodových
systémů a ekonomický růst. Proto se letošní zpráva zaměřuje právě na mezigenerační
spravedlnost. 3 Podle komisařky pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu
Marianne Thyssen je potřeba zaměřit se na reformy penzijních systémů a investice do lidského
kapitálu a zaměstnatelnosti lidí. 4
Obchodní politika
Obchodní vztahy s Ukrajinou
V polovině července přijala Rada soubor dočasných autonomních obchodních opatření
ve prospěch Ukrajiny s cílem zlepšit přístup ukrajinských vývozců na evropský trh a podpořit tak
ukrajinskou ekonomiku. Jedná se o další roční (bezcelní) kvóty pro vybrané zemědělské
produkty (např. med, pšenice, kukuřice ad.) a úplné odstranění dovozních cel vybraných
průmyslových výrobků (např. hnojiva, hliník, měď ad.). 5 Tato opatření doplňují obchodní
ustanovení zavedené na základě asociační dohody. Opatření by měla vstoupit v platnost
do konce září a být uplatňována po dobu tří let. 6
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Obchodní dohoda s Mexikem
Komise zveřejnila zprávu ze čtvrtého kola jednání o moderní obchodní dohodě mezi EU a
Mexikem, které se konalo od 21. června do 5. července 2017 v Mexico City. Zpráva obsahuje
informace o pokroku ve všech vyjednávaných oblastech: obchod zbožím, služby, investice,
veřejné zakázky, duševní vlastnictví a zeměpisná označení, sanitární a fytosanitární opatření,
technické překážky obchodu, pravidla původu, transparentnost, regulatorní praxe, malé a
střední podniky, energie a suroviny, korupce, konkurence, státem ovládané společnosti,
obchod a udržitelný rozvoj, obchodní opatření a řešení sporů. 7 Komise rovněž zveřejnila svůj
původní návrh části o telekomunikačních službách a revidovaný návrh o technických překážkách
obchodu. Další kolo jednání je naplánované na 25. až 29. září v Bruselu, přičemž ještě koncem
července se uskutečnilo další jednání mimo dohodnutý program. 8
Obchodní dohoda EU se zeměmi MERCOSUR
Komise zveřejnila zprávu z posledního 28. kola jednání o obchodní dohodě se zeměmi
MERCOSUR (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay), které se uskutečnilo v červenci v Bruselu.
Toto kolo jednání pokrývalo 15 tematických oblastí a jednání se zabývali především konkrétním
znění textů dohody v jednotlivých oblastech. Dohody o úplném textu bylo dosaženo v oblasti
cel a ulehčení obchodu; vzájemné administrativní pomoci; finančních služeb, pohybu kapitálu a
platbách. Významného pokroku bylo dosaženo u řady dalších textů kapitol: zboží; služby;
veřejné zakázky; geografická označení; obchod a udržitelný rozvoj nebo řešení sporů. 9 Strany
se také dohodly na uspořádání speciálního kola jednání, mimo dohodnutý program, a to na září.
Další regulérní kolo jednání je naplánované na 2. až 10. října v Brasilii.

7

European Commission: Report on the fourth round of negotiations for modernising the trade pillar
of the EU-Mexico Global Agreement (Mexico city – 21 June to 5 July 2017). 19/07/2017 [cit. 2. 8. 2017]. Dostupné
z http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155778.pdf
8
European Commission: Commission publishes reports following negotiation rounds with Mexico and Mercosur.
18 July 2017 [cit. 2. 8. 2017]. Dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1693
9
European Commisison: Report from the XXVIIIth round of negotiations Of the Trade Part of the Association
Agreement between the European Union and Mercosur. 18/07/2017 [cit. 2. 8. 2017]. Dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155779.pdf

4

