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Pracovní program Komise pro rok 2018
V Pracovním programu Komise na rok 2018 je obsažen plán na dokončení deseti priorit
předsedy Komise Jeana-Clauda Junckera před vypršením jeho mandátu.1 Mezi cíle Komise
v ekonomické oblasti na rok 2018 spadají: dokončení Jednotného digitálního trhu, energetické
unie, unie kapitálových trhů, hospodářské a měnové unie a bankovní unie. Prioritou je rovněž
uzavření obchodních dohod s Japonskem, Singapurem a Vietnamem a pokračování v jednáních
s Mexikem a Mercosurem.2
Další částí pracovního programu jsou iniciativy s cílem zajištění jednotnější, silnější a
demokratičtější EU. V souladu s tím Komise plánuje mimo jiné předložit návrh na účinnější
tvorbu právních předpisů v oblasti jednotného trhu a větší účinnost a soudržnost při provádění
společné zahraniční politiky. Dále navrhne vytvoření pozice stálého ministra hospodářství a
financí. Posílení principu subsidiarity a proporcionality je rovněž jedním z cílů. Součástí
programu je i nová strategie pro nejvzdálenější regiony. Strategie se zaměřuje například
na zvýšení investic právě do těchto regionů.3
Měnová politika ECB
Na svém říjnovém zasedání rozhodla Rada guvernérů ECB o částečném zpřísnění měnové
politiky, a to formou snížení objemu nákupu aktiv v programu nákupu aktiv ze stávající výše 60
mld. eur měsíčně na 30 mld. eur měsíčně, a to od ledna 2018. Nákup aktiv v této výši je plánován
minimálně do září 2018. Zároveň zdůraznila připravenost ECB v případě změn vývoje finančních
podmínek kdykoliv zasáhnout a navýšit objem nákupu aktiv nebo prodloužit jejich trvání.
Úrokové sazby ponechali guvernéři nadále ve stejné výši: 0,00 % (úroková sazba pro hlavní
refinanční operace), 0,25 % (úroková sazba pro mezní refinanční operace) a -0,40 % (depozitní
sazba – úroková sazba vkladové facility), a očekávají jejich setrvání na těchto hodnotách, a to
zatím i po ukončení programu nákupu aktiv.4

1

European Commission: Questions and Answers: The 2018 Commission Work Programme. 27 October 2017 [cit.
30. 10. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4003_en.htm
2
European Commission: European Commission adopts 2018 Work Programme. 27 October 2017 [cit. 30. 10.
2017].
Dostupné
z
https://ec.europa.eu/commission/news/european-commission-adopts-2018-workprogramme-2017-oct-24_en
3
Tamtéž
4
ECB: Monetary policy decisions. 26 October 2017 [cit. 31. 10. 2017] Dostupné z
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp171026.en.html
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Digitální Evropa
V návaznosti na digitální summit v Tallinnu5 se vedoucí představitelé zemí EU na Evropské radě
dohodli na prioritách pro vybudování digitální Evropy.6 Mezi ně zařadili:







digitalizaci vlád a veřejného sektoru (e-government, nové technologie, dostupnost ad.),
dokončení strategie jednotného digitálního trhu (Digital Single Market, DSM) do konce roku
2018,
vybudování prvotřídní infrastruktury a komunikační sítě napříč EU,
přijetí společného přístupu v otázkách kybernetické bezpečnosti,
zintenzívnění boje proti terorizmu a online zločinu,
vytvoření účinného a spravedlivého daňového systému pro digitální dobu.7

Evropský pilíř sociálních práv (European Pillar of Social Rights)
Rada jednohlasně schválila prohlášení o evropském pilíři sociálních práv a doporučila jeho
podepsání členskými zeměmi na summitu v Göteborgu. Posilování sociální dimenze EU je
jednou z klíčových priorit Junckerovy Komise. Evropský pilíř sociálních práv představuje politický
závazek8, který stanovuje dvacet základních principů pro férový a dobře fungující trh práce a
systém sociálního zabezpečení. Tato práva a principy jsou rozděleny do tří kategorií: rovné
příležitosti a přístup na trh práce, spravedlivé pracovní podmínky a sociální ochrana a
začlenění.9
Pilíř potvrzuje řadu práv již v EU existujících a snaží se je udělat srozumitelnějšími pro občany,
zároveň zavádí i nové principy. Mezi hlavní témata výše zmíněných kategorií patří například
rovnost žen a mužů, rovnost příležitostí, pracovní podmínky a ochrana v případě propuštění
ze zaměstnání, minimální příjem, sladění pracovního a soukromého života (tzv. work-life
balance), dávky v nezaměstnanosti a další.10
Obchodní politika
Obchodní dohoda s Mexikem
Evropská komise zveřejnila zprávu z pátého kola jednání o obchodní dohodě s Mexikem, jež
proběhlo koncem září v Bruselu. Zároveň také zveřejnila další textové návrhy části smlouvy,
5

Pro více informací o digitálním summitu v Tallinnu viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 9. do
30. 9. 2017. Parlamentní institut, Eurozóna+ č. 25/2017. říjen 2017 [cit. 31. 10. 2017] Dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=119353
6
European
Council,
19-20/10/2017
[cit.
31.
10.
2017]
Dostupné
z
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/10/19-20/
7
European Council: European Council Conclusions on Migration, Digital Europe, Security and Defence (19 October
2017). [cit. 31. 10. 2017] Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/media/23920/19-euco-conclusionsmigration-digital-defence.pdf
8
European Council: Pillar of Social Rights: Council gives green light for proclamation by the institutions.
23/10/2017
[cit.
1.
11.
2017]
Dostupné
z
http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2017/10/23/pillar-of-social-rights-council-gives-green-light-for-proclamation-by-the-institutions/
9
European Commission: The European Pillar of Social Rights - Questions and Answers. 26 April 2017 [cit. 30. 10.
2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1004_en.htm
10
European Commission: The European Pillar of Social Rights in 20 principles. 26 April 2017 [cit. 30. 10. 2017].
Dostupné
z
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetaryunion/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
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které se týkají ustanovení o výjimkách, přílohy o víně a lihovinách a přílohy o motorových
vozidlech. Podle zprávy probíhala jednání plynule a zaměřila se především na textové návrhy
v obchodní části dohody a přístupu na trh zboží, služeb a veřejných zakázek, které byly
vyměněné v červenci. Další kolo jednání je naplánováno na konec listopadu.11
Obchodní dohoda EU se zeměmi MERCOSUR
Začátkem října proběhlo další kolo (již 29.) jednání o obchodní části asociační dohody mezi
zeměmi EU a zeměmi MERCOSUR (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay). Jednání pokrývalo
všech 15 tematických oblastí a zaměřilo se především na jednotlivé textové návrhy.12 Jednání
pokročila ve všech oblastech a EU také předložila zbývající prvky nabídky v oblasti přístupu
na trh s cílem dosažení dohody do konce tohoto roku. Další kolo jednání se uskuteční 6. až 10.
listopadu.13

11

European Commission: Commission publishes report and text proposals following fifth negotiating round with
Mexico. 16 October 2017 [cit. 31. 10. 2017] Dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1745
12
Celá zpráva z vyjednávacího kola je k dispozici zde: European Commission: Report from the XXIXth round of
negotiations of the Trade Part of the Association Agreement between the European Union and Mercosur. Brasilia,
2-6 October 2017 [cit. 31. 10. 2017] Dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/october/tradoc_156336.pdf
13
European Commission: Commission publishes report and its proposal on sustainable development following the
latest negotiating round with Mercosur. 23 Octoper 2017 [cit. 31. 10. 2017] Dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1750
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