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Návrh směrnice – Uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné
Tento návrh je součástí iniciativ Komise na lepší sladění soukromého a profesního života. Jeho cílem je změnit právní rámec EU týkající se
uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy na samostatně výdělečně činné osoby a jejich manžele nebo manželky. Přestože
směrnice 86/613/EHS, která je v současné době hlavním právním předpisem v této oblasti, byla členskými státy provedena do jejich
národního práva, vytvořila de facto dvě kategorie osob s odlišným postavením: osoby samostatně výdělečně činné, na něž se kromě
uvedené směrnice vztahují i další předpisy v sociální oblasti, a které jsou tak lépe chráněny před diskriminací, a vypomáhající manžele
a manželky, jejichž postavení upravuje pouze tato směrnice. S cílem odstranit přetrvávající nerovnosti navrhuje Komise:
– stanovení možnosti mateřské dovolené pro samostatně výdělečně činné ženy;
– uznání přínosu vypomáhajících manželů nebo manželek pro rodinný podnik tím, že se jim přizná možnost sociální ochrany rovnocenné
ochraně, kterou mají jejich samostatně výdělečně činní partneři;
– přiznání pravomocí vnitrostátním subjektům pro rovné zacházení v případech diskriminace.
Směrnice stanovuje minimální standardy v tom smyslu, že přímo nevyžaduje zavedení výše zmíněných opatření sociální ochrany, ale
ukládá členským státům rozhodnout na žádost dotčené osoby o formě a způsobu poskytnutí této ochrany, a to na úrovni minimálně
rovnocenné ochraně samostatně výdělečně činných osob. Nová směrnice by měla nahradit stávající úpravu.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2593) a jeho shrnutím (SEC(2008) 2592).
13981/08

KOM(2008) 636
v konečném znění

2008/0192
(COD)

Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady o uplatňování
zásady rovného zacházení pro
muže a ženy samostatně
výdělečně činné a o zrušení
směrnice 86/613/EHS

03.10.2008 10.10.2008

Návrh směrnice – Změna směrnice o ochraně v mateřství
Tento návrh je součástí iniciativ Komise na lepší sladění soukromého a profesního života. Reviduje směrnici 92/85/EHS o ochraně
v mateřství, která stanovuje minimální standardy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci těhotných zaměstnankyň nebo čerstvých
matek. Revize se týká zejména tří otázek: mateřské dovolené, zákazu propuštění a zaměstnaneckých práv. Hlavní změny zahrnují:
– prodloužení minimální délky mateřské dovolené ze 14 na 18 týdnů, přičemž šest týdnů musí být vybráno po narození dítěte;
– zákaz jakýchkoli příprav možného propuštění zaměstnankyně na mateřské dovolené s výjimkou mimořádné situace;
– rozšíření povinnosti zaměstnavatele odůvodnit písemně na žádost zaměstnankyně její propuštění nejen v případě, že k němu dojde
během mateřské dovolené, ale i v případě, že k němu dojde během šesti měsíců po návratu z mateřské dovolené;
– vyjasnění nároku na stejné nebo odpovídající místo po návratu z mateřské dovolené a zavedení práva na požívání všech zlepšení, na
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něž by zaměstnankyni vznikl nárok během její nepřítomnosti;
– navýšení mateřské v principu na úroveň plného platu před odchodem; členským státům je umožněno stanovit maximální strop, který ale
nesmí být nižší, než dávky v nemoci;
– zavedení práva požádat zaměstnavatele o úpravu pracovní doby a způsobu práce (rozhodnutí je na zaměstnavateli);
– přenesení důkazního břemene na zaměstnavatele.
Doba pro provedení směrnice do národního práva členských států je stanovena na dva roky. Návrh je doplněn hodnocením dopadu
(SEC(2008) 2596) a jeho shrnutím (SEC(2008) 2595).
13983/08

COM(2008) 637
final

2008/0193
(COD)

Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice Rady 92/85/EHS
o zavádění opatření pro zlepšení
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci těhotných zaměstnankyň
a zaměstnankyň krátce po porodu
nebo kojících zaměstnankyň

Proposal for a DIRECTIVE OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL amending
Council Directive 92/85/EEC on the
introduction of measures
to encourage improvements in the
safety and health at work of pregnant
workers and workers who have
recently given birth or are
breastfeeding

03.10.2008 10.10.2008

Návrh rozhodnutí – Podpis a uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Kanadou o bezpečnosti civilního letectví
V dubnu 2004 zmocnila Rada Komisi k vyjednávání s Kanadou ohledně vzájemného uznávání certifikačních nálezů v oblasti bezpečnosti
civilního letectví a slučitelnosti s životním prostředím. Jednání se zaměřovala především na dva aspekty: umožnit výrobkům, které vyhověly
požadavkům regulační kontroly jedné strany, bezproblémovou registraci nebo provoz pod regulační kontrolou druhé strany a umožnit
letadlům zaregistrovaným nebo provozovaným pod regulační kontrolou jedné strany, aby byla udržována organizacemi pod regulační
kontrolou druhé strany. Těchto cílů by mělo být dosaženo prostřednictvím postupného sbližování požadavků a regulačních procesů obou
stran, vzájemné důvěry v certifikační systémy, možnosti ověření úrovně hodnocení a dohledu jedné strany druhou stranou, vzájemné
spolupráce a průběžného sledování fungování dohody. Konečné znění dohody bylo parafováno oběma stranami dne 25. dubna 2007 .
Komise tímto návrhem vyzývá Radu, aby podpis a uzavření dohody jménem Společenství schválila. Text dohody je připojen k návrhu.
13898/08

KOM(2008) 615
v konečném znění

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu
dohody mezi Evropským
společenstvím a Kanadou
o bezpečnosti civilního letectví

03.10.2008 08.10.2008

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
dohody mezi Evropským
společenstvím a Kanadou
o bezpečnosti civilního letectví

Návrh směrnice – Změna dvou směrnic v oblasti úvěrových institucí, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím,
některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení
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Tento návrh se týká směrnice 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu a směrnice 2006/49/ES o kapitálové
přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí. Návrh reaguje na potřebu zachování efektivity směrnice o kapitálových
požadavcích, potřebu zajištění ochrany zájmů věřitelů a celkové finanční stability v souvislosti s aktuálními problémy na finančních trzích
a potřebu odstranění nejednotností zjištěných v průběhu provádění směrnice. Konkrétní opatření zahrnují zejména:
– revizi režimu pro velkou angažovanost a výjimek z obezřetnostních požadavků pro bankovní sítě;
– stanovení zásad a pravidel dosud neformalizovaných na úrovni EU, např. zacházení s hybridními kapitálovými nástroji v rámci
původního kapitálu;
– vyjasnění rámce dohledu pro krizové řízení a ustavení kolegií pro zvýšení účinnosti a efektivity dohledu.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2532) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2533).
13713/08

KOM(2008) 602
v konečném znění

2008/0191
(COD)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterou se
mění směrnice 2006/48/ES
a 2006/49/ES, pokud jde o banky
přidružené k ústředním institucím,
některé položky kapitálu, velkou
angažovanost, režimy dohledu
a krizové řízení

01.10.2008 09.10.2008

Návrh rozhodnutí – Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
Předkládaným návrhem reaguje Komise na čtyři žádosti Itálie ohledně poskytnutí pomoci z Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci. V italských regionech Sardinie, Piemont, Lombardie a Toskánsko bylo v odvětví výroby textilií propuštěno 5955 zaměstnanců,
přičemž v každém z těchto regionů to bylo více než 1000 zaměstnanců za referenční období devíti měsíců. Toto propouštění je důsledkem
uplynutí Dohody o mezinárodním obchodu s textilem a radikálních změn v distribuci textilní výroby ve prospěch asijských zemí (zejména
Číny a Indie). Komise navrhuje žádostem vyhovět a poskytnout z fondu pomoc v celkové výši 35 158 075 EUR.
13881/08

KOM(2008) 609
v konečném znění

Návrh rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady o uvolnění
prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci

02.10.2008 06.10.2008

Návrh rozhodnutí – Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a USA
Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických byla podepsána ve
Washingtonu 5. prosince 1997 a vstoupila v platnost 14. října 1998. Byla uzavřena na počáteční období pěti let s možností prodloužení.
14. října 2003 byla dohoda prodloužena na další pětileté období, které uplyne 13. října 2008. Protože obě strany projevily zájem
o pokračování dohody i po tomto termínu, navrhuje se její prodloužení o dalších pět let. Návrh je doplněn legislativním finančním výkazem.
13779/08

KOM(2008) 581
v konečném znění

2008/0184
(CNS)

Návrh rozhodnutí Rady
o prodloužení platnosti Dohody
o vědeckotechnické spolupráci
mezi Evropským společenstvím
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a vládou Spojených států
amerických

Dokumenty Komise informační povahy
Doporučení Komise – Zmocnění k vyjednávání o přistoupení Společenství k Mezinárodní organizaci pro révu vinnou a víno (OIV)
Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV) je mezivládní organizace vědeckotechnického charakteru. Byla zřízena v roce 2001
jako přímý následovník Mezinárodního úřadu pro víno založeného v roce 1924. Členy OIV jsou všechny členské státy EU s výjimkou
Spojeného království, Polska, Dánska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Po vzniku společné organizace trhu s vínem získalo Společenství
výlučnou pravomoc v oblastech, které jsou předmětem této organizace. Současně je na doporučení a jiné výstupy standardizační činnosti
odkazováno v právních předpisech Společenství v oblasti vinařství. Komise se proto domnívá, že je v zájmu Společenství, aby přistoupilo
k OIV jako celek, a doporučuje Radě, aby ji zmocnila k vyjednávání o tomto přistoupení.
13934/08

KOM(2008) 577
v konečném znění

Doporučení Komise Radě, kterým
se Komise zmocňuje zahájit a vést
jednání s Mezinárodní organizací
pro révu vinnou a víno (OIV)
o podmínkách a způsobu
přistoupení Evropského
společenství

26.09.2008 09.10.2008

Sdělení Komise – Doporučení Komise o aktivním začleňování lidí vyloučených z trhu práce
V roce 1992 byla vydána dvě doporučení Rady zaměřená na boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě a na podporu práva všech osob na
základní zdroje. Analýza současné situace však ukazuje, že v nejdůležitějších ukazatelích, jako je míra chudoby, dlouhodobá
nezaměstnanost nebo počet osob předčasně ukončujících školní docházku, nedošlo v posledních letech k výraznějšímu zlepšení. Komise
proto v tomto sdělení a současně vydávaném doporučení navrhuje nový integrovaný přístup k problematice aktivního začleňování na
úrovni Společenství, který by měl doplnit opatření přijatá členskými státy. Za hlavní současné problémy pokládá Komise rozšiřující se
vícenásobné znevýhodnění (kombinace sociálních a ekonomických faktorů), nepřiměřenost systému minimálních příjmů a jeho
nedostatečné pokrytí a nevhodné politiky na trhu práce (např. malá motivace, nedostupnost sociálních služeb, chybějící individuální
přístup). Navrhovaný integrovaný přístup se zaměřuje na pět cílových oblastí: podporu provádění základních práv; rovné příležitosti; řešení
vícenásobných znevýhodnění a specifických potřeb zranitelných skupin; zlepšení územní soudržnosti; soulad s celoživotním přístupem
k sociální politice a politice zaměstnanosti.
Sdělení je doplněno hodnocením dopadu (SEC(2008) 2590) a jeho shrnutím (SEC(2008) 2589).
13987/08

KOM(2008) 639
v konečném znění

Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů
o doporučení Komise o aktivním
začleňování lidí vyloučených z trhu
práce
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Sdělení Komise – Lepší rovnováha mezi pracovním a osobním životem: silnější podpora pro sladění profesního, soukromého
a rodinného života
Sladění rodinného, soukromého a pracovního života je dlouhodobou prioritou Společenství, neboť ovlivňuje dosahování zásadních cílů
v oblasti růstu a zaměstnanosti, sociálního začleňování a rovnosti mužů a žen. Přestože Komise uznává, že hlavní část odpovědnosti
v této oblasti leží na členských státech, považuje za nezbytné vytvoření evropského regulačního rámce, který stanoví minimální pravidla.
Důvodem je právě úzká souvislost (ne)účinnosti národních opatření s plněním zmíněných cílů na evropské úrovni. Komise proto předkládá
balíček opatření, která mají zlepšit možnosti sladění profesního, soukromého a rodinného života. Tato opatření zahrnují:
– legislativní návrh revidující směrnici 92/85/EHS o ochraně v mateřství (KOM(2008) 637);
– legislativní návrh zajišťující rovné zacházení pro samostatně výdělečně činné osoby a jejich vypomáhající manželky nebo manžely
(KOM(2008) 636);
– zprávu o provádění cílů v oblasti péče o děti v členských státech (KOM(2008) 638);
– opatření v zájmu větší informovanosti o politikách v oblasti sladění pracovního a osobního života.
13977/08

KOM(2008) 635
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů : “Lepší
rovnováha mezi pracovním
a soukromým životem: silnější
podpora pro sladění profesního,
soukromého a rodinného života”

03.10.2008 09.10.2008

Zpráva Komise – Provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku
V roce 2002 přijala Evropská rada na svém zasedání v Barceloně cíl, podle něhož by měly členské státy do roku 2010 zajistit péči pro
nejméně 90% dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky a pro nejméně 33% dětí mladších tří let. Komise v souvislosti s úsilím
o lepší sladění soukromého a profesního života předkládá zprávu o provádění těchto cílů. V oblasti péče o děti do tří let pouze deset
členských států stanovený cíl již splnilo nebo se k jeho splnění přibližuje. ČR naopak patří do skupiny států s nejméně rozšířeným
využíváním tohoto typu zařízení – navštěvuje je do 10% dětí. Míra využití těchto zařízení do jisté míry závisí na finančních možnostech
rodičů, protože se jedná převážně o placenou službu. U dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky barcelonský cíl splňuje
nebo se k němu blíží 11 členských států. U sedmi dalších států využívá tato zařízení 70-85% dětí. ČR nepatří ani do jedné z těchto dvou
skupin států. Problémem u těchto zařízení je navíc omezená doba jejich fungování. Celkově Komise konstatuje, že současný stav je
neuspokojivý, protože mezi členskými státy přetrvávají velké rozdíly a zejména v případě péče o děti do tří let se pravděpodobně
stanovený cíl splnit nepodaří. Zpráva je doplněna doprovodným dokumentem se statistickými údaji (SEC(2008) 2597).
13978/08

KOM(2008) 638
v konečném znění

Zpráva Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů:
“Provádění barcelonských cílů
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týkajících se zařízení péče o děti
předškolního věku”

Sdělení Komise – Vytvoření společného leteckého prostoru s Tuniskem
V roce 2005 vytyčila Komise cíl vytvořit do roku 2010 společný letecký prostor se zeměmi sousedícími s Evropskou unií na jihu a východě.
Po uzavření dohod s devíti státy západního Balkánu a Marokem v roce 2006 představuje Tunisko další důležitou partnerskou zemi, s níž
by měla měl být vytvořen společný letecký prostor. Turisté z Evropy představují 82% všech turistů směřujících do Tuniska a v roce 2007
bylo mezi Evropou a Tuniskem přepraveno 8,5 milionu cestujících. Nejvíce se na tomto počtu podílí Francie, Německo, Itálie, Spojené
království, Belgie a ČR. Za hlavní přínosy komplexní dohody pokládá Komise: odstranění nevyváženosti, která je důsledkem
dvoustranných dohod Tuniska a členských států; nárůst počtu cestujících o 15-20%; vzájemné otevření leteckých trhů; sbližování předpisů
a standardů. Komise vyzývá Radu, aby ji pověřila zahájit jednání o dohodě o vytvoření společného leteckého prostoru s Tuniskem.
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Zpráva Komise – Provádění směrnice o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem
Cílem směrnice 98/84/ES o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem bylo vytvořit
právní rámec pro rozvoj placených televizních služeb na vnitřním trhu Společenství. Na jaře 2008 vyhlásila Komise veřejnou konzultaci,
jejímž cílem bylo zjistit dosavadní zkušenosti s uplatňováním směrnice a vyhodnotit, zda a v jaké podobě má směrnice smysl v současném
kontextu nových technologií vysílání. Výsledky konzultace jsou shrnuty v doprovodném pracovním dokumentu (SEC(2008) 2506). Komise
konstatuje, že přijetí směrnice omezilo pirátství v oblasti geografické působnosti směrnice (tj. v EU), nicméně účinnost provádění je
diskutabilní. Na vině jsou mimo jiné nedostatečné sankce. Přeshraniční služby jsou jen výjimečně šířeny zcela zákonným způsobem.
Možná změna směrnice by se mohla týkat zvýšení ochrany např. prostřednictvím zavedení postihů za dr žení nedovolených systémů pro
soukromé (nekomerční) účely. Komise navrhuje zřídit expertní a pracovní skupinu, které by se zabývaly možnými úpravami směrnice.
Současně zahájí šetření ohledně požadavků a nabídky audiovizuálních služeb za hranicemi jednotlivých států. V zájmu využití stávajících
prostředků rovněž předloží návrh na ratifikaci Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem jménem Společenství.
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Sdělení Komise – Zelená kniha o územní soudržnosti
Smyslem územní soudržnosti je zajistit vyvážený rozvoj všech evropských regionů a oblastí s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám.
Komise předkládá tuto zelenou knihu za účelem prohloubení chápání pojmu územní soudržnosti a případně vytvoření nového politického
rámce. Zelená kniha se nedotýká finančních aspektů politiky soudržnosti. Položené otázky k diskusi pokrývají následující témata: definici
územní soudržnosti; rozsah a působnost územních opatření; možností zlepšení spolupráce a koordinace; navazování územních partnerství
a ukazatele pro lepší porozumění územní soudržnosti. Odpovědi mají být zaslány do 28. února 2009. Zelená kniha je doplněna zprávou
o uplatňování územní soudržnosti v členských státech, která je založena na odpovědích na dotazník Komise (SEC(2008) 2550).
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Sdělení Komise – Regionální integrace pro rozvoj zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří
Státy Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT) představují tradiční oblast zájmu regionální politiky Společenství. Komise v tomto sdělení
představuje novou koncepci evropské politiky vůči těmto zemím, v níž se snaží reagovat na přetrvávající problémy. Patří k nim především
nedostatečné zapojení a kapacity na regionální a místní úrovni, fragmentace regionálních trhů, nedostatečná hospodářská diverzifikace,
neúčinné propojení infrastruktury a nedostatečné zohledňování aspektu udržitelnosti v regionální politice. Činnost Společenství by se proto
měla zaměřovat na následující oblasti:
– posilování regionálních institucí;
– budování regionálních integrovaných trhů;
– podporu rozvoje podnikání;
– propojování regionálních sítí infrastruktur;
– vytváření regionálních politik pro udržitelný rozvoj.
Hlavními nástroji k provádění této politiky jsou politické partnerství EU-AKT pro regionální rozvoj, politický dialog na regionální úrovni,
rozvojová politika EU (včetně Evropského rozvojového fondu a dalších podpůrných programů financovaných z rozpočtu Společenství)
a obchodní politika (např. prostřednictvím dohod o hospodářském partnerství).
Sdělení je doplněno regionálními strategickými dokumenty včetně indikativních programů v rámci 10. Evropského rozvojového fondu
(SEC(2008) 2538) a zprávou o situaci v zemích AKT, činnosti EU v těchto regionech a vzájemných vztazích (SEC(2008) 2539).
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