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Vážené dámy, vážení pánové,

první červenec 2016 připomněl pětileté výročí platnosti dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou.
Během těchto let vzrostl objem našeho vývozu o 55 %
a evropské podniky ušetřily na clech necelé tři miliardy eur. Jsem rád, že jsem jako jeden ze zpravodajů pomohl této obchodní smlouvě na svět, a těším se, že si
za pár let budeme moci připomenout i prospěch plynoucí z dalších podobných smluv se třetími zeměmi,
například s Vietnamem, s Kanadou nebo se Spojenými
státy. Především v případě dohody s Vietnamem věřím,
že se potvrdí, že nejlepší rozvojovou pomocí a zároveň
podporou lidských práv je právě liberalizace obchodu.
Pokud tedy jde o mezinárodní obchodní smlouvy,
zaslouží Komise pochvalu. V oblasti vnitřního trhu se
ale Brusel naopak pokouší podkopat samotné základy
Evropské unie, tedy svobodu pohybu pracovních sil.
Nejen že už přes rok ignoruje diskriminaci dopravců
ze střední a východní Evropy v Německu a zavádění podobných bariér ve Francii a v Belgii. Nejnověji se
rozhodla ignorovat i vůli národních parlamentů a dále
tlačit novelu směrnice o vysílání pracovníků, která podstatně ztíží život našim firmám. Junckerova Komise tak
bohužel dále pokračuje v nebývalém rozdělování Evropy, které se nakonec může všem nepěkně vymstít.
Dámy a pánové, přeji Vám dobré čtení.
Jan Zahradil
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EP chce zpřísnit škálu energetických
štítků u spotřebičů
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO DĚNÍ

Energetika
EP odsouhlasil změnu systému
energetických štítků
Proposal for a Regulation of the European Parliament
and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
(COM(2015)341)
Plénum EP 6. 7. 2016 schválilo (poměrem 50:52:79)
návrh Komise na zpřísnění škály energetických
štítků, která se používá u energetické náročnosti výrobků.

Kontext
Komise 25. 2. 2015 zveřejnila balík k energetické unii, kterým chce podpořit spolupráci členských států v energetické oblasti. Základním dokumentem je tzv. Strategie
pro evropskou energetickou unii, nebo-li sdělení s názvem Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické
unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu, která se zaměřuje na zajištění bezpečnosti dodávek energií a dokončení jednotného energetického trhu.
V návaznosti na to v červenci 2015 představila balík
opatření, které mají konkrétními kroky přispět k budování energetické unie (více v příspěvku „Komise navrhuje konkrétní opatření pro vybudování energetické
unie“, Monitoring červenec 2015). Naplnění strategie
vyžaduje přijetí několika legislativních aktů, které budou po předložení Komisí schvalovány řádným legislativním postupem, tj. v součinnosti Rady a EP. Součástí implementačního balíku, který má mj. přispět
k cíli snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku
2030, jsou tři body: (1) návrh na revizi systému EU
ETS, (2) nová koncepce energetického trhu a (3) označování energetické účinnosti. V praxi se jedná o revizi
stávající směrnice č. 30/2010.

Obsah a sporné body
EP odsouhlasil iniciativu Komise, podle které by
měla být zavedena přísnější stupnice A až G, která
by lépe reflektovala technologický pokrok.

Komise chce upravit systém označování tak, aby se
opět používala jednotně jedna stupnice A až D, která by nahradila stávající stupnici A+++ až D. Smyslem
je to, že v současné době se většina výrobků pohybuje ve škále A+++ až A+, což může být pro spotřebitele matoucí vzhledem k tomu, že nejméně účinné výrobky na trhu jsou označeny třídou A+. Změna se má
týkat podle Komise pouze nově uvedených výrobků.
Zároveň chce podpořit dodržování souladu výrobků
s předpisy vytvořením databáze energeticky účinných
výrobků nabízených na trhu pro účely dohledu orgánů
členských států EU.
EP však podpořil, aby se nová pravidla směrnice
vztahovala i na již existující skupiny produktů. Poslanci současně navrhují termín pro přeštítkování
v rozmezí 21 měsíců až 6 let.
Náročnější požadavky by podle poslanců měly navíc
vytvářet pobídky k dalšímu zlepšování energetické
účinnosti.
Podle poslanců by měl být rovněž nastaven zautomatizovaný systém, který zaručí platnost stávajícího
systému po dobu 10 let a jeho změna bude automaticky iniciována v okamžiku, kdy 25 % výrobků na trhu
bude dosahovat nejvyšší třídy ve škále energetických
štítků nebo pokud 50 % výrobků dosáhne na první
nebo druhou nejvyšší třídu (tj. A a B).
V okamžiku zavádění nového systému by měla být
úroveň nejvyšší třídy nastavena tak, aby jí žádný ze
stávajících výrobků nedosahoval. Pokud u některých
skupin produktů není povolené dosahovat nejnižších
tříd energetických štítků (F a G), měly by být označeny šedou barvou. Komise má podle poslanců rovněž
zajistit metody pro zajištění takových způsobů měření
a testování energetické účinnosti jednotlivých výrobků, které budou co nejvíce odpovídat reálnému provozu výrobků.

Další vývoj
Zástupci EP zahájí jednání se zástupci Rady v rámci
prvního čtení.
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Justice a vnitro
Komise představila další návrh
proti praní špinavých peněz
Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council amending Directive (EU) 2015/849
on the prevention of the use of the financial system for
the purposes of money laundering or terrorist financing
and amending Directive 2009/101/EC (COM(2016)450)
Komise 5. 7. 2016 představila návrh, jehož cílem je
posílit pravidla EU pro boj proti praní peněz, který
je motivován nejen kroky, které mají omezit financování terorismu, ale i posílením transparentnosti,
pokud jde o skutečné vlastníky společností a svěřeneckých fondů.

Kontext
Tento návrh Komise představuje první iniciativu
v rámci provádění akčního plánu pro zesílení boje
proti terorismu z února 2016 a je rovněž součástí širšího úsilí o zvýšení daňové transparentnosti a boje proti
zneužívání daňového systému, a to i v reakci na zveřejnění tzv. panamských dokumentů (více v příspěvku „Komise představila akční plán proti financování
terorismu“, Monitoring únor 2016). Boj proti daňovým
únikům, praní peněz a financování terorismu je jednou z priorit Junckerovy Komise.
Revize má dostát čtvrtý balík pro boj proti praní peněz, který byl přijat teprve v květnu 2015 (více
v příspěvku „Praní špinavých peněz v EU má být obtížnější“, Monitoring květen 2015). Balík definuje normy pro předcházení praní peněz, jako je požadavek,
aby členské státy zavedly vnitrostátní registry skutečných vlastníků společností a některých svěřeneckých
fondů. Tyto centrální registry by neměly být otevřeny
nejen úřadům, ale i osobám s „oprávněným zájmem“,
např. novinářům. Členské státy se zavázaly, že tento
balík provedou rychleji, než bylo původně plánováno
(tj. 2 roky), a to nejpozději do konce roku 2016.

Obsah a sporné body
Aktualizace čtvrté směrnice o boji proti praní peněz
má znemožnit teroristům, zločincům a osobám, které
se snaží obcházet daňové předpisy, zneužívat mezer
v zákonech evropských zemí k financování své činnosti. K navrženým opatřením patří:

6

– Posílení pravomoci finančních zpravodajských jednotek EU a jejich spolupráce: má být rozšířen rozsah
informací, k nimž mají přístup finanční zpravodajské jednotky. Nově mají mít přístup k informacím
z centralizovaných bankovních rejstříků a rejstříků
platebních účtů a k údajům z centrálních systémů
vyhledávání dat, které budou muset členské státy
zavést za účelem identifikace majitelů bankovních
a platebních účtů;
– Řešení rizik týkajících se financování terorismu
souvisejících s virtuálními měnami: aby nedocházelo ke zneužívání virtuálních měn pro účely praní
peněz a financování terorismu, Komise navrhuje
zahrnout do oblasti působnosti směrnice o praní
peněz výměnné platformy pro virtuální měny nebo
poskytovatele virtuálních peněženek. Tyto subjekty
by měly mít povinnost při výměně virtuální měny
za skutečnou provádět hloubkové prověrky klientů, aby tyto operace už nebyly anonymní;
– Řešení rizik spjatých s anonymními předplacenými
nástroji (například předplacenými kartami): Komise rovněž navrhuje, aby se minimalizovalo využívání anonymních plateb prostřednictvím předplacených karet, a to snížením limitů pro identifikaci
z 250 € na 150 €, a aby se rozšířily požadavky na identifikaci klientů;
– Přísnější kontroly pro rizikové třetí země: Komise
v souladu s mandátem uděleným čtvrtou směrnici
o boji proti praní peněz navrhuje harmonizovat seznam kontrol, které budou uplatňovány na země,
jež se potýkají s nedostatky v oblasti boje proti praní peněz a boje proti financování terorismu. Banky
budou muset v případě finančních toků z těchto
zemí provádět další kontroly (tzv. zesílenou hloubkovou kontrolu).
Návrh má posílit opatření, která zavádí čtvrtá
směrnice o boji proti praní peněz, a to s následujícími změnami:
– Plný veřejný přístup k rejstříkům s informacemi
o skutečných majitelích: členské státy by měly zveřejnit některé informace z rejstříků s informacemi
o skutečném vlastnictví společností a obchodních
svěřeneckých fondů. Informace o všech jiných
fondech budou obsaženy v národních rejstřících
a mají být přístupné subjektům, které mohou prokázat oprávněný zájem. Do těchto rejstříků mají
být zařazeni také skuteční vlastníci s 10% podílem
v určitých společnostech, u kterých existuje riziko,
že jsou zneužívány k praní peněz či daňovým únikům. Pro všechny ostatní společnosti má zůstat zachována prahová hodnota 25 %.
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– Propojení rejstříků: návrh stanovuje přímé propojení mezi rejstříky v zájmu usnadnění spolupráce
mezi členskými státy;
– Rozšíření informací dostupných orgánům: Na existující i nové účty by se měly vztahovat zesílené
hloubkové kontroly. Tím se má předejít tomu, aby
účty, které mohou být použity pro nezákonnou
činnost, unikly odhalení. Pasivní společnosti a svěřenecké fondy, jako jsou ty, které byly odhaleny
v rámci tzv. panamských dokumentů, mají podléhat větší kontrole a přísnějším pravidlům.
Pokud jde o seznam EU uvádějící vysoce rizikové
třetí země, které vykazují strategické nedostatky v oblasti boje proti praní peněz nebo proti financování
terorismu, Komise byla v rámci čtvrté směrnice o boji
proti praní peněz pověřena, aby takovýto seznam přijímala třikrát ročně. Komise také zohlední práci, kterou
na mezinárodní úrovni vykonal Finanční akční výbor.
EU bude i nadále jednat se zástupci dotčených juris
dikcí ve všech příslušných oblastech politiky, mimo
jiné prostřednictvím rozvojové spolupráce, přičemž
konečným cílem je dosažení souladu a odstranění ze
seznamu. Uvedený seznam bude jako akt v přenesené
pravomoci rovněž předložen Radě a Evropskému parlamentu v rámci obvyklého postupu.

Další vývoj
Navrženou novelu bude projednávat EP a Rada v rámci řádného legislativního postupu.

EP podpořil vznik pohraniční
a pobřežní stráže
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (KOM(2015)671)
EP 6. 7. 2016 schválil poměrem 483:181:48 vznik
pohraniční a pobřežní stráže, která by měla zajistit
lepší ochranu vnějších hranic Unie.

Kontext
V prosinci 2015 předložila Komise návrh na zřízení evropské pohraniční a pobřežní stráže (více v příspěvku
„Komise chce vybudovat evropskou pohraniční a pobřežní stráž“, Monitoring prosinec 2015). Sada opatření je součástí tzv. Evropského programu pro migraci,
programu, který má prostřednictvím krátkodobých
i střednědobých opatření řešit současnou migrační

krizi (více v příspěvku „Komise chce řešit migrační
vlny přemístěním žadatelů o azyl napříč EU“, Monitoring květen 2015). Vytvoření evropské pohraniční
a pobřežní stráže avizoval v září 2015 předseda Komise
Jean-Claude Juncker v projevu o stavu Unie (více v příspěvku „Stav Unie podle předsedy Komise: Prioritou je
uprchlická krize“, Monitoring září 2015). V červnu 2016
byla potvrzena dohoda mezi EP a Radou (více v příspěvku „Pohraniční a pobřežní stráž by měla chránit
hranice EU“, Monitoring červen 2016).

Obsah a sporné body
Základem pro pohraniční a pobřežní stráž by měla být
nově vzniklá Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž navazující na Frontex a vnitrostátní orgány odpovědné za správu hranic.
Nová agentura by měla mít jednak dvojnásobný počet zaměstnanců a jednak větší pravomoci (např. nakupovat vlastní prostředky, provádět návratové operace apod.). Agentura by měla EP průběžně podávat
zprávy a poslanci by měli mít přístup ke všem důležitým informacím. Jako problematické se může jevit
to, že se nepočítá s vlastní pohraniční stráží, ale její
členové (1,5 tis. příslušníků rezervních týmů) by měli
být poskytnuti členskými státy na základě předem stanovených počtů. V případě ČR by to mělo znamenat
celkem 20 příslušníků.
Návrh neusiluje o naprosté převzetí kontroly vnějších hranic EU, ale v případě odhalení problémů by
měla nově vzniklá agentura upozornit členské státy
a zároveň je vyzvat k nápravě. Návrh nařízení předpokládá v případě potřeby spuštění rychlého nasazení zásahových týmů a to během 5 pracovních dnů.
Ve výjimečných případech, kdy by mohl být ohrožen
Schengenský systém, by mohla agentura jednat i bez
žádosti dotčeného členského státu. O potřebě zásahu
evropské pohraniční stráže by měla rozhodovat Rada
kvalifikovanou většinou, přičemž v původním návrhu
měla rozhodovat pouze Komise.
Agentura počítá se vznikem pozice tzv. styčných
důstojníků, kteří by měli jednak koordinovat činnost
agentury a předávat informace a jednak provádět kontrolu a pozorování ve třetích zemích. Důležitou součástí činnosti by měla být také spolupráce s jinými
agenturami. Mandát Evropské agentury pro kontrolu
rybolovu (EFCA) a Evropské agentury pro námořní
bezpečnost (EMSA) by měl být sladěn s novou agenturou tak, aby všechny 3 koordinovaly své operace na
moři a sdílely mezi sebou informace.
Navržená a schválená evropská pohraniční a pobřežní stráž by měla plnit také monitorovací a dohlížecí funkce skrze středisko pro monitorování a analýzu
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rizik, které by mělo sledovat migrační toky do EU.
Taktéž by měla pomoci při navracení migrantů s nelegálním pobytem. V rámci agentury by totiž měl vzniknout speciální evropský úřad pro navracení.
Pohraniční a pobřežní stráže by se měly účastnit
všechny členské státy EU společně s Norskem, Islandem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem (země schengenského prostoru bez členství v EU).

Další vývoj
Po oficiálním schválení Radou by mělo nařízení vstoupit v platnost na podzim 2016.

Komise usiluje o dokončení
reformy společného evropského
azylového systému
Proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council establishing a common procedure
for international protection in the Union and repealing
Directive 2013/32/EU (COM(2016)467)
Proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council on standards for the qualification of
third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status
for refugees or for persons eligible for subsidiary protection and for the content of the protection granted
and amending Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents (COM(2016)466)
Proposal for a directive of the European Parliament
and of the Council laying down standards for the reception of applicants for international protection
(COM(2016)465)
Komise 13. 7. 2016 předložila návrhy usilující o dokončení reformy společného evropského azylového
systému, kterými navazuje na dosavadní iniciativu
Komise v oblasti azylové politiky EU.

Kontext
Komise od května 2015, kdy představila Evropský program pro migraci, iniciovala řadu kroků, které měly
problém migrace řešit. Konkrétně se věnovala otázkám nelegální migrace, ochrany hranic a azylu. Evropský program pro migraci byl následně implementován 3 prováděcími balíky – v květnu 2015, v září 2015
a v prosinci 2015.
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Se snahou Komise o řešení krize souvisí také plán
mezi EU a Tureckem, který byl dojednán v březnu
2016. Vzájemná dohoda stanovila několik konkrétních kroků, které mají zamezit nelegální migraci přes
Turecko (více v příspěvku „Unie opět jednala s Tureckem s cílem omezit příliv migrantů“, Monitoring březen 2016).
S migrační vlnou se přestala dodržovat pravidla
azylového režimu (dublinský systém), a proto se Komise rozhodla tuto oblast reformovat. Následně Komise v dubnu 2016 představila sdělení, jehož cílem je reforma azylového systému v EU a posléze v květnu 2016
předložila návrh, jehož cílem je reformovat společný
evropský azylový systém a vytvořit dle ní „spravedlivější, účinnější a udržitelnější“ systém pro rozdělování
žádostí o azyl mezi členské státy. Součástí předloženého návrhu je také transformace současného Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) do
podoby plnohodnotné agentury EU pro otázky azylu
a posílení databáze EU pro porovnávání otisků prstů
(Eurodac) (více v příspěvku „Komise představila reformu azylového systému“, Monitoring květen 2016).

Obsah a sporné body
Obecně mají předložené návrhy zjednodušit a zkrátit azylové řízení a rozhodování, odradit žadatele
o azyl od druhotného pohybu a zlepšit vyhlídky na
integraci u osob, které mají nárok na mezinárodní ochranu. Návrhy navazují na iniciativu z května
2016 a společně usilují o vytvoření jednotného azylového systému.
Konkrétně Komise navrhuje nahradit směrnici o azylovém řízení nařízením, jež by umožnilo společné
řízení na úrovni EU v oblasti mezinárodní ochrany.
Cílem je zejména snížit rozdíly v počtech uznaných
žádostí o azyl mezi jednotlivými členskými státy. Cílem návrhu nařízení by mělo být:
– Zjednodušení, vyjasnění a zkrácení azylového řízení – v běžných případech by měla být rozhodnutí
přijata nejpozději do 6 měsíců.
– Zajištění společných záruk pro žadatele o azyl –
žadatelům o azyl by mělo být zaručeno právo na
osobní pohovor a bezplatnou právní pomoc a zastoupení již v průběhu správního řízení.
– Přísnější pravidla pro boj proti zneužívání – nové
povinnosti žadatelů spolupracovat s příslušnými
orgány a přísnější následky v případě, že tyto povinnosti nebudou splněny.
– Harmonizace pravidel týkajících se bezpečných
zemí – zavedení povinného používání pojmů bezpečné země a do 5 let od případného vstupu nařízení

červenec 2016

by měl být vytvořen společný evropský seznam bez
pečných zemí.
Představená reforma počítá také s nahrazením stávající kvalifikační směrnice novým nařízením, které
by mělo přiznat ochranu azylantům jen po dobu nezbytně nutnou, posílit pobídky k integraci a zavést
přísnější pravidla postihující druhotné pohyby,
Reforma směrnice o podmínkách přijímání by měla
přinést stejné podmínky pro žadatele o azyl. Členské
státy by měly uplatňovat normy a ukazatele pro podmínky přijímání vypracované Evropským podpůrným
úřadem pro otázky azylu. Dále by měl být také zajištěn
rychlejší přístup na pracovní trh.

Další vývoj
Předložené návrhy jsou na začátku legislativního postupu a musí být projednány jak v Radě, tak v EP. Velká
Británie a Irsko nejsou povinni účastnit se navrhovaných opatření, ale mohou se rozhodnout, do jaké míry
se chtějí zapojit. Dánsko by se v případě přijetí nemělo
účastnit stejně jako přidružené státy Schengenského
systému (Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko).

Vnitřní trh
Komise dalšími kroky vytváří unii
kapitálových trhů
Proposal for a Regulation amending Regulation (EU)
No 345/2013 on European venture capital funds (EuVECA) and Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds (EuSEF) (COM(2016)461)
Komise 14. 7. 2016 navrhla změny právních předpisů o evropských fondech rizikového kapitálu
(EuVECA) a evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF), a pokročila tak při vytváření unie
kapitálových trhů.

Kontext
Reformy jsou součástí řady opatření Komise na podporu rizikového kapitálu v Evropě. Komise v lednu 2015
odstartovala práci na tvorbě unie kapitálových trhů
(Capital Markets Union; CMU). Unie kapitálových
trhů je klíčovým pilířem investičního plánu Junckerovy Komise. Měla by vyřešit problém s nedostatkem
investic posílením alternativních možností financování evropských podniků a dlouhodobých projektů.
Komise chce rovněž odstranit překážky, které blokují

přeshraniční investice v EU, aby společnosti a infrastrukturní projekty mohly snadněji získat finanční
prostředky bez ohledu na jejich sídlo (více v příspěvku
„Komise položila základy unie kapitálových trhů“, Monitoring září 2015).
Návrh rovněž souvisí s investičním plánem pro Evropu, jenž stanoví komplexní strategii pro řešení nedostatku finančních prostředků, který v Evropě brzdí
růstový potenciál a vytváření pracovních míst pro občany EU.
Nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu
(EuVECA) a evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF) zavedly dva nové typy fondů kolektivního
investování, aby se investorům usnadnilo a zatraktivnilo investování do nekotovaných malých a středních podniků. Obě nařízení byla přijata v dubnu 2013
a vstoupila v platnost v červenci 2013. Fondy „EuVECA“
a „EuSEF“ smějí jejich správci nabízet na trhu v celé
Unii profesionálním investorům a neprofesionálním
investorům, kteří mohou upsat alespoň 100 tis. €.
Komise chce pokročit při vytváření unie kapitálových trhů a rozhodla celkově přezkoumat daný stav
dříve, než bylo původně plánováno (červenec 2017).
V září 2015 zahájila konzultaci, jejímž cílem bylo zjistit, zda by cílené změny uvedených nařízení pomohly urychlit využívání těchto investičních fondů. Při
přezkumu bylo zjištěno několik faktorů, které brzdí
rozvoj těchto fondů.
V rámci těchto opatření budou použity prostředky
z rozpočtu EU, které mají prostřednictvím celoevropského fondu fondů rizikového kapitálu přilákat kapitál od větších institucionálních investorů. Zároveň
budou podporovány postupy, které se na vnitrostátní
úrovni osvědčily při nabízení daňových pobídek ve
prospěch rizikového kapitálu s cílem podpořit investice do malých a středních a začínajících podniků. Těm
členským státům, které si přejí rozvíjet tržní financování, včetně rizikového kapitálu, Komise nabídne
technickou podporu.

Obsah a sporné body
Návrh si klade za cíl podpořit investice do fondů rizikového kapitálu a sociálních projektů a usnadnit investorům investování do malých a středních a inovativních
podniků. Komise zejména navrhuje zpřístupnit fondy
s označením EuVECA a EuSEF správcům fondů všech
velikostí a rozšířit typy společností, do kterých bude
možno investovat. Rovněž usiluje o to, aby se zlevnilo
a zjednodušilo přeshraniční nabízení fondů EuVECA
a EuSEF. Hodlá toho dosáhnout jasným zákazem vybírání poplatků ze strany členských států a zjednodušením registračních postupů.
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Na základě výsledku konzultace Komise navrhuje:
– rozšířit řady správců, kteří budou způsobilí nabízet
a spravovat fondy EuVECA a EuSEF, o správce větších fondů, tj. správce, již spravují aktiva v hodnotě
vyšší než 500 mil. €. Správci velkých fondů mohou
nabídnout značné úspory z rozsahu a důvěryhodné
značky, což znamená výhodu pro investory, kteří
pak mohou investovat více prostředků, a v konečném důsledku tedy i výhodu pro rizikový kapitál
a sociální podnikání,
– rozšířit seznam aktiv způsobilých pro fond EuVECA, aby se umožnily investice do podniků se střední tržní kapitalizací a do malých a středních podniků kotovaných na trhu pro růst malých a středních
podniků. Očekává se, že díky těmto změnám bude
moci více společností profitovat z investic EuVECA
a že investice díky větší diverzifikaci rizika získají
na atraktivitě,
– snížit náklady, a to výslovným zákazem poplatků,
které ukládají příslušné orgány hostitelských členských států, dále pak zjednodušením registračních postupů a stanovením minimálního kapitálu
pro správce.
V rámci širšího balíku opatření pro unii kapitálových trhů, který má podpořit investice rizikového kapitálu v EU, spojí celoevropský fondu fondů rizikového
kapitálu finanční zdroje EU a větší objem soukromého
kapitálu. Tento celoevropský fond fondů by měl pomoci odstranit roztříštěnost trhu a přilákat soukromé
investory do kategorie aktiv rizikového kapitálu v EU.

Další vývoj
Návrh byl předložen EP a Radě k přijetí v rámci řádného legislativního postupu.

Zaměstnanost a sociální věci
Úprava vysílání pracovníků
není dle Komise v rozporu
se zásadou subsidiarity
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků
v rámci poskytování služeb (KOM(2016)128)
Komise 20. 7. 2016 přijala sdělení týkající se přezkumu návrhu revidované směrnice o vysílání pracovníků v rámci kontrolního mechanismu národních parlamentů. Tento mechanismus byl zahájen
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v květnu 2016 několika parlamenty členských států,
které se proti revizi ohradily. Komise po posouzení
došla k závěru, že uvedený návrh revidované směrnice není v rozporu se zásadou subsidiarity.

Kontext
Právní předpisy EU vymezují soubor povinných pravidel upravujících podmínky zaměstnávání vysílaných
pracovníků a jsou uvedeny ve směrnici č. 71/96, která
byla přijata již v roce 1996.
Tato směrnice stanovuje, že pracovníci vyslaní do
jiného členského státu jsou nadále zaměstnanci vysílající společnosti. Vztahují se na ně ovšem právní
předpisy příslušného členského státu a mají ze zákona
nárok na soubor základních práv zajištěných v hostitelském členském státě, ve kterém vykonávají činnost.
Směrnice deklaruje minimální podmínky, na něž
mají vyslaní pracovníci nárok, ale zaměstnavatelé
mohou pracovníkům poskytnout příznivější podmínky. Aspekty sociálního zabezpečení upravuje nařízení č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení.
Komise se již dříve rozhodla, že je potřeba provést
komplexní přezkum směrnice z roku 1996 a to zejména z důvodu zabránění sociálního dumpingu. Na základě přezkumu, jehož součástí byly také konzultace
zainteresovaných subjektů a posouzení dopadu, se
Komise zavázala připravit revizi směrnice o vysílání
pracovníků zaměřenou na vyřešení nekalých praktik.
Hospodářská situace a poměry na trhu práce v EU
se od roku 1996 zásadně změnily. V posledních 20 letech se jednotný trh rozrostl a zvětšily se mzdové rozdíly, což vedlo k vytvoření nezamýšlených pobídek ke
zneužívání těchto rozdílů prostřednictvím vysílání
pracovníků. Legislativní rámec vytvořený směrnicí
z roku 1996 tedy již není dle Komise schopen na tyto
nové skutečnosti plně reagovat.
V letech 2010–2014 se navíc počet vyslaných zvýšil
o téměř 45 %. V roce 2014 bylo do jiného členského státu vysláno asi 1,9 mil. evropských pracovníků. Vysílání
pracovníků je nejčastější ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a v odvětvích služeb, jako jsou osobní služby (vzdělávání, zdravotnictví a sociální práce)
a služby pro podniky (administrativní, odborné a finanční služby).
V roce 2014 byla přijata směrnice č. 67/2014 (tzv.
„směrnice o prosazování“), která se týká praktického
uplatňování pravidel pro vysílání pracovníků. Právní
akt se věnuje řešení problémů souvisejících s podvody, obcházením pravidel a s výměnou informací mezi
členskými státy.

červenec 2016

V březnu 2016 Komise představila revizi pravidel
pro vysílání pracovníků. Návrh směrnice stanovuje, že
by vyslaní pracovníci měli mít stejné podmínky, kterými se řídí odměny a pracovní podmínky místních
pracovníků. Kvůli dodržení zásady subsidiarity by
měly být tyto podmínky stanoveny veřejnými orgány
a/nebo sociálními partnery v daném členském státě
(více v příspěvku „Podmínky pro vysílání pracovníků
by měly být změněny“, Monitoring březen 2016).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových
plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby
odolné energetické unie a za účelem splnění závazků
podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu
monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů
a podávání dalších informací vztahujících se ke změně
klimatu (KOM(2016)482)

Obsah a sporné body

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů: Urychlení přechodu EU na nízkouhlíkovou
ekonomiku Sdělení doprovovázející opatření rámcové strategie pro energetickou unii: legislativní návrh
o každoročním snižování emisí skleníkových plynů
členskými státy v období 2021–2030, legislativní návrh
o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy
a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a sdělení o evropské strategii pro
nízkoemisní mobilitu (KOM(2016)500)

Celkem 11 členských států (Bulharsko, ČR, Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko) zaslalo odůvodněná stanoviska tvrdící, že je předložený návrh revize v rozporu
se zásadou subsidiarity. Tento krok vedl ke spuštění
postupu tzv. žluté karty (1/3 hlasů přidělených národním parlamentům), kdy má Komise povinnost návrh
přezkoumat a rozhodnout, zda na něm bude trvat,
či zda jej přepracuje nebo stáhne. Musí rovněž uvést
důvody svého rozhodnutí. Naopak parlamenty 5 členských států (Francie, Itálie, Portugalska, Spojeného
království a Španělska) Komisi informovaly, že podle
nich je návrh v souladu se zásadou subsidiarity. Komise jednotlivým členským státům zaslala doplňující
informace a rozhodla o tom, že návrh není v rozporu.

Další vývoj
Pozastavený legislativní postup může být opět obnoven poté, co byl přerušen spuštěním mechanismu žluté karty. Návrh bude řádně projednán Radou a EP.

Životní prostředí
Komise představila strategii
pro nízkouhlíkovou ekonomiku
pro vybraná odvětví
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování
v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy
a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání
dalších informací vztahujících se ke změně klimatu
(KOM(2016)479)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu
(KOM(2016)501)
Komise 20. 7. 2016 představila strategii, která stanovuje roční závazné roční cíle pro produkci emisí skleníkových plynů v letech 2021–2030 v odvětvích, která nespadají do systému EU ETS. Současně
představila strategii pro oblast dopravy, tj. nízkoemisních vozidel a alternativních paliv.

Kontext
EU přijala v rámci klimaticko-energetického balíku závazek snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku
2030 ve srovnání s hodnotami v roce 1990. Pro průmyslový a energetický sektor, který je součástí režimu EU
ETS, by to mělo znamenat snížení emisí o 43 % oproti
roku 2005, v případě dalších odvětví včetně sektoru
stavebnictví, zemědělství a využívání půdy a lesnictví
a nakládání s odpady o 30 %.
Pro tato odvětví mimo EU ETS byly stanoveny národní limity již pro předcházející období v letech 2013–
2020 (tzv. Effort Sharing Decision, neboli rozhodnutí
č. 406/2009).
EU současně přijala závazky Pařížské dohody
o změně. Nízkouhlíková energetika je i jednou z dimenzí chystané energetické unie (více v příspěvku
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„Komise navrhuje konkrétní opatření pro vybudování
energetické unie“, Monitoring červenec 2015).

Obsah a sporné body
Komise představila návrh nařízení (tzv. Effort Sharing Regulation), který stanovuje závazné roční cíle
pro emise skleníkových plynů pro léta 2021–2030,
které jsou produkovány v sektorech mimo režim
EU ETS, tj. odvětví dopravy (která se podílela 60 %
na celkových emisích EU v roce 2014), stavebnictví,
zemědělství a nakládání s odpady.
Stanovení cílů je dle Komise založeno na „zásadách
spravedlnosti, solidarity, nákladové efektivity a ekologické vyváženosti“. To v důsledku znamená, že stanovení výše pro jednotlivé členské státy se výrazně liší
ve prospěch států s nižším HDP/obyvatele tak, aby
v součtu limitů znamenala dosažení globálního cíle
30 % pro vybraná odvětví. Národní cíle objemu emisí
do roku 2030 se pohybují v rozmezí od 0 % (Bulharsko) až do 40 % (Lucembursko a Švédsko). Pro ČR je
stanoven celkový cíl 14 % redukce emisí do roku 2030
ve srovnání s rokem 2005.
Jednotlivé roční limity (Annual emission alocations, AEAs) jsou u členských států každoročně stanovovány na úrovni EU a postupně se snižují. Způsob
dosažení národních cílů je v kompetenci jednotlivých
členských států.
Součástí návrhu jsou i nové nástroje flexibility, které umožňují změny ve stanovených limitech. Nově
bude možné aplikovat volné emisní povolenky ze
sektorů v režimu EU ETS. To bude regulováno jak
maximálním objemem emisních povolenek, které
bude možné transformovat (maximálně 100 mil.
tun CO2 v letech 2021–2030), tak povinností informovat o tom dopředu Komisi tak, aby nedošlo k narušení trhu s obchodováním s emisními povolenkami. Stejně tak bude možné přesunout „úsporu“
emisí i ze sektoru využívání vybraných druhů půdy.
Stávající režimy flexibility umožňují členským státům
„obchodovat“ s nevyužitými jednotkami přidělených
limitů (alokací) mezi sebou, uchovat si je pro využití
v následujících letech nebo naopak využít dopředu.
Nově Komise navrhuje zahrnout do regulačního
rámce i oblast využívání půdy a lesnictví, kde chce
aplikovat pravidlo tzv. nulového dluhu.
To znamená, že výsledná bilance emisí členského státu produkovaných v daném sektoru využívání půdy
12

(např. v sektoru biomasy) a současně absorbovaných
pomocí lesů a půdy, by musela být nulová. To by po
členských státech vyžadovalo, aby opatření, která povedou ke zvýšení produkce emisí (např. odlesňování)
byla ve stejném rozsahu kompenzována, ať už například novou výsadbou lesů či zlepšením obhospodařování stávajících lesů či zemědělské půdy ve prospěch
udržitelného rozvoje. Součástí návrhu je i soubor
pravidel, který má nastavit systém sbírání informací
a měření. I v tomto případě bude možná flexibilita ve
smyslu uchování úspor emisí pro další roky a využití
úspor emisí z jiných odvětví (viz výše) pro dosažení
nulové bilance. Výjimku by mělo být možné získat
v případě živelných katastrof, jako jsou lesní požáry.
Strategie pro nízkoemisní mobilitu se skládá z těchto klíčových oblastí: (1) zvýšení efektivnosti dopravy
za využití digitálních technologií, (2) urychlení procesu zavedení nízkoemisních technologií v dopravě
(3) přesun k bezemisním vozidlům včetně důrazu na
snížení emisí u těžkých nákladních vozidel a autobusů a (4) globální spolupráce v oblasti snižování emisí
z letecké a námořní dopravy. Komise plánuje navrhnout například celounijní pravidla pro výběr mýtného,
jednodušší systém pro srovnání cen pohonných hmot
nebo další snížení limitů pro vypouštění emisí z konvenčních vozidel.
K vybraným tématům byly otevřeny veřejné
konzultace.

Další vývoj
Komise chystá akční plán pro nízkoemisní mobilitu
a další iniciativy v této oblasti, např. co se týče obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti.

Komise žaluje ČR kvůli nezajištění
přepravy toxického odpadu
Komise 22. 7. 2016 podala žalobu na ČR k Soudnímu dvoru EU, protože ČR nezajistila zpětné vzetí 20 tis. tun nebezpečného odpadu, který jeden
z českých podniků koncem roku 2010 a počátkem
roku 2011 přepravil do polských Katovic.

Kontext
Nařízení o přepravě odpadů č. 1013/2006 stanoví pravidla, jež zajišťují, aby přeprava odpadů probíhala způsobem šetrným k životnímu prostředí a byly při ní dodržovány evropské a mezinárodní předpisy. Pokud se
příslušné orgány v členském státě určení a v členském
státě původu nemohou dohodnout na tom, zda určitá

červenec 2016

zásilka představuje odpad či nikoli, musí se s danou zásilkou zacházet jako s odpadem, a země původu ji tudíž
musí vzít zpět. Ukládání odpadů na skládky nebo nestandardní nakládání s odpady má závažné dopady na
životní prostředí a nese s sebou dlouhodobá zdravotní
rizika pro občany i zaměstnance dotčených podniků.
SFEU dává Komisi pravomoc přijmout právní kroky
proti členskému státu, který neplní své povinnosti, jež
pro něj vyplývají z práva EU. Řízení o nesplnění povinnosti začíná zasláním žádosti o informace dotčenému
členskému státu. Pokud Komise není s poskytnutými
informacemi spokojena a dojde k závěru, že dotčený
členský stát neplní své povinnosti, může zaslat formální výzvu ke splnění práva EU (tzv. odůvodněné
stanovisko), v níž je členský stát vyzván, aby Komisi
ve stanovené lhůtě informoval o přijatých opatřeních
k dosažení souladu. Pokud členský stát soulad s právem EU nezajistí, může Komise rozhodnout o postoupení jeho případu Soudnímu dvoru EU. Rozhodne-li
SDEU v neprospěch členského státu, musí dotčený
stát přijmout nezbytná opatření (včetně případných
sankcí), aby jednal v souladu s tímto rozsudkem.

mítly předmětné zásilky přijmout z důvodu, že byly
realizovány v rozporu s nařízením o přepravě odpadů.
Před přemístěním odpadu mělo dojít k písemnému
oznámení a operace měla být odsouhlasena. Zásilky
však oznámeny nebyly, a považují se tak za „nedovolenou přepravu“. České orgány by tudíž měly podniknout nezbytné kroky, aby byl odpad navrácen do země
původu. Pokud by ČR požadovaná opatření nepřijala,
znamenalo by to porušení právních předpisů EU.
České orgány nicméně zpětné vzetí zásilek odmítly
s odůvodněním, že dotčený materiál (kyselé dehty ze
zpracování ropy, uhelný prach a oxid vápenatý) není
odpad, nýbrž produkt registrovaný v souladu s nařízením REACH č. 1907/2006. V návaznosti na stížnost
zasáhla do záležitosti Komise, aby spor mezi oběma
státy rozřešila. V listopadu 2015 bylo ČR zasláno odůvodněné stanovisko, ve kterém byly její argumenty, že
by měly být zásilky klasifikovány jako produkt v gesci
režimu REACH, zamítnuty a země byla vyzvána, aby
zajistila odvoz odpadu zpět na své území.

Obsah a sporné body

Vzhledem k tomu, že české orgány toto zpětné vzetí
stále odmítají, postupuje Komise věc Soudnímu dvoru EU.

Případ je součástí sporu mezi Polskem a ČR ohledně
klasifikace přepraveného odpadu. Polské orgány od-

Další vývoj
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KRÁTCE…

Emisní limity pro nesilniční pojízdné
stroje schválila Rada i EP

situaci využít jako příležitost pro opětovné navázaní
vztahu s občany a snahu o transparentnější EU. Předseda Komise Jean-Claude Juncker zároveň 27. 7. 2016
jmenoval Michaela Barniera, bývalého místopředsedu
Komise a bývalého francouzského ministra, vedoucím
skupiny pro vyjednávání o vystoupení Velké Británie
podle čl. 50 Smlouvy o EU.

EP 5. 7. 2016 odsouhlasil na doporučení výboru ENVI
návrh nařízení obsahující nová pravidla pro schvalování typů nesilničních pojízdných strojů s ohledem na
emisní zátěž. Toto nařízení bylo následně 18. 7. 2016
schváleno rovněž Radou a může tedy vstoupit v platnost. Nařízení bude vyhlášeno v Úředním věstníku EU
v září. Návrh nařízení by se měl vztahovat na spalovací
motory ve všech pojízdných nesilničních strojů (Non-road mobile machinery, NRMM). Mělo by se to dotýkat výrobců stavebních strojů, jako jsou buldozery
a jeřáby, strojů zemědělských, tj. traktory či kombajny,
dále mj. výrobce lokomotiv, vnitrozemských plavidel,
ale i třeba běžných travních sekaček a řetězových pil.
Předpisy by měly být nastaveny tak, aby byla administrativní zátěž pro malé podniky co nejmenší. Vzhledem
k dlouhé životnosti nesilničních strojů rovněž navrhují opatření, která by měla majitele podnítit k nahrazení starých modelů stroji novými s efektivnějšími
a šetrnějšími motory (více v příspěvku „Rada se s EP
dohodla na nových pravidlech pro nesilniční pojízdné
stroje”, Monitoring duben 2016).

IMCO 13. 7. 2016 projednal návrh směrnice o kontrole
nabývání a držení zbraní. Legislativní usnesení bylo
schváleno poměrem 27:10:1 a v řadě případů se ohradilo vůči původnímu návrhu Komise (více v příspěvku
„Rada chce zpřísnit držení zbraní v EU“, Monitoring
červen 2016). Původní návrh Komise vyvolal bouřlivou
debatu a výbor se musel zabývat asi 900 pozměňovacími návrhy. IMCO schválil řadu výjimek speciálně pro
muzea, sběratele apod. Výbor podpořil kontrolu zbraní upravených ke střelbě slepými náboji tak, aby se
z nich nemohly stát opětovně funkční zbraně. Návrh,
který IMCO schválil, bude základem pro jednání mezi
Radou a EP, které by mělo probíhat po prázdninách.

Brexit byl projednáván poslanci EP
a čelními představiteli EU

Komise navrhuje vytvořit společný
rámec EU pro přesídlování

Poslanci EP 5. 7. 2016 diskutovali společně s předsedou
Evropské rady Donaldem Tuskem a předsedou Komise
Jean-Claudem Junckerem o vystoupení Velké Británie
z EU. Donald Tusk očekává, že nová britská vláda by
měla předložit formální oznámení co nejdříve a že do
té doby nebudou probíhat žádná jednání mezi oběma stranami. Jean-Claude Juncker kritizoval příznivce Brexitu a ohradil se zejména vůči tomu, že neměli
připravený žádný plán. Vedoucí skupiny EPP Manfred
Weber uvedl, že je důležité, aby Brexit nezpůsobil politický chaos v Londýně. Vedoucí skupiny S&D Gianni
Pittella pochválil Evropskou radu, že se nenechá vydírat a zdůraznil, že pokud bude chtít Velká Británie
získat přístup na jednotný trh, bude také muset akceptovat svobodu pohybu osob. Předseda ECR Syed
Kamall uvedl, že výsledek referenda je výzvou pro
EU a vedoucí představitelé Unie by měli současnou

Komise 13. 7. 2016 představila návrh nařízení usilující o zavedení společné evropské politiky přesídlování,
která by měla zajistit jednotná pravidla pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu a mají být přesídleny do členského státu EU. Představený návrh by měl
vést k vytvoření stálého rámce s jednotným postupem
pro přesídlování osob v rámci EU. O množství přesídlených osob by ovšem nadále měly rozhodovat členské
státy. V rámci ročních plánů Unie pro přesidlování by
měly být stanoveny obecné prioritní geografické oblasti, z nichž by mělo přesídlování probíhat a maximální celkový počet osob, jež má být v určitém roce
přesílen. Konkrétně návrh stanovuje společná pravidla
EU pro: (1) přijímání státních příslušníků třetích zemí
prostřednictvím přesídlení; (2) postupy, kterými se
řídí všechny fáze tohoto procesu; (3) status, jež má být
přiznán přesídleným osobám ze strany členských stá-
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Výbor IMCO jednal o pravidlech
pro kontrolu zbraní
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tů a (4) finanční podporu. Členské státy by dle návrhu
měly na každou přesídlenou osobu obdržet 10 tis. €
z unijního rozpočtu. Finanční prostředky by měly být
přiděleny z Azylového, migračního a integračního
fondu EU (AMIF).

Komise opětovně řešila stav
právního státu v Polsku a vydala
k němu doporučení
Komise 27. 7. 2016 přijala doporučení na podporu
právního státu v Polsku a sumarizovala přetrvávající
obavy. Po přijetí stanoviska o situaci v Polsku ze dne 1.
6. 2016 polský parlament přijal 22. 7. 2016 nový zákon
o ústavním soudu (více v příspěvku „Polsko by mělo
plnit doporučení Benátské komise“, Monitoring čer-

ven 2016). Podle opozice ovšem nový zákon ignoruje
doporučení expertů z Benátské komise a v podstatě
nic neřeší. Komise se domnívá, že u nového zákona
lze určitá zlepšení zaznamenat, zejména ve srovnání
se zákonem z prosince 2016, přetrvává ovšem řada nedostatků a obav např. týkajících se zveřejňování rozsudků. Předložené doporučení stanovuje důvody, proč
dle Komise stále existuje systémové ohrožení právního státu v Polsku a Komise v něm doporučuje, aby byly
respektovány a implementovány rozsudky ústavního
soudu z prosince 2015 a publikovány rozsudky z března 2016. Ústavní soud by měl mít právo přezkoumat slučitelnost nového zákona před jeho vstupem
v platnost. Komise také deklarovala, že je i nadále
připravena usilovat o konstruktivní dialog s polskou
vládou a je ochotna v případě potřeby polské vládě
pomoci.
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ A STÁŽÍ V EU
Pracovní místa
Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů
v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
Pozice: Support Officers
Místo výkonu: Riga, Lotyšsko
Termín přihlášek: 26. 8. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1745-berec-2016-02_en
Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum
(ERCEA)
Pozice: Press and Communication Agent
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 26. 8. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1804-ercea-ta-136-2016_en
Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
(EFCA)
Pozice: Project Manager Chartened Capacities
Místo výkonu: Vigo, Španělsko
Termín přihlášek: 1. 9. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1756-efca-ta-ad7-1605-project-manager-chartered-capacities_en
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
(EASO)
Pozice: ICT Assistant
Místo výkonu: Valleta, Malta
Termín přihlášek: 2. 9. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1855-easo-2016-ca-005_en
Evropský parlament
Pozice: Accreditation Officers/Receptionists (SC1)
Místo výkonu: Brusel, Belgie / Lucemburk, Lucembursko / Štrasburk, Francie
Termín přihlášek: 6. 9. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
competition/1561_en
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Evropský parlament
Pozice: Accreditation Officers/Receptionists (SC2)
Místo výkonu: Brusel, Belgie / Lucemburk, Lucembursko / Štrasburk, Francie
Termín přihlášek: 6. 9. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
competition/1562_en
Evropská komise
Pozice: Executive Director
Místo výkonu: Turín, Itálie
Termín přihlášek: 8. 9. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1580-com-2016-20014_en
Evropská komise
Pozice: Administrators
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 9. 9. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1805-com-hr-16-ad5_en
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Field Officer
Místo výkonu: Valleta, Malta
Termín přihlášek: 9. 9. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1860-easo-2016-ta-015_en
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Enterprise Architect
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 9. 9. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1856-ecdc-ad-2016-ict-ea_en
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Group Leader Missions and Meetings
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 12. 9. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1719-ecdc-ad-2016-rmc-glmm_en
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Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Senior Expert Scientific Quality
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 12. 9. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1554-ecdc-ad-2016-ocs-sesq_en
Společný podnik SESAR
Pozice: Head of Budget and Finance
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 15. 9. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1857-vn217_en
Evropská komise
Pozice: Contract Agents (FGII)
Místo výkonu: Brusel, Belgie / Ispra, Itálie / Lucemburk, Lucembursko
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1460-com-1-2013-gfii_en

Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1404-epso-cast-p-1-2015_en
Agentury EU
Pozice: Project/Programme Adviser
Místo výkonu: Brusel, Belgie / Lucemburk, Lucembursko
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1408-epso-cast-p-4-2015_en
Agentury EU
Pozice: Project/Programme Officer
Místo výkonu: Brusel, Belgie / Lucemburk, Lucembursko
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1406-epso-cast-p-3-2015_en

Stáže

Evropská komise
Pozice: Contract Agents (FGIII)
Místo výkonu: Brusel, Belgie / Ispra, Itálie / Lucemburk, Lucembursko
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1461-com-2-2013-gfiii_en

Evropská centrální banka
Pozice: Stáž
Místo výkonu: Frankfurt, Německo
Termín přihlášek: 17. 8. 2016
Odkaz: https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E
201EE694FE465A02619991

Evropská komise
Pozice: Contract Agents (FGIV)
Místo výkonu: Brusel, Belgie / Ispra, Itálie / Lucemburk, Lucembursko
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1462-com-3-2013-gfiv_en

Evropský veřejný ochránce práv
Pozice: Stáž
Místo výkonu: Štrasburg, Francie
Termín přihlášek: 30. 8. 2016
Odkaz: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/document.faces/en/3460/html.bookmark

Agentury EU
Pozice: Financial Adviser
Místo výkonu: Brusel, Belgie / Lucemburk, Lucembursko
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1405-epso-cast-p-2-2015_en
Agentury EU
Pozice: Financial Officer
Místo výkonu: Brusel, Belgie / Lucemburk, Lucembursko

Evropská komise
Pozice: Stáž
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 31. 8. 2016
Odkaz: http://ec.europa.eu/stages/
České centrum Mnichov
Pozice: Stáž
Místo výkonu: Mnichov, Německo
Termín přihlášek: 5. 9. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/28/27246/nabidka_staze_ceske_
centrum_mnichov_podzim_zima_2016.pdf
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Monitoring EU europoslance Jana Zahradila

Soudní dvůr Evropské unie
Pozice: Stáž
Místo výkonu: Lucemburk, Lucembursko
Termín přihlášek: 30. 9. 2016
Odkaz: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/
traineeships
Výbor regionů
Pozice: Stáž
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 30. 9. 2016
Odkaz: http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/
Pages/cor-traineeship.aspx
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Evropský parlament
Pozice: Stáž
Místo výkonu: Brusel, Belgie / Lucemburk, Lucembursko / Štrasburk, Francie
Termín přihlášek: 1. 10. 2016
Odkaz: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships
České centrum Tel Aviv
Pozice: Stáž
Místo výkonu: Tel Aviv, Izrael
Termín přihlášek: Bez časového omezení
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/25/24858/nabidka_staze_v-ceskemcentru_telaviv.pdf

www.aecr.eu

