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Vážené dámy, vážení pánové,

s nečekanou vstřícností se na začátku nového roku
postavily špičky EU k reformním návrhům britského
premiéra Davida Camerona. Jsem přesvědčen, že je to
dobrá zpráva pro Unii i pro naši zemi. Za prvé, odchod
Britů by byl další ranou pověsti EU, která se i bez toho
zmítá v řadě problémů. Zmizel by také nejhlasitější
zastánce Evropy postavené na svobodách a vnitřním
trhu, což je pravý opak dosud převažujícího federalismu a centralismu v podání evropských socialistů
a lidovců.
Za druhé, britské reformní požadavky mohou pomoci všem. V reakci předsedy Rady Evropy Tuska například čteme, že Evropská komise by se měla zavázat
k pravidelné každoroční revizi evropské legislativy
a odstraňování nadbytečných či škodlivých právních
předpisů. To bylo již mnohokrát v minulosti slibováno, leč pouze nezávaznými deklaracemi. Nyní by se to
mělo stát vymahatelným závazkem.
Pokud jde o britskou snahu vymknout se z „ever
closer union“ (stále užší Unie), náhle se setkáváme
s překvapivou, ještě nikdy dříve oficiálně nevyslovenou interpretací: tento princip nemá být právním základem politické integrace, pouze symbolickým vyjádřením vůle evropských národů spolupracovat. Nelze
tedy na jeho základě nikoho nutit k budování federální Evropy. Ani euro by už oficiálně nemělo být jediným
platidlem EU. Jak se zdá, hodlá EU tiše rezignovat na

to, co ještě před deseti lety považovala za samozřejmost – dříve či později povinně nahnat všechny tehdejší „nové členy“ EU do chomoutu jednotné měny.
Není divu – tváří v tvář krizi eura se dnes do eurozóny
nikdo dvakrát nehrne a ani eurozóna neplane nadšením pro nové členy.
Dámy a pánové, přeji vám dobré čtení.
Jan Zahradil
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Komise se opět pokouší
o daňovou harmonizaci

leden 2016

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO DĚNÍ

Daně
Boj Komise proti vyhýbání
se daňovým povinnostem
Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti
praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu (KOM(2016)026)
Proposal for a Coucil Directive amending directive
2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange
of information in the field of taxation (COM(2016)025)
Commission Recommendation on the implementation
of measures against tax treaty abuse (C(2016)271)
Communication on an External Strategy for Effective
Taxation (COM(2016)24)
Komise 28. 1. 2016 představila nová opatření proti
vyhýbání se daňovým povinnostem. Cílem návrhů
je koordinovaná reakce EU vůči vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob.

Kontext
Junckerova Komise přislíbila uskutečnit komplexní
program boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem obchodních společností.
Návrh navazuje na reakci Komise na aféru tzv. Lux
leaks z roku 2014, tj. úniku informací o daňové regulaci
bývalé Junckerovy vlády v Lucembursku (současnosti
předsedy Komise), která zvýhodňovala daňové podmínky pro mezinárodní korporace v kontrastu s ambicí Komise bojovat proti tzv. daňovým rájům. Členské
státy EU se však opakovaně staví k daňové harmonizaci EU negativně.
V roce 2015 předložila iniciativy s cílem posílit
transparentnost daní zavedením automatické výměny
informací o daňových rozhodnutích (více v příspěvku
„Členské státy si budou povinně vyměňovat daňové
informace“, Monitoring říjen 2015) a zveřejnila ambici reformovat základ daně z příjmů právnických osob
(DPPO) v rámci svého akčního plánu (více v příspěv-

ku „Komise se pokusí znovu prosadit společný základ
DPPO“, Monitoring červen 2015).
Předkládaný balík zaměřený proti vyhýbání se daňovým povinnostem vyzývá členské státy, aby zaujaly koordinovanější přístup vůči společnostem, které se snaží
vyhnout placení části daní, a zavedly mezinárodní normy proti erozi základu daně a přesouvání zisků. Opatření má společně zabránit agresivnímu daňovému plánování a zvýšit transparentnost mezi členskými státy.
Předkládané legislativní návrhy zahrnují zejména
právně závazná opatření blokující nejběžnější metody, které společnosti používají, aby se vyhnuly placení
daní. Poskytují rovněž doporučení členským státům,
jak předcházet zneužívání daňových úmluv. Navrhují
některé prvky týkající se výměny daňových informací
o nadnárodních společnostech působících v EU mezi
členskými státy.

Obsah a sporné body
Balík je založen na 3 hlavních pilířích programu Komise:
1. Zajištění účinného zdanění v EU
Návrh směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem obsahuje právně závazná opatření, která
se mají zabývat některými z nejčastějších metod
vyhýbání se daňovým povinnostem. Komise si
od opatření slibuje to, že společnosti budou platit daně ve státu, kde své zisky skutečně vytvářejí.
Její doporučení týkající se daňových úmluv členským státům radí, jak nejlépe chránit své daňové
úmluvy proti zneužívání, a to způsobem, který je
v souladu s právními předpisy EU.
2. Zvyšování daňové transparentnosti
Komise usiluje o zvýšení transparentnosti ohledně daní, které společnosti platí, a to prostřednictvím revize směrnice o správní spolupráci. Na základě navrhovaných pravidel si mají vnitrostátní
orgány každé země vyměňovat daňové informace
o činnosti nadnárodních společností. Všechny
členské státy tak mají mít informace, které jim mají
umožnit identifikovat rizika vyhýbání se daňovým
povinnostem a lépe zacílit daňové kontroly.
3. Zajištění rovných podmínek
Balík obsahuje sdělení o vnější strategii pro účinné
zdanění. Jeho cílem je posílit spolupráci s meziná-

5

Monitoring EU europoslance Jana Zahradila

rodními partnery i rozvojovými zeměmi v boji proti
daňovým únikům v globálním měřítku na základě
mezinárodních norem a vytvořit společný přístup
k vnějším hrozbám daňových úniků. V říjnu 2015 se
země OECD dohodly na opatřeních proti erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS).
Kritici odmítají další pokus Komise o harmonizaci daní EU, která nadále zůstává oblastí spadající do
pravomocí členských států (pokud se společně nerozhodnou jinak). Výše daňových sazeb pro podnikatelské subjekty výrazně ovlivňuje atraktivitu investičního
prostředí v jednotlivých členských státech. Dosavadní
pokusy o harmonizaci či vytvoření společného celoevropského základu daně z příjmu ztroskotaly zejména
z důvodu nevole těch členských států, pro které nízké
sazby DPPO představují výhodu oproti zbývající části EU.

Další vývoj
Legislativní návrhy budou předloženy EP ke konzultaci a poté Radě k přijetí. Rada a EP by rovněž měly
schválit doporučení ohledně daňových úmluv. Komise
se také zabývá tématem veřejného vykazování jednotlivých členských států a související iniciativu plánuje
předložit začátkem jara 2016.

Doprava
Spory ohledně měření emisí z aut
EP se chystá vetovat návrh členských států z října
2015 a zakládá vyšetřovací výbor. Komise přichází
s návrhem nové směrnice, které by posílila roli evropských institucí na úkor států.

označila plánované uvolnění emisních limitů (na 110 %
současné hodnoty) jako neopodstatněné podlomení
evropských environmentálních standardů.

Obsah a sporné body
V reakci na zprávu Výboru ENVI debatovali poslanci
EP na plenárním zasedání 19. 1. 2016 o vetování plánu
členských států z října 2015. Debata, jíž byla přítomna
i komisařka pro vnitřní trh Elżbieta Bieńkowskovská,
nepřinesla žádné konkrétní závěry, ukázala ale, že poslanci s plánem nesouhlasí a jsou ochotní ho zastavit.
EP 21. 1. 2016 schválil vznik nového výboru, v jehož
pravomoci bude jednak vyšetřování podvodů automobilových výrobců při měřících testech a jednak
posuzování kroků členských států a Komise za to, že
nedokázaly těmto podvodům zabránit. Výbor se bude
rovněž zabývat otázkou, zda Komise a členské státy
měly informace o možných problémech již před odhalením problému Volkswagenu v září 2015.
Komise 27. 1. 2016 představila poněkud překvapivě
nový plán, kterým se snaží zareagovat na potíže, které má původní plán při schvalování v EP. Tento návrh
by měl zredukovat finanční provázanost mezi výrobci
aut a kontrolory, umožnit lepší mezinárodní dohled
nad testováním (v současné době stačí pro automobily certifikace země, kde byly vyrobeny) či posílit pravomoci Komise při testování již uvedených výrobků.
Tento plán je vnímán pozitivně napříč evropskými institucemi, narazit může ale naopak u členských států,
které tak přijdou o část nástrojů podpory svého domácího průmyslu.

Další vývoj
V únoru zahájí svoji činnost vyšetřovací výbor EP. Poslanci budou také hlasovat o již zmíněném vetování
návrhu na snížení emisních limitů na plenárním zasedání 3. 2. 2016.

Kontext
Debaty o nové podobě pravidel pro měření reálných
emisí se vedou od té doby, kdy bylo odhaleno, že automobilový výrobce Volkswagen nesplňoval emisní
požadavky díky oklamání měřících přístrojů při laboratorních testech. Členské státy se nedlouho poté domluvily na zavedení přísnějších pravidel pro testovací měření (více v příspěvku „Dopady dieselgate v EU:
Přísnější testování emisí od roku 2017“, Doprava v říjnu
2015). Komise tuto dohodu uvítala, EP však ve své rezoluci vyzval k přijetí ještě přísnějších pravidel. Výbor
ENVI navrhl 13. 12. 2015, aby EP přijal rezoluci, která by
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Justice a vnitro
Komise chce posílit výměnu informací
z rejstříků trestů o státních příslušnících
zemí, které nejsou členy EU
Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council amending Council Framework Decision 2009/315/JHA, as regards the exchange of in-

leden 2016

formation on third country nationals and as regards
the European Criminal Records Information System
(ECRIS), and replacing Council Decision 2009/316/JHA
(COM(2016)7)
Komise 19. 1. 1016 navrhla zjednodušit výměnu
informací z rejstříků trestů státních příslušníků
zemí, které nejsou členy EU. Tohoto cíle by chtěla
dosáhnout modernizací Evropského informačního
systému rejstříků trestů (ECRIS).

ce o pravomocných odsouzeních státních příslušníků
třetích zemí v EU mohou být snadno dostupné v systému ECRIS. Tento krok by měl dle představitelů Komise zajistit efektivní výměnu údajů z rejstříků trestů
občanů EU i občanů z ostatních zemí, což by mělo přinést následující rychlejší sdílení informací mezi vnitrostátními orgány: Tomu má napomoci i snazší vyhledávání v systému či jednodušší administrace systému.
Identifikaci osob by mělo napomoci i sdílení databáze
otisků prstů státních příslušníků třetích zemí.

Kontext

Další vývoj

Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS)
byl vytvořen v roce 2012 na základě rámcového rozhodnutí Rady rozhodnutí Rady č. 315/2009a rozhodnutí Rady rozhodnutí Rady č. 316/2009. Rámcové rozhodnutí vzniklo jako reakce na očekávání, jež vyjádřila
Rada v dubnu 2005 v návaznosti na zveřejnění bílé
knihy o výměně informací o odsouzeních v trestním
řízení a o jejich účinku v EU a na následnou obecnou
diskusi. Cílem bylo zajistit mezi členskými státy účinnou výměnu informací týkajících se trestních odsouzení v EU. Systém ECRIS je klíčovou součástí priority
Komise ve společné oblasti spravedlnosti a základních
práv. Jeho hlavním cílem je zlepšit výměnu informací
o odsouzeních a o omezení práv vyplývajících z odsouzení občanů Unie za trestný čin.
Systém ECRIS by měl zajistit vnitrostátním justičním orgánům získávat informace o předchozích trestních odsouzeních v jiných členských státech, ať už pro
potřeby soudního řízení, nebo k jiným účelům, jako
např. k trestnímu vyšetřování. Tento postup by měl
vnitrostátním orgánům umožnit rychlejší a účinnější
výměnu informací. Taktéž by mělo docházet k efektivnějšímu předcházení přeshraniční trestné činnosti
a terorismu. Členské státy v současné době prostřednictvím systému ECRIS v celé EU posílají ročně přibližně 288 tis. žádostí týkajících se předchozích odsouzení v trestních věcech.
Navrhované opatření je součástí Evropského programu pro bezpečnost, jehož cílem je zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními orgány v boji proti terorismu
a jiným formám závažné přeshraniční trestné činnosti
a zajistit adaptaci na nové bezpečnostní výzvy.

Návrh bude postupně projednáván Radou a EP v rámci
řádného legislativního postupu.

Obsah a sporné body
Současná iniciativa Komise by měla zajistit kompletní využití potenciálu systému ECRIS, který se již nyní
používá pro výměnu údajů z rejstříků trestů občanů
EU. Komise navrhuje, aby bylo zajištěno, že informa-

Vnější obchodní vztahy
Nový návrh Komise na otevření
mezinárodního trhu veřejných zakázek
Amended proposal for a Regulation on the access of
third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures
supporting negotiations on access of Union goods and
services to the public procurement markets of third
countries (COM(2016)34)
Komise 29. 1. 2016 předložila revidovaný návrh týkající se tzv. Nástroje mezinárodních zakázek
(NMO), který slouží k prosazování otevřeného
přístupu EU na trhy s veřejnými zakázkami po celém světě.

Kontext
Mnozí z hlavních obchodních partnerů EU uplatňují
restriktivní praktiky, které diskriminují evropské podniky při zapojování do veřejných zakázek. Celkově je
v současnosti z důvodu protekcionistických opatření
uzavřena více než 1/2 světového trhu zakázek a tento
podíl roste. Výsledkem je, že pouze 10 mld. € vývozu
EU (0,08 % HDP EU) plyne na světové trhy zakázek,
zatímco podle odhadu se z důvodu omezení nerealizuje další vývoz v hodnotě 12 mld. €.
Někteří významní ekonomičtí aktéři jako Čína,
Brazílie nebo Indie však nejsou stranami dohody
WTO o veřejných zakázkách a některé existující strany
mají ve svých příslušných listinách omezené pokrytí,
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 rávě pokud jde o zakázky. Komise dlouhodobě krip
tizuje skutečnost, že zatímco veřejné zakázky v EU
jsou zpravidla otevřeny všem subjektům (z 90 %), vice
versa to tak není (Indie a Čína), popř. tomu tak není
vždy (v USA z 32 %, v Japonsku z 28 %) a/nebo jsou ze
strany zadavatelů vyžadovány tzv. offsetové programy.
Návrh posunuje původní znění iniciativy Komise
z roku 2012 tím, že má umožnit přijmout přiměřené
a cílenější akce. Původní návrh se týkal dvou částí:
(1) tzv. „zakázky spadající pod režim mezinárodních
závazků“ (v případě kterého EU přijala mezinárodní
závazky týkající se přístupu na trh) a (2) „zakázky nespadající pod režim mezinárodních závazků“. V případě druhé kategorie původní návrh obsahoval dva
různé postupy: (1) decentralizovaný postup, v rámci
kterého by měl zadavatel možnost vyloučit nabídku
po obdržení souhlasu Komise a (2) centralizovaný
postup, v jehož rámci by Komise hrála ústřední roli
(vyšetřování, jednání se třetí zemí, v případě potřeby
rozhodnutí o přijetí restriktivních opatření – uzavření trhu nebo cenové sankce, které by pak uplatňovaly
vnitrostátní orgány ve svých zadávacích řízeních). Návrh ale neprošel prvním čtením.

Obsah a sporné body
Změny uvedené v revidovaném návrhu mají za cíl odstranit všechny potenciální negativní důsledky nástroje v jeho původní podobě, jako bylo zejména celkové uzavření trhu zakázek EU, administrativní zátěž
a riziko fragmentace vnitřního trhu. V návrhu se zároveň klade důraz na úlohu Komise při přezkoumávání
překážek v oblasti veřejných zakázek ve třetích zemích
a poskytují se v něm nástroje k navázání spolupráce se
třetími zeměmi v zájmu jejich odstranění.
Změněným návrhem se odstraňuje „decentralizovaný postup“, přičemž se zachovává možnost
uložit za určitých podmínek cenovou sankci, zjednodušují se postupy a rozšiřuje se oblast působnosti výjimek.
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V neposlední řadě se má zajistit vyšší míra transparentnosti tím, že by Komise měla zveřejňovat výsledky vyšetřování týkajících se diskriminačních opatření
a postupů třetích zemí, jako i opatření těchto zemí,
které je odstraňují.
Nový Nástroj mezinárodních zakázek (NMO) má
umožnit, aby Komise zahájila vyšetřování v případech údajné diskriminace společností z EU na
trzích veřejných zakázek. V případě, že by takové
vyšetřování prokázalo diskriminační chování vůči
zboží, službě nebo dodavateli z EU, došlo by k výzvě Komise směrem k dotyčné zemi ke konzultaci
o otevření svého trhu veřejných zakázek. Tyto konzultace mohou rovněž probíhat formou vyjednávání o mezinárodní dohodě. V krajním případě by
Komise (po konzultaci s členskými státy EU) mohla uplatnit NMO. To znamená, že by byla nabízená cena dotyčné země považována za vyšší, než ta,
kterou skutečně předložila. Poskytla by tedy evropskému zboží a službám konkurenční výhodu.
Návrh však obsahuje další podmínky pro použití tohoto nástroje:
– nástroj se nesmí vztahovat vůči dodavatelům z nejméně rozvinutých zemí;
– nemá se vztahovat na nabídky ze strany malých
a středních podniků v EU, aby se usnadnila jejich
účast na trhu s veřejnými zakázkami;
– má být omezeno pouze na zakázky nad určitou
prahovou hodnotu.
Stávající závazky EU včetně Dohody WTO o veřejných zakázkách a bilaterálních obchodních dohodách
zůstanou nedotčeny touto iniciativou.

Další vývoj
Revidovaný návrh bude předložen Radě a EP k prvnímu čtení.

leden 2016

KRÁTCE…

Výbor EP podpořil společná pravidla
kybernetické bezpečnosti
Výbor IMCO 14. 1. 2016 schválil dohodu EP a Rady
o prvních unijních pravidlech kybernetické bezpečnosti z prosince 2015. Firmy poskytující základní
služby, jako je např. energetika, doprava, bankovnictví a zdravotnictví nebo online vyhledávače a cloud
computing, budou muset přijmout opatření s cílem
zlepšit jejich schopnost odolávat kybernetickým útokům. Členské státy na základě daných kritérií mají
určit v rámci těchto odvětví provozovatele poskytující
základní služby. Na tyto provozovatele se budou vztahovat přísnější požadavky a dohled než na poskytovatele digitálních služeb. Navrhovanou směrnicí by byla
ve všech členských státech zavedena minimální úroveň zabezpečení digitálních technologií, sítí a služeb.
Podle návrhu by rovněž měla být určitým podnikům
a organizacím uložena povinnost oznamovat závažné
kybernetické incidenty. Každá země EU bude povinna
určit 1 nebo více vnitrostátních orgánů a stanovit strategii pro řešení kybernetických otázek (více v příspěvku „Rada a EP se dohodli na pravidlech pro bezpečnější online prostředí v EU“, Monitoring prosinec 2015).
Návrh musí být schválen Radou a plénem EP. Členské
státy budou mít 21 měsíců na provedení směrnice do
svých vnitrostátních právních předpisů a dalších 6 měsíců k identifikaci provozovatele základních služeb.

Polská premiérka vysvětlovala
v Bruselu kroky své vlády
EP 19. 1. 2016 uspořádal slyšení týkající se kroků nové
polské vlády. Komise zahájila dialog s polskými orgány,
který se následně přesunul na půdu EP. Debata, kde se
snažila polská premiérka Beata Szydłová vysvětlit kroky vlády, byla velice bouřlivá. Polská premiérka trvá
na tom, že právní řád v Polsku nebyl porušen. Mimo
jiné řekla, že „polští občané si vybrali náš program
v demokratických volbách a my jej provádíme, přičemž respektujeme naši ústavu a evropské smlouvy“.
Spor o ústavní soud podle premiérky spadá výlučně
do vnitřních záležitostí Polska. První místopředseda
Komise Frans Timmermans vysvětlil, proč se Komise

rozhodla posoudit vývoj v Polsku. Na druhou stranu
Jaroslaw Iwaszkiewicz (EFDD, Polsko) dodal, že polské záležitosti by měly být řešeny primárně v Polsku
a debata na půdě EP je podle něj tedy zcela zbytečná
a neopodstatněná. Frakce ECR, jejímž členem je i polská vládní strana PiS, považuje kroky Komise za přehnané. Nyní by měl probíhat strukturovaný dialog mezi
polskou stranou a EU, který by měl vést k vyjasnění
situace. Komise doposud řešila podobné případy tím,
že vyvíjela politický tlak a sankčních mechanismů dle
čl. 7 Smlouvy o EU nebylo prozatím nikdy využito. Podobný vývoj se očekává i v případě Polska.

EP se vyjádřil k pravidlům
pro přístavní služby
Výbor TRAN 25. 1. 2016 přijal zprávu, zabývající se
regulací přístavních služeb. Tato zpráva navazuje na
dlouhodobé snahy Komise zvýšit transparentnost
a konkurenceschopnost v tomto oboru, tak, aby došlo
k racionálnějšímu využívání sítě evropských přístavů.
Na rozdíl od Komise však poslanci nesouhlasí s tím,
aby byla zavedena jednotná pravidla pro poskytování
a účtování přístavních služeb, zejména z bezpečnostních důvodů by podle nich mělo zůstat v pravomoci
provozovatelů přístavů, jak se k této problematice postaví. Poslanci naopak podpořili nutnost větší transparentnosti v případě, že přístavy budou financovány
z veřejných peněz. Vzhledem k tomu, že k návrhu Komise už v říjnu 2014 přijala stanovisko i Rada, může
nyní vyjednávání pokročit směrem k trialogu a následnému schvalování.

JURI podpořil nová pravidla
obchodních tajemství v EU
Výbor pro právní záležitosti EP JURI 28. 1. 2016 schválil (poměrem 20:2:3) prozatímní dohodu EP a Rady
z prosince 2015 o nových pravidlech chránících obchodní tajemství společností. Nová pravidla by měla
firmám pomoci získat právní nápravu proti odcizení nebo zneužití jejich know-how a důvěrných obchodních informací a současně mají chránit základní
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Monitoring EU europoslance Jana Zahradila

s vobodu projevu informací a tisku. Návrh směrnice
zavádí v celé EU definici pojmu „obchodní tajemství“,
což bude znamenat informace, které jsou tajné, mají
tržní hodnotu právě proto, že jsou tajné a byly předmětem přiměřených opatření, aby byly udrženy v tajnosti. Oběti zneužití obchodního tajemství budou
schopny hájit svá práva u soudu a požadovat náhradu
škody. Dohodnuté znění také stanovuje pravidla pro
ochranu důvěrných informací v průběhu soudního
řízení. Poslanci zdůraznili, že je potřeba zajistit, aby
právní úprava nevedla k omezení svobody sdělovacích
prostředků a omezila práci novinářů. Návrh směrnice má být předložen k hlasování pléna EP v dubnu
2016. Rovněž musí být schválen Radou.

Komise usiluje o další reformu SZP
Podmínky pro SZP pro období 2014–2020, pro něž
byly vyhrazeny prostředky ve výši 408,31 mld. €, byly
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schváleny v roce 2013. Komise přes poměrně krátkou
dobu, která od schválení podmínek uplynula, začala usilovat o další změny v systému. Reformu SZP považuje Komise dokonce za svoji prioritu. Proces revize
SZP byl zahájen již v květnu 2015, kdy proběhlo v EP
slyšení týkající se právě reformy SZP. Komise na konci roku 2015 předložila technický balík, který se skládá z delegovaných a prováděcích aktů. Další balík na
zjednodušení SZP je plánován na jaro 2016. Nové podmínky by měly být podle Komise zejména jednodušší. Dosavadní reformy SZP však svědčí spíše o opaku.
K možné revizi SZP byla spuštěna také veřejná konzultace. EP iniciativu Komise příliš nevítá a poukazuje na
to, že pokud Komise chce opravdu něco změnit, měla
by revidovat přímo nařízení tykající se SZP, nikoliv vydávat další dodatečnou legislativu. EP neočekává, že
do konce programového období, tedy do roku 2020,
dojde k výrazným změnám. Téma výdajů SZP je totiž
pravidelně klíčovým bodem jednání o celém víceletém
finančním rámci.

leden 2016

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ A STÁŽÍ V EU

Pracovní místa

Stáže

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Pozice: Seconded National Experts
Místo výkonu: Helsinky, Finsko
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/
jobs/seconded-national-experts

České centrum Bratislava
Pozice: Stáž
Místo výkonu: Bratislava, Slovensko
Termín přihlášek: 18. 2. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/25/24856/nabidka-staze-v-ceskemcentru-bratislava.pdf

Evropská služba pro vnější činnost (EEAS)
Pozice: EUAM Ukraine
Místo výkonu: Dle konkrétní pozice
Termín přihlášek: 26. 2. 2016
Odkaz: http://eeas.europa.eu/csdp/opportunities/
index_en.htm
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Pozice: Expert on Secondment for Business Analyst
Místo výkonu: Londýn, Spojené království
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/about_us/q_and_a/q_and_a_detail_000083.jsp&mid=WC0b01ac0580029403
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Pozice: Expert on Secondment for Project Manager
Místo výkonu: Londýn, Spojené království
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/about_us/q_and_a/q_and_a_detail_000083.jsp&mid=WC0b01ac0580029403

České centrum Mnichov
Pozice: Stáž
Místo výkonu: Mnichov, Německo
Termín přihlášek: 18. 2. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/25/24857/nabidka-staze-v-ceskemcentru-mnichov.pdf
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

Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při
práci (EU-OSHA)
Pozice: HR OFFICER
Místo výkonu: Bilbao, Španělsko
Termín přihlášek: 3. 3. 2016
Odkaz: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers
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