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Vážené dámy, vážení pánové,

Dne 18. března se Evropská unie dohodla s Tureckem
na opatřeních, která by měla zpomalit migraci do Evropy. Dohoda to samozřejmě není ideální, pochybnosti vzbuzuje zejména princip „jeden za jednoho“ (jeden
nelegální migrant za jednoho Syřana z Turecka). Nyní
je potřeba několik týdnů vyčkat, aby bylo jasné, nakolik plán splňuje očekávání.
A zatímco budeme čekat a vyhodnocovat data,
je dobré si ještě jednou uvědomit, že v Turecku jsou
zhruba tři miliony uprchlíků, z toho dva miliony v jižních regionech. Tito lidé mohou v Turecku pracovat,
děti „syrských hostů“ (oficiální turecké pojmenování)
mohou chodit do škol, uprchlické tábory jsou relativně na dobré úrovni. To vše pochopitelně stojí spoustu
peněz, a pokud Turecku poskytneme materiální a logistickou podporu, podstatně se zvýší pravděpodobnost, že se tyto miliony lidí nevydají na cestu k nám.
Na sedmé straně Monitoringu se dočtete o plánu
Evropské komise na návrat k Schengenu. Jen o pár dnů
později však Komise zveřejnila další plán, který opět
postaví evropské státy proti sobě a již tak chabý obraz Komise v očích veřejnosti srazí na nulu. Jde o centrální udělování „evropského“ azylu, trvalé a povinné
přerozdělování migrantů nebo dokonce harmonizaci

sociálních dávek. Podrobnou analýzu Vám nabídnu
v příštím vydání Monitoringu, je ale jasné, že ze strany
Evropské komise jde o zásadní selhání.
Dámy a pánové, přeji Vám dobré čtení.
Jan Zahradil
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Dosáhne Turecko bezvízového
režimu s EU již v tomto roce?
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO DĚNÍ

Daně
Rada se dohodla na postoji k výměně
informací v daňové oblasti
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)
Rada se 8. 3. 2016 dohodla na postoji k návrhu
směrnice Rady o automatické výměně informací
v daňové oblasti týkajících se činnosti nadnárodních společností.

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 příspěvku „Komise se pokusí znovu prosadit společný základ
DPPO“, Monitoring červen 2015).
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.
Komise 28. 1. 2016 představila nová opatření proti
vyhýbání se daňovým povinnostem. Předkládaný balík 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.
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 (více v příspěvku „Boj Komise proti
vyhýbání se daňovým povinnostem“, Monitoring leden 2016).
Daňové plánování nadnárodních společností je
v posledních letech stále sofistikovanější a přesouvá
zdanitelné zisky do států s příznivými daňovými režimy. Agresivní daňové plánování může využívat technických detailů určitého daňového systému nebo nesouladu mezi dvěma či více daňovými systémy za účelem
snížení daňových povinností nebo vyhnutí se jim.

Obsah a sporné body
Jedná se o první prvek z balíku návrhů, které v lednu
2016 vydala Komise za účelem posílení pravidel EU,
jež mají podnikům zabránit ve vyhýbání se daňovým povinnostem.
Navržená směrnice má nadnárodní společnosti
přimět k tomu, aby odváděly daně v zemi, v níž své
zisky vytvářejí. Informace, které mají být v předkládaných zprávách v členění podle jednotlivých zemí
obsaženy, mají zahrnovat výnosy, zisky, odvedené
daně, kapitál, kumulované zisky, hmotná aktiva a počet zaměstnanců.
Navrhovaná směrnice Rady má provést doporučení
OECD týkající se podávání zpráv podle jednotlivých
zemí do právně závazného nástroje EU. Vztahuje se
na nadnárodní společnosti, jež na úrovni skupiny
dosahují celkových konsolidovaných výnosů ve výši
750 mil. € či více. Tím by se tento režim vztahoval
pouze na 10-15 % skupin nadnárodních podniků, avšak
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na tyto skupiny připadá 90 % výnosů celkově generovaných podniky.
Podle daného návrhu směrnice Rady by měly být
nadnárodní společnosti povinny předložit zprávu
rozčleněnou podle jednotlivých zemí daňovému
orgánu toho členského státu, ve kterém je společnost daňovým rezidentem, a to již za účetní rok
2016. Pokud mateřská společnost skupiny není daňovým rezidentem EU a zprávu nepodává, učiní tak
prostřednictvím svých dceřiných společností v EU.
Daňové orgány si budou muset tyto zprávy automaticky vyměňovat, aby bylo možné posoudit případná
rizika v oblasti vyhýbání se daňovým povinnostem
související s převodními cenami (ceny hrazené za
zboží a služby vyměňované mezi subjekty, které tvoří
skupinu společností). Za tímto účelem má nová směrnice stavět na stávajícím rámci EU pro automatickou
výměnu informací mezi daňovými orgány zřízeném
směrnicí č. 16/2011.

Další vývoj
Rada návrh směrnice Rady může přijmout, jakmile EP
vydá své stanovisko a budou staženy výhrady přezkumu vnitrostátními parlamenty.

ní osob mezi EU a Tureckem. Unie s Tureckem jedná
na základě plánu pro přechod k bezvízovému styku.
V tomto dokumentu jsou stanoveny požadavky, které
musí Turecko splnit, aby Komise mohla předložit EP
a Radě návrh na změnu nařízení č. 539/2001, na jejímž
základě by byla zrušena vízová povinnost pro turecké
občany cestující na krátkodobou návštěvu (90 dnů během 180denního období za obchodními, turistickými
či rodinnými účely) do schengenského prostoru.
Plán obsahuje 72 požadavků, které jsou rozděleny
do 5 tematických bloků:
– zabezpečení dokladů,
– řízení migrace,
– veřejný pořádek a bezpečnost,
– základní práva a
– zpětné přebírání nelegálních migrantů.
V říjnu 2014 Komise přijala první zprávu o pokroku
Turecka při plnění požadavků jejího plánu na uvolnění vízového režimu. Tato první zpráva hodnotila, do
jaké míry byl každý z požadavků splněn, a vydala doporučení ohledně dalšího pokroku.
Na summitu EU-Turecko, který se uskutečnil v listopadu 2015, byl deklarován posun v agendě a Turecko
se zavázalo k rychlejšímu splnění požadavků plánu
včetně dřívějšího uplatňování všech ustanovení dohody mezi EU a Tureckem o zpětném přebírání osob.

Obsah a sporné body

Justice a vnitro
Turecko je blíže k uvolnění
vízového režimu s EU
Report from the Commission to the European Parliament and the Council – Second Report on progress
by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap (COM(2016)140)
Roadmap towards a visa-free regime with Turkey
Komise 4. 3. 2016 přijala druhou zprávu o pokroku
Turecka při plnění požadavků stanovených v rámci
uvolňování vízového režimu. Turecko dle Komise
od října 2014 udělalo velký krok směrem k dokončení procesu uvolnění vízového režimu do října 2016.

Kontext
Od prosince 2013 vede EU dialog s Tureckem o uvolnění vízového režimu a o dohodě o zpětném přebírá6

Zpráva uvádí, že Turecko v poslední době (nejvíce je
to patrné od listopadu 2015, kdy se uskutečnil summit
EU-Turecko) urychlilo reformní proces zaměřený na
splnění požadavků plánu.
Dle zprávy musí Turecko učinit pokrok ve věci vydávání pasů obsahujících otisky prstů držitele v souladu s předpisy EU. Turecko by mělo dále snížit počet nevyřízených případů v azylových řízeních a více
spolupracovat se všemi členskými státy, se kterými
sousedí, zejména pokud jde o zpětné přebírání osob
a policejní a justiční záležitosti. Zpráva dále uvádí potřebu efektivnějšího potírání korupce a organizovaného zločinu. Dalšími nezbytnými kroky jsou přijetí
právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů
v souladu s předpisy EU, uzavření dohod o spolupráci s Europolem a Eurojustem a rozvoj komplexních
opatření k sociálnímu začlenění obyvatel romského
původu.
Zpráva rovněž připomíná, že Turecko, aby mu bylo
umožněno uvolnění vízového styku, musí uvést své
právní předpisy týkající se terorismu do souladu s normami EU a Rady Evropy a přijmout a začlenit do svého
práva několik mezinárodních úmluv.
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Další vývoj
Na podzim roku 2016 by měla být předložena třetí
zpráva o pokroku a do října 2016 by měl být dokončen proces uvolnění vízového režimu a mělo by dojít ke zrušení vízové povinnosti pro turecké občany
v rámci schengenského prostoru, ale to pouze v případě splnění všech požadavků.

Komise představila svůj plán
pro návrat k Schengenu
Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council
– Back to Schengen – A Roadmap (COM(2016)120)
Komise 4. 3. 2016 navrhla plán, jenž by měl vést
k obnově fungování schengenského systému
a k obnovení dodržování pravidel v oblasti řízení
vnějších a vnitřních hranic EU.

Kontext
V důsledku uprchlické krize dochází k častému negativnímu hodnocení fungování celého schengenského
systému. Na základě závěrů Evropské rady z února
2016, která stanovila mandát pro obnovení funkčnosti
schengenského prostoru, bylo vypracováno sdělení, jež
nyní představila Komise. Problémem, který prohlubuje nefunkčnost Schengenu, jsou také dočasné hraniční
kontroly některých členských států, které omezují volný pohyb osob a navíc znamenají značné ekonomické
náklady. Od září 2015 zavedlo kontroly z důvodů souvisejících s uprchlickou krizí 8 zemí, které doposud
jednaly na základě jednostranných rozhodnutí podle
Schengenského hraničního kodexu (dle čl. 23 až 25).
V reakci na příliv uprchlíků Komise v prosinci
2015 předložila návrh na zřízení evropské pohraniční
a pobřežní stráže (více v příspěvku „Komise chce vybudovat evropskou pohraniční a pobřežní stráž“, Monitoring prosinec 2016).

Obsah a sporné body
Komise definovala kroky, které je podle ní potřeba
podniknout ve správě řeckých hranic. Doporučuje zajistit úplnou identifikaci a registraci všech vstupů skrze hranice. Řecko by mělo také v brzké době předložit
akční plán stanovující kroky k plnění tzv. schengenského hodnocení. Dle Komise by měla mít agentura
Frontex rovněž možnost neprodleně připravit další
vyslání evropských jednotek pohraniční stráže.

Komise považuje za důležité, aby EP a Rada přijaly
návrh na vytvoření evropské pohraniční a pobřežní
stráže nejpozději v červnu 2016, a stráž tak mohla
zahájit činnost během léta 2016.
Komise prostřednictvím zprávy vyzvala také členské
státy a agenturu Frontex, aby zahájily přípravy na postupné zavedení nového systému.
Komise přes návrhy nových kroků zdůrazňuje potřebu dodržování stávajících pravidel, jež by měla vést
také k řešení současné situace. Členské státy by měly
na hranici odepřít vstup státním příslušníkům třetích
zemí, kteří nesplňují podmínky vstupu podle Schengenského hraničního kodexu a nepodali žádost o azyl,
ačkoli měli příležitost tak učinit.

Další vývoj
V příloze sdělení je uveden také podrobný plán stanovující kroky očekávané Komisí až do prosince 2016.
Nejpozději do 1. 4. 2016: Členské státy poskytnou
v reakci na výzvu Frontexu lidské zdroje
a technické vybavení.
Nejpozději do 12. 4. 2016 Komise předloží své
posouzení přiměřenosti akčního plánu, který
vypracovalo Řecko.
16. 4. 2016 Komise předloží druhou zprávu
o relokaci uprchlíků v rámci EU a o závazcích
týkajících se přesídlování uprchlíků ze zemí mimo
EU do EU.
Ve dnech 11.–17. 4. 2016 odborníci z řad Komise
a členských států vypracují schengenské hodnocení
vzdušných, pozemních a námořních hranic Řecka.
Nejpozději do 12. 5. 2016 Řecko podá zprávu
o provádění doporučení Rady.
12. 5. 2016, pokud by závažné nedostatky ochrany
vnějších hranic přetrvávaly, předloží Komise
návrh podle čl. 26 odst. 2 Schengenského
hraničního kodexu.
13. 5. 2016: Pokud by závažné nedostatky ochrany
vnějších hranic přetrvávaly, by měla Rada přijmout
doporučení podle čl. 26 odst. 2 Schengenského
hraničního kodexu, aby byl v otázce dočasné
ochrany vnitřních hranic zaveden jednotný
přístup Unie.
16. 5. 2016:Komise předloží třetí zprávu o relokaci
uprchlíků v rámci EU a o závazcích týkajících se
přesídlování uprchlíků ze zemí mimo EU do EU.
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Nejpozději v červnu 2016 dosáhnou legislativní
orgány EU politické dohody o evropské pohraniční
a pobřežní stráži a přijmou právní akt.
Červen 2016: Komise předloží posouzení možnosti
obnovit přemísťování osob do Řecka na základě
dublinského nařízení.
Nejpozději v srpnu 2016: Evropská pohraniční
a pobřežní stráž začíná fungovat.
Nejpozději v září 2016: Evropská pohraniční
a pobřežní stráž je plně funkční a vypracovává první
testy zranitelnosti, aby mohla být přijata nezbytná
preventivní opatření.
Prosinec 2016: Pokud to celková situace dovolí,
cílové datum, kdy mají být ukončena mimořádná
ochranná opatření.

EU usiluje o volný pohyb veřejných listin
Proposal for a Regulation of the European Parliament
and of the Council on promoting the free movement of
citizens and businesses by simplifying the acceptance of certain public documents in the European Union and amending Regulation (EU) No 1024/2012
(COM(2013)228)
Rada 10. 3. 2016 přijala postoj v prvním čtení k návrhu nařízení, které má usnadnit přeshraniční volný
pohyb zjednodušením požadavků na předkládání
některých veřejných listin v EU.

Kontext
Komise předložila návrh v dubnu 2013. Navrhované
nařízení by se mělo pozitivně dotknout cca 1,4 mil.
dokumentů, které jsou dnes každoročně kvůli pohybu
cca 12,6 mil. fyzických a 7 mil. právnických osob (zejm.
malých a středních podniků) napříč členskými státy
ověřovány. Komise vyčíslila roční úspory (v důsledku
přijetí nových pravidel a nad rámec úspory času) na
330 mil. €. Přijetím nového souboru pravidel chce Komise omezit byrokratickou zátěž na občany EU.

Obsah a sporné body
Nové nařízení by mělo zrušit požadavek na apostilaci („legalizaci“) veřejných listin (a to jak v případě
fyzických, tak i právnických osob), které vnitrostátní orgány v případě některých veřejných listin
vydaných jiným členským státem stále vyžadují.
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Odpadla by tedy povinnost předkládat ověřenou
kopii spolu s originálem veřejné listiny.
Jedná se například o listiny týkající se osobního stavu (narození, úmrtí, manželství, registrovaného partnerství, rodičovství, adopce, úmrtí, pobytu, občanství
a státní příslušnosti, nemovitosti, právního postavení
a zastoupení společnosti nebo podniku, práv duševního vlastnictví) nebo potvrzení o neexistenci záznamu
v rejstříku trestů. Nařízení se rovněž vztahuje na veřejné listiny, jež mohou být od občanů EU požadovány
v případě, že si přejí volit nebo být voleni ve volbách do
EP nebo v obecních volbách. Současně platí, že nová
pravidla by neměla mít žádný dopad na uznávání obsahu či účinků těchto listin, měla by pouze pomáhat
prokazovat pravost veřejných listin.
Nové nařízení by mělo také zavést nepovinné vícejazyčné standardní formuláře, které budou sloužit
jako pomůcka pro překlad a budou přiloženy k některým veřejným listinám nejčastěji používaným v přeshraničním kontaktu.

Další vývoj
EP bude na plenárním zasedání hlasovat ve druhém
čtení a očekává se, že postoj Rady schválí beze změn,
čímž bude legislativní postup ukončen.

Systém relokace není funkční
a Komise hledá řešení
Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the
Council – First report on relocation and resettlement
(COM(2016)165)
Komise 16. 3. 2016 vydala zprávu o fungování dočasných režimů nouzové relokace a Evropském
programu znovuusídlování. Zpráva představuje doporučení Komise ke zlepšení realizace těchto programů kritizovaných i některými členskými státy.

Kontext
V červnu 2015 přijala Komise návrh Evropského programu znovuusídlování a v červenci 2015 se členské
státy dohodly přesídlit více než 22 tis. osob, které
urychleně potřebovaly mezinárodní ochranu, dle údajů vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).
V září 2015 byl 2 rozhodnutími Rady stanoven režim nouzové relokace - Rozhodnutí Rady o relokaci 40
000 osob z Itálie a Řecka a Rozhodnutí Rady o relokaci
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120 000 osob z Itálie a Řecka (více v příspěvku „Chceme povinné kvóty na uprchlíky, rozhodly členské státy
EU“, Monitoring září 2015). Členské státy prostřednictvím rozhodnutí přislíbily přerozdělit do září 2017 celkem 160 000 osob z Itálie a Řecka (a případně z jiných
členských států).
Během podzimu 2015 migrační vlna nepolevovala
a EU se ji pokusila řešit prostřednictvím bilaterálních
jednání mezi EU a Tureckem. V listopadu 2015 se konal summit představitelů EU a Turecka, jehož výsledkem byl akční plán EU a Turecko (více v příspěvku
„Pokračování migrační krize: 3 mld. € pro Turecko
a větší kontrola schengenských hranic“, Monitoring
listopad 2015).
V březnu 2016 na svém zasedání Evropská rada vyzvala k urychlení relokací. Členské státy příliv uprchlíků nezvládají a s velkými problémy se potýká zejména
Řecko.
Průběh relokace, na kterém se členské státy v průběhu roku 2015 dohodly, není funkční a k 15. 3.
2016 bylo z Řecka a Itálie relokováno jen méně než
1 tis. žadatelů o azyl.

Obsah a sporné body
Komise ve své zprávě uvádí, že nejpalčivějším problémem je malá politická vůle. Z důvodu nefunkčnosti
systému se Komise rozhodla představit možné kroky,
které by mohly vést k zajištění funkčnosti relokačního řízení. Členské státy by podle Komise měly jednat
rychleji, neboť osob, které jsou připraveny k relokaci,
je vyšší než počet míst přislíbených členskými státy.
Pro naplnění dříve sjednaných kvót by bylo nutné měsíčně relokovat více než 5,5 tis. osob.
Komise v předložené zprávě žádá členské státy, aby
přislíbily více míst a zkrátily dobu potřebnou k vyřízení žádostí. Členské státy by dle Komise měly také omezit dodatečné bezpečnostní kontroly pouze na odůvodněné případy.
Komise nezdůraznila pouze problémy států, kam
by měly být osoby relokovány, ale také upozornila
na to, aby Řecko a Itálie zajistily rychlé a účinné fungování systému, zejména pokud jde o systematické
bezpečnostní kontroly a kvalitu informací zasílaných
členským státům.
Komise kromě malé politické vůle pokládá za největší problém rozdílnost v kritériích výběru, délce řízení, nástrojích pro integraci nebo v počtu dostupných
míst mezi jednotlivými státy. Problémy vznikají také
kvůli nedostatečné přijímací kapacitě a kvůli zpožděním, která jsou způsobena prověřováním při odchodu
ve třetích zemích.

Další vývoj
Komise doporučuje, aby do vydání příští zprávy bylo
relokováno nejméně 6 tis. osob a do vydání třetí měsíční zprávy, která by měla vyjít v květnu 2016, by mělo
být dokončeno minimálně 20 tis. relokací. Vzhledem
k současnému průběhu přemisťování je však tento
předpoklad spíše nereálný.

Unie opět jednala s Tureckem
s cílem omezit příliv migrantů
Evropská rada 18. 3. 2016 jednala s Tureckem. Od
listopadu 2015 se jednalo již o třetí setkání podobného druhu. Hlavním cílem setkání bylo opět řešení migrační krize.

Kontext
EU se v listopadu 2015 věnovala mezinárodnímu řešení migrační krize se třetími státy EU. Drtivá většina
uprchlíků ze Sýrie přicházejících do EU se nachází
v Turecku v uprchlických táborech. Turecko má aktuálně na svém území více než 2 mil. syrských uprchlíků. Na jednání Evropské rady 15. 10. 2015 byl projednáván akční plán připravovaný mezi EU a Tureckem
ve věci spolupráce při migrační krizi (více v příspěvku
„Instituce EU schválily více financí na řešení migrační
krize“, Monitoring říjen 2015).
Nejdříve Rada a posléze plénum EP schválily v říjnu
2015 navýšení alokace ve výši 401, 3 mil. € v letošním
rozpočtu, které budou určeny jak členským státům
EU, tak třetím zemím nejvíce zasaženým přívalem
uprchlíků a 3 agenturám EU, které se na řešení tohoto
problému podílejí. Navázaly tak na závěry Evropské
rady z 23. 9. 2015 (více v příspěvku „Chceme povinné
kvóty na uprchlíky, rozhodly členské státy EU“, Monitoring září 2015).
EU přislíbila Turecku finanční pomoc ve výši 3 mld.
€ na základě neformálního jednání Evropské rady při
summitu ve Valletě, která má přispět k oslabení migrační vlny do EU a poskytnutí pomoci uprchlíkům přímo v uprchlických táborech na tureckém území.
Součástí dohody o akčním plánu bylo:
– řešení prvotních příčin nelegální migrace a nuceného vysídlování,
– posílení spolupráce v oblasti legální migrace
a mobility,
– zvýšení ochrany migrantů a žadatelů o azyl,
– předcházení nelegální migraci, převaděčství migrantů a obchodování s lidmi a boj proti těmto
jevům,
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– zvýšení společného úsilí o zlepšení spolupráce
v oblasti navracení, zpětného přebírání a reintegrace (více v příspěvku „Pokračování migrační krize:
3 mld. € pro Turecko a větší kontrola schengenských hranic“, Monitoring listopad 2015).

Obsah a sporné body
Na společném březnovém jednání Turecko i EU se
shodly na pokračování akčního plánu, který byl aktivován koncem listopadu 2015. V souvislosti s plněním
akčního plánu bylo dosaženo několika kroků. Turecko
otevřelo svůj trh práce občanům Sýrie, kteří požívají
dočasné ochrany. Pro občany Sýrie a státní příslušníky jiných zemí byly zavedeny nové vízové požadavky. Unie zahájila vyplácení prostředků z nástroje pro
uprchlíky ve výši 3 mld. € a pokročil i proces uvolňování vízového režimu a přístupových jednání.
Výsledkem společného jednání jsou opatření, která by měla narušit či dokonce rozbít obchodní modely
převaděčů a ukončit nelegální migrací z Turecka do
EU. Vzájemná dohoda stanovuje následující postupy:
1. Všichni noví nelegální migranti vstupující od 20.
3. 2016 na řecké ostrovy z Turecka budou navráceni
do Turecka.
2. Za každého syrského občana navraceného z řeckých ostrovů do Turecka bude jeden syrský občan
přesídlen z Turecka do EU, a to s ohledem na kritéria zranitelnosti vypracovaná OSN.
3. Turecko přijme nezbytná opatření, aby zabránilo
vzniku nových tras pro nelegální migraci z Turecka do
EU, ať už námořních nebo pozemních, a bude za tímto účelem spolupracovat se sousedními státy i s EU.
4. V momentě, kdy dojde k ukončení nebo alespoň
omezení počtu případů nelegálního překračování
hranice, bude aktivován dobrovolný program přijímání osob z humanitárních důvodů.
5. V případě, že budou splněna všechna kritéria, bude
moci dojít k plnění plánu na uvolnění vízového režimu ve vztahu ke všem zúčastněným členským
státům s cílem zrušit vízové požadavky pro turecké
občany nejpozději do konce června 2016.
6. EU bude pokračovat ve vyplácení původně vyčleněných 3 mld. € v rámci nástroje pro uprchlíky v Turecku a zajistí financování dalších projektů.
7. EU i Turecko budou také pokračovat v probíhající
práci týkající se celní unie.
8. Během nizozemského předsednictví má dojít k pokroku v přistupování Turecka do EU prostřednictvím otevření kapitoly č. 33.
9. Unie bude intenzivně spolupracovat s tureckou
stranou s cílem zlepšení humanitární situace v Turecku a v blízkosti jeho hranic.
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Poslanci požádali o podrobnosti dohody mezi EU
a Tureckem. Zdůraznili totiž, že je nezbytné v oblasti
migrace a řízení uprchlických toků dodržovat mezinárodní pravidla azylu. To zdůrazňují i lidskoprávní organizace či zástupci OSN.
Obavy plynou například z toho, jak bude v rámci
mechanismu výměny „jeden za jednoho“ udělován
v Turecku status uprchlíka pro přesídlení do EU, ale
i z toho, jak bude v Turecku zacházeno s uprchlíky
jiných národností (např. z Afghánistánu nebo Iráku)
poté, co budou z EU navráceni. Kritici rovněž odmítají spojovat jednání o zrušení vízové povinnosti pro
turecké občany cestující do EU s otázkou uprchlíků.

Další vývoj
Provádění jednotlivých opatření bude monitorováno
1x měsíčně. V případě potřeby EU s Tureckem uspořádají další společné zasedání v souladu se společným
prohlášením z listopadu 2015.

Zemědělství a rybolov
Nový návrh Komise na využívání
organických hnojiv a hnojiv na
bázi odpadů
Proposal for a Regulation on the making available
on the market of CE marked fertilising products and
amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No
1107/2009 (COM(2016)157)
Komise 17. 3. 2016 navrhla nařízení, které má usnadnit přístup organických hnojiv a hnojiv na bázi odpadů na jednotný trh EU. Podmínky pro jejich uvádění na trh tak mají být stejné jako v případě hnojiv
tradičních, neorganických.

Kontext
Opětovné využívání surovin, které se v současnosti
likvidují jako odpad, je jednou z klíčových zásad, jež
prosazuje balík opatření zabývající se problematikou
oběhového hospodářství přijatý v prosinci 2015 (více
v příspěvku „Komise představila nový balík návrhů na
znovuvyužití odpadů „, Monitoring prosinec 2015).
Stávající nařízení o hnojivech z roku 2003 (č.
2003/2003) zajišťuje volný pohyb na jednotném trhu
především pro konvenční, neorganická hnojiva, která
se zpravidla těží v dolech nebo se získávají chemickou
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cestou. Tyto procesy jsou však energeticky náročné
a vzniká při nich velké množství emisí CO2. Inovativní hnojiva vyráběná z organických materiálů do působnosti dosavadního nařízení o hnojivech nespadají.
Jejich přístup na jednotný trh tudíž závisí na vzájemném uznávání mezi členskými státy a kvůli rozdílným
národním předpisům je často obtížný. Stávající nařízení o hnojivech navíc neřeší obavy o životní prostředí, jež vyvstávají v souvislosti se znečišťováním půdy,
vnitrozemských vod, moří a v konečném důsledku
i potravin.
Díky tomuto novému nařízení by mohlo dle Komise dojít k většímu uplatnění na trhu u inovativních
společností a zároveň k omezení množství produkovaného odpadu, spotřeby energie a negativních dopadů
na životní prostředí. Biologické odpady se dnes recyklují z pouhých 5 %. Podle odhadů by mohly nahradit
až 30 % neorganických hnojiv.

Obsah a sporné body
Návrh nařízení stanovuje společná pravidla pro přeměňování biologického odpadu na suroviny, jež mohou dále sloužit k výrobě hnojiv. Definuje požadavky
na bezpečnost, jakost a označování, které by musely
všechny výrobky určené ke hnojení splňovat, aby se
s nimi dalo volně obchodovat po celé EU.
Než budou moci výrobci své produkty opatřit označením CE, budou muset prokázat, že jejich výrobky
vyhovují stanoveným požadavkům a že jsou dodržena omezení, co se týče organických znečišťujících látek, mikrobiálních kontaminantů a fyzických nečistot.
Jelikož některá hnojiva se nevyrábí ve velkém
množství nebo se s nimi ve velkém neobchoduje
přes hranice států, navrhuje Komise nepovinnou
harmonizaci. V závislosti na své obchodní strategii a druhu produktu se budou moci výrobci
buď rozhodnout, že budou své výrobky opatřovat
označením CE, a s těmito pak bude možné volně
obchodovat na jednotném trhu podle společných
evropských pravidel, nebo se budou moci rozhodnout, že se s jejich výrobky bude obchodovat podle
národních norem na základě vzájemného uznávání
na jednotném trhu.
Nová pravidla se mají vztahovat na všechny druhy
hnojiv. Návrh nařízení zavádí přísné limity pro přítomnost kadmia ve fosforečných hnojivech. Mezní
hodnoty budou zpřísněny z 60 mg/kg na 40 mg/kg po
3 letech a na 20 mg/kg po 12 letech.

Další vývoj
Návrh nařízení bude nyní předložen k projednání EP
a Radě.

Zaměstnanost a sociální věci
Podmínky vysílání pracovníků
by měly být změněny
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 8. 3. 2016 představila revizi pravidel pro
vysílání pracovníků zejména s ohledem na výši jejich odměn.

Kontext
Právní předpisy EU vymezují soubor povinných pravidel upravujících podmínky zaměstnávání vysílaných
pracovníků a jsou uvedeny ve směrnici č. 96/71, 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.
Směrnice o vysílání pracovníků se nezabývá aspekty
sociálního zabezpečení. Tyto aspekty 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.
V posledních 20 letech se jednotný trh rozrostl
a zvětšily se mzdové rozdíly, což vedlo dle Komise k vytvoření nezamýšlených pobídek ke zneužívání těchto

11

Monitoring EU europoslance Jana Zahradila

rozdílů prostřednictvím vysílání pracovníků. Legislativní rámec vytvořený směrnicí z roku 1996 proto považuje již za nedostatečný.
V letech 2010–2014 se 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. 2014/67 (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.
Směrnice o prosazování, kterou musí členské státy
provést do svých vnitrostátních právních předpisů do
18. 6. 2016, by měla:
– zvýšit povědomí vyslaných pracovníků a společností o jejich právech a povinnostech,
– zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vysílání,
– řešit problematiku společností s fiktivním sídlem
(tzv. společnosti typu poštovní schránka), které vysílání pracovníků zneužívají k obcházení zákonů,
– definovat povinnosti členských států, pokud jde
o kontrolu plnění pravidel pro vysílání pracovníků,
– stanovit požadavky kladené na společnosti, pokud jde o zajištění transparentnosti informací
a inspekce,
– zmocnit odborové svazy a další subjekty k podávání stížností a přijímání právních či správních kroků
vůči zaměstnavatelům vyslaných pracovníků porušujících jejich práva,
– zajistit účinné uplatňování a výběr správních sankcí a pokut ve všech členských státech v případech,
kdy nejsou dodrženy právní předpisy EU vztahující
se na vysílání pracovníků.
Směrnice o prosazování má nabídnout vnitrostátním orgánům nástroje, jak odlišit skutečné vysílání
od zneužívání a obcházení pravidel. Nově předložený návrh směrnice má na na směrnici o prosazování navazovat.

V současné době se již na vyslané pracovníky v některých oblastech, jako je bezpečnost a ochrana zdraví,
vztahují stejná pravidla jako na zaměstnance hostitelského členského státu. Sporné je ovšem to, že zaměstnavatelé nejsou povinni platit vyslaným pracovníkům
více než minimální mzdu stanovenou v hostitelské
zemi. To může vytvářet mzdové rozdíly mezi vyslanými a místními pracovníky a potenciálně vést k nekalé
hospodářské soutěži mezi podniky.
Komise se prostřednictvím návrhu směrnice snaží
zabránit tomu, aby vyslaní pracovníci byli za stejnou
práci odměňováni méně než ostatní pracovníci. Z tohoto důvodu by měli mít vyslaní pracovníci zaručena
všechna pravidla odměňování, která obecně platí pro
místní pracovníky. Do odměňování by se neměla počítat pouze minimální mzda, ale také případné příplatky či příspěvky. Členské státy by tedy nově měly specifikovat různé složky, z nichž se skládá celková odměna
na jejich území.
Návrh směrnice má také členským státům umožnit
stanovení toho, že subdodavatel musí svým pracovníkům poskytovat stejnou odměnu jako hlavní dodavatel. Návrh by se měl rovněž vztahovat na agenturní
zaměstnávání v případě agentur zřízených v zahraničí,
které vysílají pracovníky.
V případech, kdy délka vyslání přesahuje 24 měsíců, by měly být uplatňovány pracovněprávní podmínky hostitelských členských států.
Poslanci k návrhu nevyjádřili jednotnou podporu.
Zatímco středoleví poslanci návrh považují za prostředek omezující vykořisťovaní pracujících, tak poslanci
ve středu a pravé části politického spektra jsou znepokojeni možným dopadem na konkurenceschopnost,
a to zejména u MSP.
Rozporuplnou reakci vyjádřily i některé členské
státy EU, které rozdílnou úroveň mezd nepovažují
za projev sociálního dumpingu (včetně ČR). Současně kritici upozorňují riziko právní nejistoty vzhledem
k tomu, že je nový návrh předložen v okamžiku, kdy
ještě není dokončena implementace předchozí revize
právního rámce.

Obsah a sporné body

Další vývoj

Návrh nové směrnice stanovuje, že by vyslaní pracovníci měli mít stejné podmínky, kterými se řídí
odměny a pracovní podmínky místních pracovní-
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ků. Kvůli dodržení zásady subsidiarity by měly být
tyto podmínky stanoveny veřejnými orgány a/nebo
sociálními partnery v daném členském státě.

Návrh směrnice by měl být nyní projednán na pracovní skupině a poté v dubnu 2016 na neformálním ministerském zasedání Rady.

březen 2016

KRÁTCE…

EP schválil pozměňovací návrhy
k pravidlům pro přístavní služby
EP 8. 3. 2016 odhlasoval pozměňovací návrhy ke znění nařízení o přístavních službách. Odmítnutím principu volného trhu pro přístup k přístavním službám
a zdůrazněním nutnosti transparentnosti veřejného
financování se přihlásili ke zprávě výboru TRAN z ledna 2016 (více v příspěvku „EP se vyjádřil k pravidlům
pro přístavní služby”, Monitoring leden 2016). Na rozdíl od Komise 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
také schválili mandát pro vyjednávače do dalších jednání s Radou o finálním znění aktu.

Rada jednala o dani
z tabákových výrobků
Rada 8. 3. 2016 přijala závěry ke struktuře a sazbám
spotřební daně z tabákových výrobků. Struktura stávajících spotřebních daní z tabákových výrobků by
měla být zjednodušena. Měly by být stanoveny jasné
kategorie nebo definice tabákových výrobků v rámci
právních předpisů o spotřební dani, aby se případně zabránilo nesrovnalostem ohledně klasifikace pro
účely spotřební daně. Například elektronické cigarety
nespadají do žádné z kategorií výrobků podléhajících
spotřební dani. Vzhledem k tomu, že Komise bude

muset před předložením příslušného legislativního návrhu provést studie, technické analýzy, veřejné
konzultace a posouzení dopadů, Rakousko, Irsko, Finsko, Francie a Švédsko se domnívají, že je nutné neprodleně zahájit práci na budoucí revizi minimálních
sazeb.

Neformální dohoda na technických
požadavcích pro plavidla vnitrozemské
plavby uzavřena
Nizozemské předsednictví 17. 3. 2016 dosáhlo neformální dohody se zástupci EP ohledně revize směrnice
týkající se technických požadavků pro plavidla vnitrozemské plavby. Coreper pak 23. 3. dohodu potvrdil.
Návrh na revizi stávající směrnice č. 87/2006, která
stanovuje technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby z roku 2006, je součástí akčního programu NAIDES II, který Komise zveřejnila v září 2013.
NAIDES II má navázat na program NAIDES I, který
fungoval během let 2006–2013 a zahrnoval přes 30 akcí
na podporu vnitrozemské plavby (např. úprava pracovní doby, přezkoumání administrativních a regulačních překážek), které je nutné nyní aktualizovat. Nová
norma má sjednotit 2 v EU dosud používané systémy,
tedy ten evropský a systém Ústřední komise pro plavbu na Rýně (CCNR). Na znění technických standardů
od června 2015 pracoval zvláštní Evropský výbor pro
vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu (CESNI). Znění návrhu směrnice však musí ještě být formálně odsouhlaseno Radou i EP.
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ A STÁŽÍ V EU
Pracovní místa
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Pozice: Člen dozorčí rady
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 15. 4. 2016
Odkaz: http://europa.eu/supervisory-committee-olaf/call-expression-interest-member-olaf-supervisory-committee
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
(EASO)
Pozice: ICT Officer
Místo výkonu: Valleta, Malta
Termín přihlášek: 22. 4. 2016
Odkaz: https://easo.europa.eu/working-for-easo/
vacancies/easo2016ca002-vacancy-notice-ict-officer-fg-iv/
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
(EASO)
Pozice: ICT Assistant
Místo výkonu: Valleta, Malta
Termín přihlášek: 27. 4. 2016
Odkaz: https://easo.europa.eu/working-for-easo/
vacancies/easo2016ca003-vacancy-notice-ict-assistant-fg-iii/
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
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Expert Communication Capacity Support
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 10. 5. 2016
Odkaz: http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/
jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
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Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Expert Tuberculosis
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 10. 5. 2016
Odkaz: http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/
jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
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
Evropská železniční agentura (ERA)
Pozice: Head of Human Resources
Místo výkonu: Valenciennes, Francie
Termín přihlášek: 29. 4. 2016
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 služba pro vnější činnost (EEAS)
Pozice: Eulex Kosovo
Místo výkonu: Kosovo
Termín přihlášek: 29. 4. 2016
Odkaz: http://eeas.europa.eu/csdp/opportunities/2016/eulex_kosovo/annex_1_
jd_1_2016_30032016.pdf

březen 2016

Stáže
České centrum Berlín
Pozice: stáž
Místo výkonu: Berlín, Německo
Termín přihlášek: 24. 4. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/26/25712/nabidka_staze_-ceske_centrum_berlin_podzim_2016.pdf
České centrum Bratislava
Pozice: stáž
Místo výkonu: Bratislava, Slovensko
Termín přihlášek: 15. 4. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/26/25710/nabidka_staze_ceske_
centrum_bratislava_podzim_2016.pdf
České centrum Milán
Pozice: stáž
Místo výkonu: Milán, Itálie
Termín přihlášek: 20. 4. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/26/25720/nabidka_staze_ceske_
centrum_milan_podzim_2016.pdf

České centrum Paříž
Pozice: stáž
Místo výkonu: Paříž, Francie
Termín přihlášek: 20. 4. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/26/25717/nabidka_staze_ceske_
centrum_pariz_podzim_2016.pdf
České centrum Sofie
Pozice: stáž
Místo výkonu: Sofie, Bulharsko
Termín přihlášek: 20. 4. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/26/25718/nabidka_staze_ceske_
centrum_sofie_podzim_2016.pdf
České centrum Varšava
Pozice: stáž
Místo výkonu: Varšava, Polsko
Termín přihlášek: 15. 4. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/26/25711/nabidka_staze_ceske_
centrum_varsava_podzim_2016.pdf

České centrum Mnichov
Pozice: stáž
Místo výkonu: Mnichov, Německo
Termín přihlášek: 25. 4. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/26/25755/nabidka_staze_ceske_
centrum_mnichov_podzim_2016.pdf
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