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EVROPSKÝ REPORTÉR
Aktuálně, spolehlivě, nezávisle.

V Bratislavě se bude rozhodovat o Evropě

Organizátoři projektu

Významnou událost bude od 22. do 26. ledna 2020 hostit
slovenské hlavní město Bratislava. Sjedou se tam totiž
nejúspěšnější účastníci projektu Rozhoduj o Evropě – Staň se na
den tvůrcem evropské politiky, aby na modelovém zasedání,
které se uskuteční v Mercure Bratislava Centrum Hotel, letošní
ročník projektu zakončili, ale také aby si na vlastní kůži zkusili
několikadenní jednání o agendách předložených Evropskou
komisí, jež rovněž představíme v tomto vydání.

Projekt
je
realizován
obecně
prospěšnou společností EUTIS a
Výzkumným
centrem
Slovenské
společnosti pro zahraniční politiku ve
spolupráci s Centrem pro evropskou
politiku
(Bratislava),
Odborem
komunikace o evropských záležitostech
Úřadu vlády ČR a Zastoupením
Evropské komise v ČR. Partnery
projektu jsou Národní pracovní skupina
pro strukturovaný dialog s mládeží,
Europe Direct Česká republika a
Katedra politologie Fakulty sociálních
studií
Masarykovy
univerzity.
Mediálním partnerem projektu v České
republice je portál Euroskop.cz. Projekt
je ko-financován z programu Erasmus+.
Další informace naleznete na webu
www.rozhodujoevrope.cz
a
na
facebookové stránce.

Program akce však nebude jen o simulaci jednání institucí
Evropské unie. Účastníci budou mít také možnost diskutovat s
pozvanými hosty. Při těchto diskusích se budou moct vyjádřit k
celé řadě (nejenom) celoevropských otázek. Tyto diskuse naváží
na již realizované debaty v regionech. Mezi hosty, kteří přijali
pozvání organizátorů projektu a zapojí se tak do diskusních
aktivit, se řadí i europoslanci – Markéta Gregorová nebo
Vladimír Bilčík.
Zahájení modelového zasedání institucí EU se uskuteční v
Mercure Bratislava Centrum Hotel ve středu 22. ledna od 17:30
za účasti Ladislava Mika ze Zastoupení Evropské komise na
Slovensku, Matthiase Barnera z Konrad-Adenauer-Stiftung,
Ludmily Johnové a Igora Blahušiaka z Odboru komunikace o
evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Pavola Kukučky ze
Zastoupení Evropské komise v České republice a Michaely
Doležalové z České rady dětí a mládeže.
Bratislavské modelové zasedání institucí EU ukončí letošní
ročník projektu. V jeho průběhu zavítali organizátoři do
dvanácti regionů České republiky a do osmi regionů na
Slovensku, aby středoškolské studenty hravou a zábavnou
formou informovali o Evropské unii a ukázali jim, jak se dělá
evropská politika a jaká má pravidla.
Jan Jakovljevič

Jan Jakovljevič, za tým EUTIS

EU chce regulovat obchod se zbožím určeným k mučení
Ministryně a ministři členských států a europoslankyně a europoslanci přijíždějí do Bratislavy,
aby, mimo jiné, projednali návrh nařízení o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být
použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení a trestání.
Toto nařízení vychází z dlouhodobé globální snahy Evropské unie podporovat lidská práva na globální
úrovni a zcela vymýtit trest smrti, mučení a další formy nehumánního zacházení. Jde tak o pokračující
snahu Unie sledovat své hodnoty a principy. Jedná se o poměrně dlouhý dokument, který vedle
jednotlivých právních formulací a článků obsahuje několik příloh, které vyjmenovávají konkrétní typy
zboží, jejichž prodej má být zakázán či omezen. Návrh jako celek je tak velmi komplexní a ambiciózní.
Podle očekávání má předložený návrh celou řadu podporovatelů, ale také několik kritiků, a to jak v Radě
EU, tak v Evropském parlamentu. Mezi europoslanci se mezi největší kritiky řadí frakce Identita a
demokracie, která se obává, že nařízení by jen dále byrokratizovalo EU a ve své podstatě by vůbec ničemu
nezabránilo. Nutné je však říci, že většina frakcí EP se k návrhu staví pozitivně, byť v některých případech
s určitými výhradami.
Podobná je situace také v Radě EU, kde také většina států návrh vítá, avšak také jsou zde patrné určité
výhrady, které se budou snažit ministryně a ministři při jednání vyřešit. Obecně je však možné očekávat,
že jak v Evropském parlamentu, tak také v Radě EU se budou debaty spíše zabývat jednotlivými
náležitostmi a detaily návrhu, než aby byla vedena diskuse o tom, zda je vhodné jej vůbec přijmout či nikoli.
Jan Jakovljevič

Európska Únia reaguje na zmeny na pracovnom trhu
Demografické zmeny, digitalizácia a nové formy zamestnania viedli
k návrhu vytvoriť transparentnejšie a predvídateľnejšie
podmienky na trhu práce. Návrh upravuje minimálny súbor práv
pre pracovníkov v príležitostnom alebo krátkodobom pracovnom
pomere, ako aj zmlúv na prácu na vyžiadanie, za poukážky alebo
pre platformy typu Uber či Bolt.
Návrh reaguje predovšetkým na meniace sa pracovné prostredie, neustály nárast počtu pracovníkov s
neštandardnými formami zamestnania a chráni tak záujmy tých najzraniteľnejších na trhu práce. Smernica
rozširuje a modernizuje povinnosti zamestnávateľa informovať pracovníkov o ich pracovných
podmienkach. Všetci pracovníci bez ohľadu na dĺžku zmluvy a pracovného času budú vedieť od nástupu
do zamestnania aké sú ich práva a povinnosti.
Členské štáty sa zhodujú v tom, že je potrebné reagovať na nové výzvy na trhu práce a zlepšiť pracovné
podmienky. Nezhodujú sa však na podobe návrhu smernice. Medzi kritikov návrhu patria Belgicko či
Taliansko, podľa ktorých smernica zasahuje do legislatívy členských štátov. Naopak, ambicióznejší prístup
na pracovnom trhu, ako napríklad nové minimálne požiadavky na pracovné podmienky prostredníctvom
kolektívnych zmlúv presadzuje Chorvátsko. Pozitívne sa k návrhu stavia i Cyprus, Írsko, Rumunsko, Veľká
Británia či Španielsko.
Viaceré členské štáty sa celkovo k návrhu stavajú pozitívne, kritizujú však jeho jednotlivé opatrenia, a
preto je prijatie smernice otázne. Francúzsko sa obáva straty flexibility pracovného trhu a obmedzenia
tvorby nových pracovných miest. Podľa Holandska a Lotyšska by bolo potrebné zahrnúť aj pracovníkov
na „voľnej nohe“ alebo so zmluvami na nula hodín, ktorých tento návrh nezahŕňa. Slovinsko trvá na zrušení
výnimky pre určité kategórie štátnych zamestnancov, ktorí sú z návrhu smernice vyňatí. Luxembursko
vyjadruje obavy z neprimeranej administratívnej záťaže pre zamestnávateľov, čo môže mať negatívne
dopady na celkový stav ekonomiky.
Veronika Oravcová

