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Aktuálně, spolehlivě, nezávisle.

Šok! Rada EU zamítla návrh o pracovních podmínkách v prvním čtení
Na včerejším jednání Rady EU došlo k něčemu, co asi před jeho zahájením neočekával nikdo.
Ministři členských států se totiž nebyli schopni domluvit na jakémkoli prvotním kompromisu,
neústupně zastávali zájmy svých států, což vyústilo v to, že návrh směrnice o pracovních
podmínkách nebyl přijat hned v prvním čtení. Miliony pracovníků v EU tak zůstávají nadále
vystaveny nekalým praktikám ze strany zaměstnavatelů.
Návrh nebyl přijat! Tak bylo zakončeno jednání Rady EU o směrnici o transparentních a předvídatelných
pracovních podmínkách. Ministři tak hned v prvním čtení tento návrh směrnice zamítli. Během jednání
tomuto výsledku však nic nenasvědčovalo, probíhala věcná diskuse a bylo přijato hned několik
pozměňovacích návrhů. Při hlasování však nebylo dosaženo kvalifikované většiny, pro byl sice dostatečný
počet států, jenže počet obyvatel, které zastupovaly, na schválení nestačil.
Tato zpráva rozhodně neudělá radost pracujícím osobám v EU, které jsou zaměstnané na nové typy
pracovních smluv. Cílem předložené směrnice bylo podpořit jejich práva a možnosti, což bylo kvůli
zatvrzelosti ministryň a ministrů a jejich přehnaném lpění na konkrétních národních zájmech zamítnuto.
Na druhou stranu někteří zaměstnavatelé mohou jásat, protože v současné době nestojí jejich nekalým
praktikám a zneužívání zaměstnanců nic v cestě.
Co to tedy reálně znamená pro naše zákonodárce? Hlavně to, že tento návrh byl definitivně zavrhnut a už
se o něm ani nebude jednat v Evropském parlamentu. Nyní je pomyslný „míč“ na straně Evropské komise,
konkrétně komisařky Hanusinové, která se snaží urychleně připravit nový návrh regulující tuto oblast,
která je považována za zásadní, protože lepší ochrana práv pracovníků je jednoduše potřeba. Více o něm
se dozvíte na dalších řádcích tohoto vydání!
Jan Jakovljevič

Smernica o transparentných pracovných podmienkach dostane druhú šancu
Nepřijetí návrhu o pracovních podmínkách Radou EU způsobilo šok také v Evropské komisi. Ta
však stále trvá na tom, že v návrhu řešená problematika je natolik významná, že by se měla
regulovat na celoevropské úrovni. Komisařka Hanusinová se ale nevzdává a připravila nový návrh.
V něm se bude snažit více reflektovat zájmy členských států EU.
Spýtali sme sa preto komisárky pre Zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a pracovnú mobilitu Lucie
Hanusinovej, v čom boli najväčšie spory prijatia smernice: „Kameňmi úrazu rokovaní boli viaceré
pozmeňovacie návrhy týkajúce sa skúšobnej doby, finančnej záťaže pre zamestnávateľov spojenej s
odbornými školeniami pre zamestnancov alebo rôzne výhody pre zamestnancov. Snahu o zavedenie
neobmedzenej skúšobnej doby zo strany niektorých členských štátov považujem za pokus o sabotáž
prijatia tejto smernice,“ uviedla po rokovaniach komisárka. Krajiny zároveň navrhli posunúť účinnosť
smernice na rok 2025. Komisia preto predkladá nový návrh Smernice o transparentných a predvídateľných
pracovných podmienkach v EÚ číslo 2020/3.
Veronika Oravcová a Jan Jakovljevič

Názory sú rôzne, cieľ máme rovnaký: dohodnúť sa
Parlament dnes začal rokovať o návrhu nariadenia o obchodovaní s tovarom, ktorý môže byť
použitý na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo kruté zaobchádzanie. Poslanci predstavili
niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré sprevádzala búrlivá diskusia. I napriek tomu však dúfajú,
že sa im podarí dohodnúť na finálnej podobe nariadenia.
Jakub Martinek z politickej frakcie Identita and Demokracia (ID) dnešné rokovania hodnotí úspešne: „Aj
keď naše pozmeňovacie návrhy nevyvolali kladné reakcie ostatných poslancov, aspoň donútili ostatné
politické strany zamyslieť sa nad tým, aké návrhy predkladáme a argumentačne obhájiť svoju pozíciu.“
Tomáš Čorej z Progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D) súhlasí a dodáva: „Rokovania
hodnotím veľmi pozitívne, je dôležité, že dokážeme o tejto dôležitej agende diskutovať. Samozrejme, vidím
istý priestor na zlepšenie.“
Poslanci sú tak po prvých rokovaniach optimistickí. Zástupcovia oboch strán sa zhodli na tom, že návrhy
politickej frakcie ECR, ktoré boli prevažne technického charakteru (týkajúce sa napr. spresnenia niektorých
článkov) by mohli byť schválené. S&D zároveň verí, že uspejú viaceré pozmeňovacie návrhy, ktoré
predkladajú zároveň s politickou skupinou Zelení.
Zároveň europoslanci apelujú aj na politickú kultúru kolegov: „Dúfal som, že nebudú padať invektívy zo
strany poslancov. Ako poslanec dúfam, že si rokovania udržia istú úroveň,“ myslí si Jakub Martinek a Tomáš
Čorej uzatvára: „Dnešné rokovania boli zložité, nastali viaceré obštrukcie, najmä zo strany ID. Vyzval by
som aj ostatných politikov, aby ignorovali provokačné hlasy.“ Verme, že nasledujúce dni budú o hľadaní
konsenzu a udržia si vysokú úroveň.
Veronika Oravcová

Co náš čeká dnes?
Program dnešního dne odstartuje aktivita strukturovaného dialogu s mládeží, které se zúčastní
europoslanci Markéta Gregorová a Vladimír Bilčík, Igor Blahušiak a Ludmila Johnová z Odboru
komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, a také Zuzana Wildová a Michaela Doležalová
z České rady dětí a mládeže. Poté vystoupí Lenka Babicová z Iuventy, která zde představí možnosti, které
mladým lidem nabízí program Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Následně se bude chvíli jednat o
agendách, a poté budou účastníci pracovat s výstupy strukturovaného dialogu s mládeží z českých a
slovenských regionálních seminářů. Program bude zakončen tím, že studenti budou vytvářet své výstupy
z mezinárodního setkání mládeže.
Jan Jakovljevič

