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SVOBODY USAZOVÁNÍ A VOLNÉHO

V současné době budí pozornost národních parlamentů návrh nařízení o výkonu práva na
kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu služeb. Navrhované nařízení
reaguje na skutečnost, že zájmy podniků využívajících tržní svobody - zejména svoboda
usazování a volný pohyb služeb - mohou kolidovat se sociálními právy pracovníků v těchto
podnicích. Může docházet k tzv. sociálnímu dumpingu, kdy má podnik působící v zahraničí
konkurenční výhodu z toho, že svým zaměstnancům poskytuje nižší standard pracovních
podmínek (včetně mezd), než je obvyklý ve státě, na jehož trhu participuje. Tomu se mohou i
formou kolektivních akcí snažit bránit zájmové organizace pracovníků, nicméně podniky
v takovém případě mohou poukazovat na skutečnost, že pouze využívají tržní svobody
plynoucí z práva EU. Návrh projednává z hlediska možného porušení principu subsidiarity
nejméně 14 parlamentních komor, první odůvodněné stanovisko vydal včera dánský
parlament. Důvody pro odmítání návrhu se liší. Např. frakce S&D v Evropském parlamentu
kritizuje absenci řešení problematiky sociálního dumpingu. Dále zaznívá názor, že návrh
neupřednostňuje ani tržní svobody ani sociální práva, a nechává tak otázku jejich vzájemné
kolize otevřenou pro Soudní dvůr EU či vnitrostátní soudy, čímž se vytrácí hlavní smysl
nařízení. Nejasné je také, zda k vyslovení souhlasu vlády ČR s tímto návrhem na Radě bude
třeba předchozího souhlasu Senátu dle § 119k písm. d) zákona o jednacím řádu Senátu
(doložka flexibility). Souhlasu není třeba, pokud se jedná o opatření nezbytná pro fungování
vnitřního trhu, nicméně návrh může mít i značný dopad na oblast sociálních práv. Lhůta pro
kontrolu subsidiarity ze strany národních parlamentů je 22. května t.r. Pro jeho schválení
bude třeba jednomyslný souhlas v Radě.

ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU ZAZNAMENÁVÁNÍ HLASOVÁNÍ POSLANCŮ EP NA VÝBORECH
Minulý týden byl na Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) odmítnut
poměrem 14 : 8 návrh poslance A. Duffa (ALDE, Velká Británie) ke změně článku 196
jednacího řádu ohledně ustanovení týkajících se plenárních zasedání, jež se vztahují na
výbory. Cílem návrhu mělo být zaznamenávání hlasování jednotlivých poslanců tak, jak se toto
děje na plénu Evropského parlamentu. V současné době nejsou výsledky hlasování
ve výborech zaznamenávány, i když poslanci a poslankyně Evropského parlamentu mají
možnost – pokud to požaduje čtvrtina členů výboru - požádat o tzv. jmenovité hlasování (rollcall). Doposud se tohoto instrumentu z různých důvodů téměř nevyužívalo. Hlasování o této
změně jednacího řádu však proběhlo na žádost zpravodaje jmenovitým hlasováním. Na první
pohled se zdá tato změna nepodstatná, nicméně v Evropském parlamentu se jedná o zásadní
záležitost. Výsledky hlasování v relevantním výboru tvarují podobu návrhu legislativního aktu,
který pak jde na plénum Evropského parlamentu pro první čtení, a tedy i podobu
legislativního návrhu, který je předkládán Radě. V Evropském parlamentu je zažitá kultura
vysokého počtu pozměňovacích návrhů, z této perspektivy je hlasování o konečné podobě
dokumentu na výboru klíčovým momentem pro ovlivnění znění návrhu a tedy i pro
potenciální lobbing. Záznam hlasování jednotlivých poslanců a poslankyň ve výborech by tedy
mohl vést k vyšší transparentnosti a kontrole činnosti Evropského parlamentu.
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MANIFEST EVROPY ZDOLA A NÁVRH NA ZAVEDENÍ ROKU DOBROVOLNÍKŮ EVROPY

Ve čtvrtek 3. května 2012 byl v četných evropských periodicích zveřejněn manifest
předních evropských intelektuálů, bývalých i současných politiků či umělců s názvem My
jsme Evropa! Manifest Evropy zdola. Manifest zmiňuje v kontextu aktuálních politických i
ekonomických událostí pocit vyprázdněnosti evropské ideje a vnímání, že Unie je „Evropa
bez Evropanů“ a přichází s myšlenkou jak na současnou krizi reagovat. Jedná se o návrh,
aby každý občan EU měl možnost bez ohledu na věk, vzdělání či povolání strávit tzv.
dobrovolný rok pro Evropu, aniž by to však bylo blíže specifikováno. Tato iniciativa by
mohla dle signatářů mimo pozitivních přínosů plynoucích z dobrovolnictví také podnítit
evropskou identitu a mohla by vyvrátit vnímání, že EU je pouze záležitostí elit či
technokratů. Manifest vyzývá Evropskou komisi, členské státy, Evropský parlament,
národní parlamenty ale také soukromé podniky, aby tento dobrovolný rok pro Evropu
právně a finančně umožnily.

