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Komise zveřejnila dne 20. 7. výsledky svého přezkumu návrhu směrnice (COM (2016) 128 final) (revize
směrnice o vysílání pracovníků z roku 1996). Účelem přezkumu předložených argumentů národních
parlamentů bylo stanovit, zda lze skutečně cíle návrhu revidované směrnice lépe dosáhnout na úrovni Unie. V
souladu s mechanismem pro kontrolu subsidiarity se nerozhodla Komise návrh stáhnout ani pozměnit, ale
došla k závěru, že uvedený návrh revidované směrnice v rozporu se zásadou subsidiarity není. Komise
tak znovu tvrdí, že pravidla vztahující se na vysílané pracovníky je vhodné definovat na úrovni EU. I přes
odůvodněná stanoviska 14 parlamentních komor z 11 členských států se rozhodla svůj návrh ponechat
v původní podobě. I když (v souladu s mechanismem pro kontrolu subsidiarity) omezila Komise přezkum
předložených argumentů na otázku subsidiarity, zašle vnitrostátním parlamentům také individuální odpovědi
na jejich konkrétní připomínky (stanoviska komor národních parlamentů proti návrhu pocházela z Bulharska,
České republiky, Dánska, Estonska, Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska; naopak
parlamenty pěti členských států: Francie, Itálie, Portugalska, Spojeného království a Španělska zaslaly stanoviska,
že návrh Komise se zásadou subsidiarity slučitelný je). Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a
pracovní mobilitu Marianne Thyssen uvedla: „Pro Komisi mají názory národních parlamentů velkou politickou
váhu a já jsem velice ráda, že se aktivně zapojují. Důkladně jsme se zabývali všemi argumenty, které předložily
národní parlamenty, a společně jsme prodiskutovali jejich připomínky. Po řádném zvážení všech okolností jsme
dospěli k závěru, že náš návrh je plně v souladu se zásadou subsidiarity, a proto na něm budeme trvat. Vysílání
pracovníků je totiž již ze své podstaty přeshraniční záležitostí. Junckerova komise i nadále pevně podporuje volný
pohyb osob na základě jasných, pro všechny spravedlivých a lokálně prosazovaných pravidel.“ „V případě, že
Komise nemůže pochopit nesouhlas vyjádřený 11 zeměmi EU v případě vyslaných pracovníků, znamená to, že se
Brexitem nic nenaučili," řekl Konrad Szymański, polský ministr pro záležitosti EU. Rozhodnutí Komise otevřelo
cestu dalšímu projednávání tohoto návrhu v Radě a v Europarlamentu, kde přetrvávají tábory pro i proti.
VELKÁ BRITÁNIE SE VZDALA PŘEDSEDNICTVÍ EU
Dne 19. 7. oznámila britská premiérka Theresa May předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi záměr
Spojeného království vzdát se svého předsednictví v Radě EU (v druhé polovině roku 2017). Následně bylo
nabídnuto mimořádné předsednictví z Belgie - prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. Po jednání
velvyslanců v Bruselu oznámil tiskový mluvčí Rady, že se všechna předsednictví posunou o půl roku (tuto
dohodu je stále třeba formálně potvrdit členskými státy). Po roce 2009, kdy byl vytvořen post stálého předsedy
Evropské rady (Lisabonskou smlouvou), již výpadek jedné předsednické země v rotujícím předsednictví není
tak kritický. Nicméně stát, který drží rotující předsednictví i nadále hraje klíčovou roli při stanovování priorit
politik EU a vede klíčová setkání ministrů. Po Slovensku se má ujmout předsednictví Malta: leden–červen 2017,
následovat mělo Spojené království: červenec–prosinec 2017, dále: Estonsko: leden–červen 2018, Bulharsko:
červenec–prosinec 2018, Rakousko: leden–červen 2019, Rumunsko: červenec–prosinec 2019 a Finsko: leden–
červen 2020.
PRIORITY SLOVENSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ byly v Evropském parlamentu představeny slovenskými ministry
jednotlivým výborům, prezentace priorit pro zbylé výbory budou následovat opět v září. Shrnutí hlavních
prezentovaných témat vypadá následovně (podrobnější zprávy z jednání výborů na vyžádání):
-implementace Evropské pohraniční a pobřežní stráže, požadavek na odstoupení ministra/Výbor pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE);
-fondy peněžního trhu, evropský systém pojištění vkladů, DPH, prodloužení EFSI/ Výbor pro hospodářství a měnu (ECON);
-ratifikace CETA, status tržní ekonomiky pro Čínu, dohoda s Tuniskem/Výbor pro mezinárodní obchod (INTA);
-implementace nové politiky soudržnosti, městská agenda /Výbor pro regionální rozvoj (REGI);
-rozšíření EU, vztahy EU-NATO, víza pro Gruzii a Ukrajinu/ Výbor pro zahraniční věci (AFET);
-humanitární pomoc pro ženy a děti v krizových oblastech/Výbor pro rozvoj (DEVE);
-elektronická justice, autorská práva, ochrana informátorů / Výbor pro právní záležitosti (JURI);
-telekomunikace, mobilní síť 5G, Čína, Horizont 2020/Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE);
-bezpečnost letectví, elektromobily, pozice na jednání Mezinárodní organizace pro civilní letectví a Mezinárodní námořní
organizace / Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN);
-zdravotnické pomůcky, veterinární léky, dostupnost léků/Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost
potravin (ENVI);
-jednotný digitální trh, geo-blocking, práva spotřebitelů, modernizace a prohloubení vnitřního trhu /Výbor pro vnitřní
trh a ochranu spotřebitelů (IMCO);
-audiovizuální směrnice, Evropský rok kulturního dědictví, prevence radikalizace mladistvých /Výbor pro kulturu a
vzdělání (CULT);
-udržitelný management rybářských flotil, rámec pro sběr údajů a rybolov v Severním moři/ Výbor pro rybolov (PECH);
-hospodářská krize, nekalé praktiky, obchodní dohody, biopotraviny a lesnictví/Výbor zemědělství a rozvoj venkova
(AGRI).

EVROPSKÁ KOMISE PŘEDSTAVILA NOVÝ PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO EVROPSKÉ ZEMĚDĚLCE V HODNOTĚ
500 MILIONŮ EUR: „Tento balíček, přicházející v době značných rozpočtových omezení, zajišťuje další důraznou
reakci na těžké problémy zemědělců, v jejichž prospěch Komise zmobilizovala přes 1 miliardu eur nových
finančních prostředků. Naším konečným cílem je zaznamenat tolik potřebné oživení cen vyplácených zemědělcům,
aby se mohli svou prací uživit a nadále lidem poskytovat bezpečné a kvalitní potraviny a realizovat svůj příspěvek
venkovským oblastem, včetně pracovních míst a veřejných statků,“ sdělil komisař pro zemědělství a rozvoj
venkova Hogan. Balíček má tři hlavní části: 1/program pobídek ke snížení produkce mléka (150 mil. eur);
2/podmíněné podpory na přizpůsobení se (350 mil. eur - bude definováno a prováděno státy dle navrženého
seznamu, státy mohou objem až zdvojnásobit z vnitrostátních prostředků, což nebude považováno za státní
podporu); 3/technická opatření umožňující větší flexibilitu (např. pro dobrovolnou podporu vázanou
na produkci, úlevu v oblasti cash flow např. díky zvýšení záloh na přímé platby a na platby na plochu za účelem
rozvoje venkova) a posilující „záchranné sítě“ (prodloužením intervenční podpory a podpory pro soukromé
skladování sušeného odstředěného mléka). Podrobnosti budou upřesněny v nadcházejících týdnech po
konzultacích s odborníky z členských států a v rozpočtu EU budou zohledněny prostřednictvím návrhu na
změnu rozpočtu na rok 2017 (na podzim tohoto roku).

