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Výbor pro záležitosti EU projednal návrh nařízení, kterým se zřizuje
jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů,
asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů, návrh směrnice o
rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících
osob, Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy a návrh
Interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv.
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Plná znění projednávaných dokumentů, stenozáznam z jejich projednávání
na schůzi pléna a veškerá usnesení přijatá k nim Senátem a jeho orgány jsou
k dispozici po kliknutí na číslo příslušného senátního tisku.
Zápisy ze schůzí Výboru pro záležitosti Evropské unie jsou k dispozici zde.
Zápisy ze schůzí ostatních výborů a komisí Senátu jsou k dispozici na
internetové stránce Senátu v části Dokumenty a legislativa ve složkách
jednotlivých výborů a komisí.

13. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie v 11. funkčním období
15. 8. 2017
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a
soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU
(senátní tisk č. N 036/11)
Zpravodaj: sen. Š. Jelínková
Tento návrh směrnice navazuje na stažení návrhu na revizi směrnice Rady 92/85/EHS o
mateřské dovolené a je jedním z hlavních opatření, kterým chce Komise zlepšit
rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Hlavním cílem tohoto návrhu je zlepšit
přístup k pracovním úvazkům, které respektují rovnováhu mezi pracovním a rodinným
životem (flexibilní pracovní úvazky atd.) a zvýšit zájem mužů o rodičovské dovolené a
flexibilní pracovní úvazky. Mezi hlavní prvky návrhu patří: 1) nárok na otcovskou
dovolenou po dobu nejméně 10 pracovních dnů po narození dítěte; 2) stávající nárok na
nejméně čtyři měsíce rodičovské dovolené bude možné uplatnit ve flexibilní formě na
děti do 12 let věku dítěte oproti dnes nezávazně doporučované hranici 8 let; 3) zmíněné
čtyři měsíce nebude možné převést na druhého z rodičů, což by muže mělo motivovat k
tomu, aby této možnosti také využívali; 4) návrh dále nově zavádí nárok na pět dnů
pečovatelského volna za rok, které bude možné využít v případě onemocnění
příbuzného. Rodiče nebo pečující osoby by měli mít v případě čerpání jednoho z těchto
typů dovolených nárok na odměnu nebo příspěvek, který je alespoň rovnocenný částce v
případě pracovní neschopnosti. Návrh také dává rodičům dětí do 12 let a pečovatelům
právo požádat o pružné pracovní podmínky, jako je zkrácená nebo pružná pracovní
doba nebo flexibilita ohledně místa výkonu práce.
Výbor pro záležitosti EU přijal doporučení k usnesení pléna Senátu, ve kterém si je
vědom komplikované situace rodičů a pečujících osob v případě slaďování pracovního a
soukromého života, stejně jako skutečnosti, že ČR je dle mezinárodních hodnocení
státem s největším negativním dopadem rodičovství na zaměstnanost žen v EU. Senát
považuje návrh směrnice za pozitivní krok v oblasti podpory zaměstnanosti rodičů a
pečujících osob. Upozorňuje však, že navrhované prodloužení nároku na čerpání
rodičovské dovolené až do 12 let věku dítěte může znamenat nejen zvýšené nároky na
flexibilitu národních systémů, ale může také přinést novou administrativní zátěž.
Doporučuje více flexibilní úpravu v případě nároku na přiměřený příjem při čerpání
rodičovské, otcovské či pečovatelské dovolené, která bude lépe zohledňovat specifika
členských států v této oblasti. Senát souhlasí s navrženou úpravou pružného uspořádání
pracovní doby, neboť flexibilní pracovní podmínky a práci z domova považuje za jedny z
hlavních nástrojů pro lepší sladění pracovního a soukromého života rodičů a pečujících
osob. Závěrem se domnívá, že dostupnost a atraktivita rodičovské či pečovatelské
dovolené není jediným předpokladem pro úspěšné sladění rodinného a pracovního
života rodičů a pečujících osob; důležitou úlohu hraje také dostatečná kapacita
předškolních zařízení a zařízení pro péči o dlouhodobě nemocné.
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Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy (senátní tisk č. K 037/11)
Návrh Interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv (senátní tisk č.
J 038/11)
Zpravodaj: sen. Š. Jelínková
Diskusní dokument navazuje na bílou knihu o budoucnosti Evropy a otevírá debatu s
občany, sociálními partnery, evropskými institucemi a vládami členských států o
budoucím sociálním rozměru Evropy do roku 2025. Dokument nejprve popisuje
aktuální situaci v EU v sociální oblasti a následně předestírá tři hlavní scénáře možného
budoucího vývoje včetně jejich kladů a záporů: 1) sociální rozměr se omezí na volný
pohyb; 2) kdo chce, může se v sociální oblasti angažovat více; 3) země EU 27 prohloubí
sociální rozměr Evropy společně. Představené scénáře nejsou závazné ani definitivní, ale
mají přinést podněty a poznatky do nadcházející diskuze, aby bylo možné rozhodnout o
dalším postupu.
Návrhem institucionálního vyhlášení by měl být slavnostně orgány EU vyhlášen
evropský pilíř sociálních práv. V pilíři je zakotveno 20 zásad a práv rozdělených do tří
kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh práce, spravedlivé pracovní podmínky a
sociální ochrana a začleňování. Tyto zásady a práva mají podpořit spravedlivé a dobře
fungující trhy práce a systémy sociálního zabezpečení. Pilíř je primárně koncipován pro
členské státy eurozóny, ale lze jej uplatňovat ve všech členských státech, které si přejí
být jeho součástí. Dokud nebude toto vyhlášení institucemi EU odsouhlaseno, bude mít
pilíř sociálních práv formu doporučení Komise. Předložený návrh vyhlášení obsahuje
pouze preambuli a samotné znění evropského pilíře sociálních práv.
Výbor pro záležitosti EU přijal k oběma dokumentům společné doporučení k usnesení
pléna Senátu, ve kterém lituje, že ačkoliv zmíněný diskusní dokument navazuje na Bílou
knihu o budoucnosti EU, jsou v něm uvedeny pouze tři možné budoucí scénáře
sociálního rozměru Evropy, přičemž není nijak detailněji rozpracována například
možnost „dělat to co dnes, ale lépe a efektivněji“. Senát souhlasí s názorem Vlády ČR, že v
debatě o budoucnosti sociálního rozměru Evropy by bylo možné podpořit sbližování, ale
nikoliv úplnou harmonizaci politik zaměstnanosti, vzdělávání, sociální ochrany a
zdravotní péče, přičemž by prioritou mělo zejména být zachování práva občanů na volný
pohyb v rámci EU. Senát připomíná své usnesení č. 232 z 20. července 2017 k Bílé knize
o budoucnosti Evropy, ve kterém zdůraznil, že negativní sociální dopady pravidel
vnitřního trhu související s ekonomickými rozdíly mezi členskými státy je třeba řešit
především výraznější podporou hospodářské konvergence členských států a
sbližováním standardů v těch oblastech, kde to je možné, a že je třeba se zaměřit na
sociální adaptaci na změny přinášené technologickým vývojem. Senát oceňuje
předložení konečné podoby Evropského pilíře sociálních práv a souhlasí s uvedenými
principy a zásadami. Je toho názoru, že pilíř přispěje k zefektivnění fungování vnitřního
trhu a zároveň doplní dosud převážně hospodářskou integraci o sociální aspekt.
Domnívá se, v souladu s pozicí Vlády ČR, že by se ČR měla k pilíři připojit i v případě, že
nebude dosaženo shody nad jeho konečnou podobou mezi všemi 27 členskými státy.
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální
brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení
problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 (senátní tisk č. N 042/11)
Zpravodaj: sen. J. Dušek
Nařízení by mělo zajistit snadnější přístup prostřednictvím jediného digitálního
vstupního bodu k informacím, online administrativním postupům a asistenčním
službám. Jakýkoli postup veřejné správy, který je v současné době dostupný online pro
domácí uživatele, bude přístupný uživatelům z jiných členských států a v jednom dalším
jazyce EU. 13 klíčových administrativních postupů bude muset být přístupných online
(např. žádost o vydání rodného listu, registrace automobilu, zahájení podnikání nebo
registrace pro dávky sociálního zabezpečení). Podle zásady „jen jednou“ budou
uživatelem již jednou předložené údaje k dispozici k opětovnému použití v
nejdůležitějších přeshraničních postupech.
Výbor pro záležitosti EU přijal doporučení k usnesení pléna Senátu, ve kterém plně
podporuje tento návrh ve variantě co nejhlubší integrace v dané oblasti; navržená
opatření budou mít jednoznačně pozitivní vliv pro bezproblémové fungování
jednotného trhu EU, odstraňování bariér a podstatně zvýší komfort jak pro občany, tak
společnosti, což je třeba hodnotit jednoznačně pozitivně. Senát je toho názoru, že za
těchto benefitů je možné akceptovat i navrženou zpětnou vazbu ve formě sběru dat a
informací orgány EU. Senát navrhuje v příloze č. 1 tohoto návrhu nařízení, i s vědomím,
že oblast (vlastnictví a nakládání s nemovitostmi) není nijak harmonizovaná na EU
úrovni, rozšířit počet informačních oblastí týkajících se občanů o novou oblast vztahující
se na nemovitosti, která by v sobě zahrnovala zejména: nákup a prodej nemovitostí;
zdanění nemovitostí v jiném členském státě; veřejné rejstříky nemovitostí a zápisy do
nich; práva a povinnosti spojená s vlastnictvím a užíváním nemovitostí. Senát dále
navrhuje co možná nejvíce prohloubit okruh postupů a služeb v jednotné digitální bráně,
s důrazem na možnost on-line daňových přiznání a úhrady daní, správních podání, resp.
i podání v justiční oblasti.
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9. schůze Senátu v 11. funkčním období
16. 8. 2017
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a
soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU
(senátní tisk č. N 036/11)
Zpravodaj: sen. Š. Jelínková
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 13. schůze v 11. funkčním období vzít
informaci vlády na vědomí (viz výše).

Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy (senátní tisk č. K 037/11)
Návrh Interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv (senátní tisk č.
J 038/11)
Zpravodaj: sen. Š. Jelínková
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 13. schůze v 11. funkčním období vzít
informaci vlády na vědomí (viz výše).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální
brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení
problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 (senátní tisk č. N 042/11)
Zpravodaj: sen. J. Dušek
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 13. schůze v 11. funkčním období vzít
informaci vlády na vědomí (viz výše).
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