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Proposal for a Council Decision determining the composition of the Committee of the Regions - Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví složení Výboru regionů
V souladu s článkem 305 Smlouvy o fungování EU stanoví Rada rozhodnutím složení Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru. Počet členů žádného z
těchto výborů nesmí přesáhnout 350 a po přistoupení Chorvatska je zcela naplněn. Funkční období výborů v aktuálním složení skončí 25. ledna 2020. Předkládané návrhy se týkají
složení výborů pro nové funkční období 2020-2025. S ohledem na vystoupení Spojeného království z EU v březnu 2019 se v každém z výborů uvolní 24 míst. Komise navrhuje, aby
byl pro příští funkční období navýšen o jedno místo počet členů z Estonska, Kypru a Lucemburska, neboť tyto státy o jedno místo přišly po přistoupení Chorvatska. Zbývajících 21
míst by mělo být ponecháno neobsazených, jako rezerva pro případné další rozšiřování EU. Oba výbory by tak v následujícím funkčním období měly mít 329 členů.
14531/18

COM(2018) 782 final

2018/0401(NLE)

st14531.en18.pdf (376 KB, 4. 12. 2018)

4. 12. 2018 4. 12. 2018

Proposal for a Council Decision determining the composition of the European Economic and Social Committee - Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví složení
Evropského hospodářského a sociálního výboru
14536/18

COM(2018) 783 final

2018/0402(NLE)

st14536.en18.pdf (376 KB, 4. 12. 2018)

4. 12. 2018 4. 12. 2018

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a
průmyslové výrobky
Komise předkládá návrh na pravidelnou šestiměsíční aktualizaci nařízení (EU) č. 1387/2013, jejímž cílem je zajistit, aby cla pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
odpovídala potřebám průmyslu Unie. Aktualizace je zpracována na základě zhodnocení žádostí předložených členskými státy. V případě přijetí návrhu bude nevybrané clo činit
přibližně 36,4 milionu EUR za rok, což znamená dopad na tradiční vlastní zdroje rozpočtu ve výši 29 milionů EUR ročně. Tato ztráta bude nahrazena příspěvky z vlastních zdrojů
členských států z hrubého národního důchodu (HND). V zájmu zajištění kontinuity by se nařízení mělo použít od 1. ledna 2019.
15233/18

COM(2018) 791 final

2018/0411(NLE)

st15233.cs18.pdf (476 KB, 7. 12. 2018)
Přílohy:
st15233-ad01.cs18.pdf (7 MB, 7. 12. 2018)

7. 12. 2018 7. 12. 2018

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1305/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards certain
rules on direct payments and support for rural development in respect of the years 2019 and 2020 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se
mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020
Předkládaný návrh upravuje dva legislativní akty v oblasti společné zemědělské politiky za účelem zajištění kontinuity poskytování podpory evropským zemědělcům v letech 2019
a 2020. V případě nařízení (EU) č. 1305/2013 o rozvoji venkova návrh umožňuje, aby členské státy upravily harmonogram postupného snižování plateb pro oblasti, které sice
obdržely tyto platby v předchozím programovém období, ale v probíhajícím období již jako jiné oblasti s přírodními omezeními než horské oblasti podle čl. 31 odst. 5 nařízení
o rozvoji venkova nejsou klasifikovány. Současně návrh rozšiřuje využití technické pomoci z podnětu Komise financované Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova
(EZFRV) na akce související s přípravou budoucí SZP, aniž by se měnila výše finanční podpory. Změna nařízení (EU) č. 1307/2013 o přímých platbách pak má členským státům
umožnit, aby i v kalendářním roce 2020 (tj. rozpočtovém roce 2021) mohly převáděly finanční prostředky mezi pilíři (z přímých plateb do rozvoje venkova a naopak), jako tomu bylo
v období 2015-2019.
15344/18

COM(2018) 817 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2018/0414(COD)

st15344.en18.pdf (462 KB, 7. 12. 2018)

7. 12. 2018 7. 12. 2018
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as
regards certain budgetary and personnel matters in relation to the implementation of the Treaty establishing the Transport Community - Návrh rozhodnutí Rady
o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o některé rozpočtové a personální
záležitosti týkající se provádění Smlouvy o založení Dopravního společenství
Smlouva o založení Dopravního společenství je prozatímně uplatňována na základě podpisu. Do 25. října 2018 ji ratifikovaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská
republika Makedonie, Kosovo, Černá Hora a Srbsko. Smlouvou se zřizuje regionální řídící výbor, jehož úkolem je zajistit její řádné provádění. Výbor nyní zamýšlí přijmout
rozhodnutí týkající se některých rozpočtových a personálních záležitostí relevantních pro zahájení činnosti stálého sekretariátu Dopravního společenství. Unie by měla přijetí
těchto aktů podpořit.
14965/18

COM(2018) 793 final

2018/0408(NLE)

st14965.en18.pdf (387 KB, 4. 12. 2018)
Přílohy:
st14965-ad01.en18.pdf (387 KB, 4. 12. 2018)
st14965-ad02.en18.pdf (666 KB, 4. 12. 2018)

4. 12. 2018 4. 12. 2018

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a každou jednotlivou jižní zemí evropské politiky sousedství za
účelem dojednání podmínek rozšíření poskytování evropské služby pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS) na země evropské politiky sousedství
Evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací EGNOS umožňuje využití stávajících otevřených signálů družicové navigace pro zásadní bezpečnostní aplikace v dopravě.
Geografické pokrytí služeb poskytovaných systémem EGNOS může být rozšířeno do zemí v rámci evropské politiky sousedství (EPS), pokud je to technicky proveditelné a v souladu
s mezinárodními dohodami. Rozšíření na jižní země evropské politiky sousedství by jednak zlepšilo pokrytí službou EGNOS v okrajových částech EU a jednak by poskytlo pokrytí,
které umožní přijetí uživateli, dotčeným zemím. Cílem předkládaného doporučení je proto zmocnit Komisi, aby zahájila jednání s každou z těchto zemí o mezinárodní dohodě o
podmínkách poskytování služeb systému s družicovým rozšířením (SBAS) na základě EGNOS.
15166/18

COM(2018) 776 final

st15166.cs18.pdf (511 KB, 7. 12. 2018)
Přílohy:
st15166-ad01.cs18.pdf (406 KB, 7. 12. 2018)

4. 12. 2018 7. 12. 2018

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP
(nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů (CSDR))
Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie k návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, jehož účelem je začlenit do přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP nařízení o
centrálních depozitářích cenných papírů. Tímto rozhodnutím bude stávající acquis EU rozšířeno na státy ESVO EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Unie by měla jeho přijetí
podpořit.
15337/18

COM(2018) 786 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2018/0404(NLE)

st15337.cs18.pdf (443 KB, 7. 12. 2018)
Přílohy:
st15337-ad01.cs18.pdf (429 KB, 7. 12. 2018)

7. 12. 2018 7. 12. 2018
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Společný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé k dvouletému
prodloužení priorit partnerství EU a Jordánska
Evropsko-středomořská dohoda o přidružení mezi EU a Jordánskem byla podepsána 24. listopadu 1997 a vstoupila v platnost 1. května 2002. V prosinci 2016 přijala Rada
přidružení, která byla zřízena dohodou a je odpovědná za dosahování jejích cílů, rozhodnutí o prioritách partnerství EU-Jordánsko na období 2016-2018. Na základě přezkumu
těchto priorit, který proběhl v roce 2018, se obě strany shodly, že priority jsou i nadále platné a měly by být prodlouženy do roku 2020. Unie by měla jejich prodloužení v Radě
přidružení podpořit.
14934/18

JOIN(2018) 35 final

2018/0406(NLE)

st14934.cs18.pdf (432 KB, 5. 12. 2018)
Přílohy:
st14934-ad01.cs18.pdf (396 KB, 5. 12. 2018)

28. 11. 2018 5. 12. 2018

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a
Singapurskou republikou na straně druhé
Dne 25. listopadu 2004 Rada zmocnila Komisi, aby vyjednala dohodu o partnerství a spolupráci s šesti zeměmi sdružení ASEAN včetně Singapuru. Jednání se Singapurem byla
zahájena v říjnu 2005 a uzavřena v květnu 2013. Obě strany dohodu parafovaly v Singapuru dne 14. října 2013 a podepsaly dne 19. října 2018 v Bruselu. Cílem předkládaného
návrhu je schválit uzavření dohody jménem Unie.
15223/18

COM(2018) 784 final

2018/0403(NLE)

st15223.cs18.pdf (420 KB, 6. 12. 2018)

5. 12. 2018 6. 12. 2018

Společný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě partnerství zřízené Dohodou o komplexním a posíleném partnerství
mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, pokud
jde o přijetí rozhodnutí o jednacích řádech Rady partnerství, Výboru pro partnerství a specializovaných podvýborů nebo dalších orgánů
Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi EU a Arménií se prozatímně provádí od 1. června 2018. Vymezuje obecné zásady a cíle vztahů mezi smluvními stranami a
vytváří institucionální strukturu pro provádění této dohody, která zahrnuje Radu partnerství, Výbor pro partnerství a v případě potřeby specializované podvýbory a další orgány.
Rada partnerství má nyní přijmout rozhodnutí o svém jednacím řádu a jednacím řádu Výboru pro partnerství, jakož i o zřízení podvýborů a dalších orgánů. Unie by měla přijetí
tohoto rozhodnutí podpořit.
15283/18

JOIN(2018) 29 final

2018/0395(NLE)

st15283.cs18.pdf (449 KB, 7. 12. 2018)
Přílohy:
st15283-ad01.cs18.pdf (495 KB, 7. 12. 2018)

6. 12. 2018 7. 12. 2018

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů Energetického společenství k prodloužení funkčního období ředitele
sekretariátu Energetického společenství
Energetické společenství vzniklo v roce 2006 a Unie je jeho členem. Součástí jeho řídící struktury je i sekretariát, v jehož čele stojí od roku 2012 jako ředitel pan Janez Kopac.
Funkční období ředitele sekretariátu je tříleté; aktuální (druhé) funkční období pana Kopace skončí 30. listopadu 2018. Vzhledem k tomu, že se v této funkci osvědčil, měla by Rada
ministrů Energetického společenství rozhodnout o prodloužení jeho funkčního období o další tři roky. Unie toto prodloužení podporuje.
14895/18

COM(2018) 792 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2018/0407(NLE)

st14895.cs18.pdf (421 KB, 3. 12. 2018)
Přílohy:
st14895-ad01.cs18.pdf (353 KB, 3. 12. 2018)

28. 11. 2018 3. 12. 2018
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních
zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2018
V souladu s požadavky služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie informuje Komise prostřednictvím této zprávy o rozpočtových dopadech
každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2018. Aktualizace je
založena na statistických údajích, které odrážejí situaci v členských státech k 1. červenci 2018. Aktualizace odměn a důchodů bude znamenat celkový nárůst výdajů o 68,7 milionu
EUR v roce 2018 a o 137,4 milionu EUR v roce 2019 a dalších letech a nárůst příjmů o 11,9 milionu EUR v roce 2018 a o 23,8 milionu EUR v roce 2019 a dalších letech.
Aktualizace koeficientů použitelných na odměny a důchody zaměstnanců EU v rámci EU bude znamenat celkové navýšení výdajů o 3,6 milionu EUR v roce 2018 a o 7,1 milionu
EUR v roce 2019 a dalších letech. Aktualizace koeficientů použitelných na odměny a důchody zaměstnanců EU ve třetích zemích pak bude znamenat snížení výdajů o 1,2 milionu
EUR v roce 2018 a o 2,4 milionu EUR v roce 2019 a dalších letech. V roce 2018 proběhly rovněž dvě mimořádné aktualizace koeficientů týkajících se zaměstnanců EU ve třetích
zemích, jejichž souhrnný dopad bude znamenat snížení výdajů o 0,3 milionu EUR v roce 2018 a o 0,6 milionu EUR v roce 2019 a dalších letech.
15090/18

COM(2018) 781 final

st15090.cs18.pdf (598 KB, 3. 12. 2018)
Přílohy:
st15090-ad01.cs18.pdf (1 MB, 3. 12. 2018)

3. 12. 2018 3. 12. 2018

Sdělení Komise - Investiční plán pro Evropu: hodnocení a další kroky
Investiční plán pro Evropu byl Komisí předložen v listopadu 2014 s cílem odstranit investiční mezery v EU po finanční a hospodářské krizi. Plán je založen na mobilizaci
soukromých a veřejných finančních prostředků s využitím rozpočtové záruky EU pro skupinu Evropské investiční banky. Finančním základem plánu je Evropský fond pro
strategické investice, který by měl fungovat do konce roku 2020. Do listopadu 2018 byly prostřednictvím fondu mobilizovány dodatečné investice ve výši 360 miliard EUR, přičemž
původní cíl byl 315 miliard EUR. Fond rovněž splnil svůj cíl týkající se doplňkovosti a podpořil růst a zaměstnanost. Využily ho všechny členské státy. Pro budoucí zajištění
investiční podpory pokládá Komise za klíčové: urychleně schválit návrhy o programu InvestEU a o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci; zvýšit přitažlivost
EU jako místa pro investice, a to dokončením jednotného trhu, unie kapitálových trhů, jednotného digitálního trhu a energetické unie, přičemž Komise vyzývá Radu a
Evropský parlament k urychlenému přijetí zbývajících iniciativ, které jsou pro toto dokončení nezbytné; posílit vazby mezi evropským semestrem a financováním z EU
prostřednictvím určování přednostních investičních potřeb na vnitrostátní úrovni; zajistit stabilní regulační rámec pro investice v oblasti energetiky a klimatu, mj. předložením
vysoce kvalitních vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu na období 2021–2030, k němuž Komise vyzývá členské státy; vytvořit program na podporu reforem a
Evropskou funkci investiční stabilizace v rámci nového víceletého finančního rámce a zajistit fungování Evropské rady pro inovace jako společného nástroje pro podporu vysoce
rizikových inovací; posílit stávající postupy v kontextu příštího víceletého finančního rámce, aby byla zajištěna účinnost a soudržnost využívání programů EU.
15092/18

COM(2018) 771 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15092.cs18.pdf (680 KB, 6. 12. 2018)
Přílohy:
st15092-ad01.cs18.pdf (564 KB, 6. 12. 2018)

3. 12. 2018 6. 12. 2018
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Communication from the Commission - Towards a swift agreement on a long-term budget for Europe's priorities - The European Commission's contribution to the
European Council meeting on 13-14 December 2018 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Rychlé dosažení dohody o dlouhodobém
rozpočtu k plnění priorit EU - Příspěvek Evropské komise k zasedání Evropské rady ve dnech 13. a 14. prosince 2018
Komise předložila návrh nového dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021-2027 dne 2. května 2018. U řady odvětvových návrhů a konkrétních programů již bylo dosaženo
značného pokroku a částečné dohody. K dosažení úplné politické dohody do evropských voleb v roce 2019 je však podle Komise nezbytné silné vedení ze strany Evropské rady,
která by měla úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, Radou a Komisí. Nejde přitom o schválení konkrétních částek, ale o jednotné chápání principů a struktury nového
rozpočtu, které umožní jeho rychlé schválení a následně bezprostřední spuštění nových programů a nástrojů od 1. ledna 2021. Těmito principy jsou: vyváženost a úzká vazba na
priority Unie; zjednodušení, racionalizace a větší transparentnost; větší flexibilita a schopnost reagovat na neočekávané situace a potřeby; a spravedlnost, tj. přidělování
prostředků podle objektivních kritérií, stejná pravidla pro všechny a spravedlivější systém financování rozpočtu. Komise vyzývá Evropskou radu, aby potvrdila svůj cíl dosáhnout
do 9. května 2019, kdy se bude konat summit v Sibiu, maximálního pokroku ohledně budoucího rámce. Nejpozději do října 2019 by pak Evropská rada měla dosáhnout komplexní
dohody o dlouhodobém rozpočtu, a to i o částkách, aby mohl být příští víceletý finanční rámec přijat do konce roku 2019.
15275/18

COM(2018) 814 final

st15275.en18.pdf (828 KB, 6. 12. 2018)

6. 12. 2018 6. 12. 2018

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o rozvoji rostlinných bílkovin v Evropské unii
V této zprávě Komise informuje o výsledcích analýzy odvětví rostlinných bílkovin v Evropské unii. To zahrnuje nabídku a poptávku, segmenty trhu s rostlinnými bílkovinami
(konvenční krmivo, vysoce hodnotné krmivo a potraviny), agronomické, environmentální a klimatické aspekty luskovin, výzkum a inovace na úrovni EU, nástroje společné
zemědělské politiky podporující rostlinné bílkoviny a iniciativy členských států v tomto odvětví. Budoucí vývoj odvětví bude ovlivňovat řada faktorů, především
konkurenceschopnost bílkovinných plodin vypěstovaných v EU, vytvoření organizovaných dodavatelských řetězců a organizací producentů, uznání příspěvku luskovin k cílům v
oblasti životního prostředí a klimatu, změny chování a preferencí spotřebitelů ve prospěch rostlinných bílkovin oproti živočišným bílkovinám a vliv dalších politik a
společenských diskusí ohledně produkce rostlinných bílkovin. Mezi nástroje podpory dalšího rozvoje odvětví rostlinných bílkovin v EU by mohly patřit: 1) začlenění
rostlinných bílkovin do vnitrostátních strategických plánů v rámci budoucí společné zemědělské politiky; 2) podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím výzkumu a inovací; 3)
zlepšení analýzy a transparentnosti trhu prostřednictvím lepšího monitoringu; 4) programy na podporu a propagaci přínosů rostlinných bílkovin pro výživu, zdraví, klima a životní
prostředí; a 5) podpora sdílení znalostí a osvědčených postupů týkajících se dodavatelských řetězců, udržitelných agronomických postupů, výsledků výzkumu a technických
inovací.
14681/18

COM(2018) 757 final

st14681.cs18.pdf (1 MB, 3. 12. 2018)

23. 11. 2018 3. 12. 2018

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 7-10/2018
Komise předkládá pravidelnou zprávu o výdajích Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za období do 31. srpna 2018. Rozpočet EZZF na rok 2018 zahrnuje prostředky
na závazky ve výši 43 235 milionů EUR a prostředky na platby ve výši 43 189 milionů EUR. Čerpání prostředků na intervence na zemědělských trzích bylo o 37,9 milionu EUR
vyšší, než se očekávalo a čerpání prostředků na přímé platby překročilo profil spotřeby o 867,8 milionu EUR. Měsíční úhrady členským státům v období do 31. srpna 2018 byly o
789,1 milionu EUR (1,8 %) nižší, než vypočtený profil spotřeby. Celková částka účelově vázaných příjmů dostupných ke dni 31. srpna 2018 pro financování výdajů EZZF činí 1
524,8 milionu EUR. Komise očekává, že částka schválených rozpočtových prostředků a účelově vázaných příjmů, které jsou k dispozici a které budou k dispozici do konce
rozpočtového roku, postačí k pokrytí všech výdajů a že částka 191 milionů EUR bude převdena do rozpočtu na rok 2019.
15013/18

COM(2018) 779 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15013.cs18.pdf (545 KB, 6. 12. 2018)
Přílohy:
st15013-ad01.cs18.pdf (428 KB, 6. 12. 2018)

30. 11. 2018 6. 12. 2018
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze
dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (nařízení FLEGT)
Nařízení (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství svěřuje Komisi v několika ustanoveních pravomoc přijímat akty v
přenesené pravomoci, a to na dobu pěti let od 30. června 2014. V rámci výkonu této pravomoci dosud Komise přijala jeden akt v přenesené pravomoci, a to nařízení Komise v
přenesené pravomoci (EU) 2016/1387, kterým se mění přílohy I (Seznam partnerských zemí a jejich určených licenčních orgánů) a III (Dřevařské výrobky, na které se vztahuje
režim licencí FLEGT pouze ve vztahu k odpovídajícím partnerským zemím) v návaznosti na dobrovolnou dohodu o partnerství s Indonésií, pokud jde o režim licencí FLEGT pro
dovoz dřeva do Evropské unie. Protože lze očekávat, že v blízké budoucnosti zahájí vydávání licencí FLEGT i další partnerské země FLEGT, bylo by podle Komise vhodné, aby bylo
přenesení pravomoci prodlouženo na dalších pět let.
15157/18

COM(2018) 778 final

st15157.cs18.pdf (464 KB, 7. 12. 2018)

4. 12. 2018 7. 12. 2018

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění společného rámce pro sledování a hodnocení a o prvních výsledcích týkajících se výkonnosti společné
zemědělské politiky
Reforma společné zemědělské politiky (SZP) z roku 2013 zřídila společný rámec pro sledování a hodnocení s cílem měřit úspěšnost provádění SZP pro období let 2014–2020,
ukázat její dosažené výsledky a zlepšit její účinnost. Předkládaná zpráva je první zprávou o provádění tohoto rámce. Rámec posuzuje výsledky SZP z hlediska tří cílů, jimiž jsou:
životaschopná produkce potravin, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a vyvážený územní rozvoj. Z údajů dostupných na základě společného rámce např. vyplývá, že se
snížily cenové rozdíly mezi cenami EU a cenami na světovém trhu u hlavních zemědělských komodit (ze 140 % v roce 2007 na 113 % v roce 2017), vývoz zemědělskohospodářských produktů EU se za posledních 10 let téměř zdvojnásobil a dovoz se zvýšil o 51 %, průměrné přímé platby na příjemce činily v roce 2016 téměř 6 200 EUR (44 %
zemědělského podnikatelského příjmu v EU) a zemědělská produktivita sice neustále stoupá, ale pomalu (+ 0,7 % za rok během posledních pěti let). K podpoře udržitelného
hospodaření s přírodními zdroji přispívaly zejména tzv. vzájemná podmíněnost, přímé platby a opatření na rozvoj venkova. Zemědělské emise skleníkových plynů se od roku 1990
snížily o více než 20 % na 12 % celkových emisí skleníkových plynů v EU v roce 2016. Zemědělství představovalo 13,5 % celkové zaměstnanosti ve venkovských oblastech v roce
2016 (ve srovnání s 12,4 % v roce 2012) a v posledních letech se odliv pracovníků zpomalil. Díky kombinaci dostupných nástrojů má SZP multiplikační účinek také na další odvětví
ve venkovských oblastech. Z dosavadních zkušeností s uplatňováním společného rámce pro sledování a hodnocení vyplývá především nutnost snížit počet ukazatelů a lépe je zacílit.
V právních návrzích týkajících se SZP po roce 2020 se proto navrhuje omezit počet ukazatelů ze 146 na 101. Zlepšení vyžaduje i kvalita oznámení předkládaných členskými státy,
která jsou základem pro hodnocení úspěšnosti SZP.
15268/18

COM(2018) 790 final

st15268.cs18.pdf (562 KB, 7. 12. 2018)

6. 12. 2018 7. 12. 2018

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Průběžná zpráva v souladu s čl. 26 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22.
října 2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č.
3/2008
Předkládaná zpráva se týká provádění informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů podle nařízení (EU) č. 1144/2014. Reformovaná propagační
politika je prováděna od roku 2016 a jejím prováděním je pověřena Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA). Počet žádostí o podporu činil
226 v roce 2016, 224 v roce 2017 a 182 v roce 2018. Ve všech třech letech pocházelo nejvíce žádostí z Itálie, Francie a Řecka; ČR se zapojila v letech 2017 a 2018. Kromě
udělování grantů jsou součástí tohoto režimu podpory i opatření z podnětu Komise, která zahrnovala mise na vysoké úrovni, účast na hlavních mezinárodních veletrzích a
výstavách v oblasti zemědělství, potravin, nápojů a pohostinství, informační semináře o sanitárních a fytosanitárních otázkách, komunikační kampaně a technickou podporu.
Komise konstatuje, že o reformovanou propagační politiku je velký zájem a postupy hodnocení propagačních programů jsou účinné, což dokládá i spokojenost zúčastněných stran.
Vzhledem k relativně krátké době jejího fungování Komisev tuto chvíli nenavrhuje žádné změny této politiky.
15294/18

COM(2018) 788 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15294.cs18.pdf (602 KB, 7. 12. 2018)

6. 12. 2018 7. 12. 2018

7

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení
VEZ
dokumentu do PSP ČR

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Managing Migration In All Its Aspects: Progress Under
the European Agenda on Migration - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Řízení všech aspektů migrace: pokrok v provádění
evropského programu pro migraci
Komise v tomto sdělení shrnuje pokrok při provádění evropského programu pro migraci, popisuje aktuální stav a určuje další budoucí kroky nezbytné pro vytvoření fungujícího
komplexního systému řízení migrace v EU. Ten vyžaduje tři typy opatření: opatření ve spolupráci s partnerskými zeměmi mimo EU, opatření na vnějších hranicích a opatření v
rámci Unie. Počty migrantů přicházejících do EU jsou nyní na úrovni před uprchlickou krizí v roce 2015. Počet nelegálních překročení hranic v roce 2018 je zatím (do konce října)
o 30 % nižší, než v roce 2017. Prohlášení EU a Turecka znamenalo okamžitý pokles příchodů o 97 % a nyní je počet těchto příchodů přibližně na úrovni 10 % nejvyššího počtu z
roku 2015. V oblasti Středomoří využilo nejvíce migrantů v roce 2018 západní středomořskou trasu - přes 57 000, což představuje nárůst o 126 % ve srovnání s rokem 2017.
Dalšími trendy jsou pak využívání pozemní hranice mezi Tureckem a Řeckem a zvyšování počtu migrantů v Bosně a Hercegovině v důsledku vzniku nové migrační trasy přes
Albánii a Černou Horu. Pokračuje rovněž úsilí v oblasti navracení - celkem již bylo navráceno přes 692 000 nelegálních migrantů a téměř 34 000 migrantů obdrželo pomoc pro
dobrovolný návrat z Libye a Nigeru do zemí původu. 2 000 osob bylo evakuováno z Libye za účelem dalšího přesídlení. Od roku 2016 bylo uzavřeno šest nových dohod týkajících se
návratů a readmise (s Afghánistánem, Guineou, Bangladéší, Etiopií, Gambií a Pobřežím slonoviny), a celkový počet dohod tak dosáhl 23. Dalšími oblastmi činnosti bylo vytváření
legálních cest do Evropy (do evropských voleb v roce 2019 by měla být schválena reforma systému modrých karet), přesídlování (přes 44 000 osob), boj proti pašerákům (operace
Sophia) a řešení příčin migrace, mj. s využitím svěřeneckého fondu pro Afriku, který již mobilizoval přes 4 miliardy EUR. V oblasti ochrany vnějších hranic pokládá Komise za
zásadní posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, včetně vytvoření stálého sboru 10 000 příslušníků, a zajištění vzájemné interoperability relevantních informačních
systémů. Mezi opatřeními v rámci EU je pak naprosto klíčové dokončení reformy společného evropského azylového systému (schválení pěti legislativních návrhů před evropskými
volbami v roce 2019) a pokrok při schvalování nařízení o azylovém řízení (přijetí vyjednávací pozice Rady do konce roku 2018 a zahájení jednání s Evropským parlamentem)
a určení budoucí podoby dublinského nařízení (určení klíčových prvků mechanismu solidarity a odpovědnosti). EP a Rada by rovněž měly dosáhnout dohody o finančních
nástrojích, z nichž budou opatření v oblasti migrace financována v letech 2021-2027 (Azylový a migrační fond, Fond pro správu hranic, Nástroj pro sousedství a rozvojovou a
mezinárodní spolupráci).
15237/18

COM(2018) 798 final

st15237.en18.pdf (768 KB, 5. 12. 2018)
Přílohy:
st15237-ad01.en18.pdf (395 KB, 6. 12. 2018)

5. 12. 2018 5. 12. 2018

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Harmonizované normy: zvýšení transparentnosti a právní
jistoty pro plně fungující jednotný trh
Normalizace na evropské úrovni přispívá k fungování jednotného trhu. Evropské normy nahrazují potenciálně konfliktní vnitrostátní normy členských států, a usnadňují tak přístup
na trh těm, kdo je využívají. Unie rovněž usiluje o sladění evropských norem s mezinárodními normami, a podporuje tak konkurenceschopnost evropského průmyslu na světových
trzích. Předkládané sdělení je první z reakcí Komise na žádost Evropské rady z března 2018, aby zhodnotila aktuální stav jednotného trhu a zbývající překážky bránící jeho plnému
fungování. Komise v něm podává přehled o fungování evropského normalizačního systému a krocích, které v poslední době podnikla pro zlepšení jeho fungování. Sdělení také
informuje o akcích, které Komise připravuje v nejbližší budoucnosti v zájmu zvýšení účinnosti, transparentnosti a právní jistoty pro aktéry zapojené do tvorby harmonizovaných
norem. Ty zahrnují:
1. co nejrychlejší vyřešení problému harmonizovaných norem nepublikovaných v Úředním věstníku na základě negativního hodnocení Komise;
2. přezkum interních rozhodovacích postupů Komise s cílem zjednodušit postupy pro publikování odkazů na harmonizované normy v Úředním věstníku;
3. přípravu pokynů ohledně praktických aspektů provádění nařízení o evropské normalizaci;
4. průběžné posilování systému konzultantů s cílem zrychlit a zkvalitnit hodnocení harmonizovaných norem a zajistit jejich včasné publikování v Úředním věstníku.
14657/18

COM(2018) 764 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14657.cs18.pdf (536 KB, 3. 12. 2018)

22. 11. 2018 3. 12. 2018
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Společná zpráva Komise a Rady o zaměstnanosti, která doprovází sdělení Komise o roční analýze růstu 2019
V rámci balíčku dokumentů zahajujících evropský semestr 2019 předkládá Komise společně s Radou návrh společné zprávy o zaměstnanosti. Zpráva podává přehled o vývoji a
výzvách na pracovním trhu a v sociální oblasti a informuje o činnosti a výkonnosti členských států, pokud jde o klíčové ukazatele týkající se zaměstnanosti a sociálních reforem.
Klíčová zjištění jsou následující: bylo dosaženo pokroku pokud jde o srovnávací přehled sociálních ukazatelů, který je připojen k evropskému pilíři sociálních práv - v průměru bylo
zlepšení zaznamenáno u 13 ze 14 ukazatelů, avšak hospodářské oživení není stejným přínosem ve všech členských státech; zaměstnanost v EU dosáhla rekordní výše a
nezaměstnanost poklesla na úroveň před krizí, avšak situace v jednotlivých státech se velmi liší - vysoká míra nezaměstnanosti zůstává v Řecku, Španělsku, Itálii, Chorvatsku a na
Kypru; zvyšuje se počet zaměstnaných osob spíše než odpracovaných hodin a řada lidí pracuje nedobrovolně na částečný pracovní úvazek; téměř ve všech členských státech rostou
příjmy domácností; počet lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením poklesl o 5 milionů a je na úrovni před krizí, nicméně stále se jedná o 113 milionů ohrožených osob
(22,5 % celkové populace EU); v roce 2017 zpomalil reálný růst mezd, ale v roce 2018 byl opět nastartován; rámce pro stanovování mezd (včetně minimální mzdy) začínají
reagovat na zlepšení podmínek na pracovním trhu; některé skupiny obyvatel mají stále problém s uplatněním na trhu práce - jedná se zejména o méně kvalifikované pracovníky,
mladé lidi a pracovníky z řad migrantů (zejména ženy); rychle se zvyšuje účast žen na trhu práce, avšak tradiční překážky představované zejména rodičovskými a pečovatelskými
povinnostmi a rozdíly v odměňování přetrvávají; během posledních deseti let se trvale zvyšuje míra zaměstnanosti starších pracovníků ve věku 55-64 let - vzrostla z 45,5 % v roce
2008 na 57,1 % v roce 2017; oproti tomu v řadě členských států je stále na vysoké úrovni míra nezaměstnanosti mladých lidí - v roce 2017 nebylo do pracovního poměru ani do
vzdělávání zapojeno téměř 6 milionů mladých lidí ve věku 15-24 let; nezastupitelnou úlohu pro zapojení mladých lidí do společenského a pracovního života má zajištění dostupnosti
kvalitního a inkluzivního vzdělávání; technologické změny a související proměny pracovního trhu vyžadují vybavení osob v produktivním věku odpovídajícími dovednostmi; členské
státy usilují o sblížení svých vzdělávacích systémů s potřebami trhu práce; podíl atypických forem práce je dlouhodobě stabilní, avšak v řadě členských států je problémem velká
segmentace trhu práce; v průběhu přechodu je klíčové zajistit odpovídající podporu pro osoby hledající zaměstnání; klíčovou roli při vytváření dobře fungujícího a inkluzivního trhu
práce hrají účinné aktivní politiky a veřejné služby zaměstnanosti; v roce 2017 se poprvé od doby krize mírně snížila příjmová nerovnost v EU; pokračoval pokles měřitelného
dopadu sociálních transferů na snižování chudoby; členské státy pokračovaly v modernizaci systémů sociální ochrany s cílem zlepšit jejich pokrytí a přiměřenost dávek a služeb;
demografický vývoj a zvyšující se průměrná délka života jasně ukazují potřebu přizpůsobení důchodových systémů a systémů zdravotní a dlouhodobé péče; zlepšení dostupnosti a
účinnosti těchto systémů péče je v centru pozornosti reforem členských států; evropské sociálně tržní hospodářství může vzniknout jen za předpokladu, že bude dobře fungovat
sociální dialog.
14442/18

COM(2018) 761 final

st14442.cs18.pdf (2 MB, 5. 12. 2018)

22. 11. 2018 5. 12. 2018

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vhodnosti možného začlenění indexu cen nemovitostí obývaných vlastníky (NOV) do harmonizovaného indexu
spotřebitelských cen (HISC)
V souladu s požadavky nařízení (EU) 2016/792 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí předkládá Komise tuto zprávu, v níž hodnotí,
zda je index cen nemovitostí obývaných vlastníky (NOV) vhodný k začlenění do harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HISC). Z provedené analýzy vyplývá, že index cen
NOV nelze v současné době vytvořit v souladu se standardy HISC pro četnost a včasnost. Index NOV je navíc založen na čistých pořizovacích nákladech, což by znamenalo odchýlit
se od současného vymezení rozsahu HISC jakožto „peněžních výdajů na konečnou spotřebu domácností, které představují část národních účtů tvořenou souhrnnými výdaji
domácností vzniklými při peněžních transakcích“. Komise proto dospěla k závěru, že v tuto chvíli není vhodné začlenit index cen NOV do HISC, a bude pokračovat na metodické
práci potřebné pro toto začlenění.
15112/18

COM(2018) 768 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15112.cs18.pdf (559 KB, 6. 12. 2018)
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Communication from the Commission - Capital Markets Union: time for renewed efforts to deliver for investment, growth and a stronger role of the euro - Sdělení
Komise - Unie kapitálových trhů: čas obnovit úsilí pro dosažení výsledků v oblasti investic, růstu a silnější role eura
Unie kapitálových trhů je jednou z klíčových priorit Evropské unie. Toto sdělení se zabývá aktuálním stavem činností směřujících k jejímu dokončení. Komise zdůrazňuje potřebu
zrychlení schvalování již předložených návrhů, které se nacházejí v legislativním procesu, tak, aby byly přijaty do konce současného mandátu. Celkem Komise od roku 2015
předložila 13 legislativních návrhů, z nichž byly dosud přijaty pouze tři. Pro včasné přijetí zbývajících návrhů je třeba zvýšeného úsilí zejména pokud jde o návrhy týkající se
udržitelných financí, přezkumu evropských orgánů dohledu, podpory trhů pro růst malých a středních podniků a účinků postoupení pohledávek na třetí strany. Komise vyzývá
Evropskou radu, aby obnovila svůj závazek týkající se unie kapitálových trhů a podpořila kroky směřující k jejímu dokončení, a připomíná, že své úsilí musí zvýšit i všechny
zainteresované subjekty na národní úrovni a úrovni EU.
15243/18

COM(2018) 767 final

st15243.en18.pdf (465 KB, 5. 12. 2018)
Přílohy:
st15243-ad01.en18.pdf (338 KB, 5. 12. 2018)

5. 12. 2018 5. 12. 2018

Communication from the Commission - Towards a stronger international role of the euro - Sdělení Komise - Posílení úlohy eura na mezinárodní scéně
V souvislosti s nadcházejícím prosincovým zasedáním Evropské rady a eurosummitem představuje Komise v tomto sdělení iniciativy na posílení mezinárodní úlohy eura. Jako hlavní
přínosy tohoto posílení vidí Komise snížení nákladů a rizika mezinárodního obchodování pro evropské podniky, širší výběr pro organizátory trhu, snížení úroků pro evropské
domácnosti, podniky a členské státy, spolehlivější přístup k financím pro evropské podniky a vlády, posílení autonomie evropských spotřebitelů a podniků a zvýšení odolnosti
mezinárodního finančního systému a ekonomiky. Klíčovým předpokladem posílení úlohy eura je dokončení evropské hospodářské a měnové unie, bankovní unie a unie kapitálových
trhů. Komise zdůrazňuje nutnost přijmout všechny již předložené zásadní legislativní návrhy v těchto oblastech (např. jednotný fond pro řešení krizí, evropský systém pojištění
vkladů, balíček k řešení úvěrů v selhání, rámec pro cenné papíry kryté státními dluhopisy), stejně jako nové nástroje pro zvýšení výkonnosti a odolnosti ekonomik eurozóny v
přístím víceletém finančním rámci. Další iniciativy pak zahrnují:
• opatření k prohloubení evropského finančního sektoru - silnější evropská tržní infrastruktura, stabilní referenční úrovně úrokové míry a integrovaný systém okamžitého
platebního styku v EU;
• opatření související s mezinárodním finančním sektorem - probíhající spolupráce mezi centrálními bankami za účelem zajištění finanční stability, zvýšení podílu dluhopisů
denominovaných v eurech a vydaných evropskými subjekty, rozvoj ekonomické diplomacie prosazující používání eura a poskytování technické pomoci s cílem zlepšit přístup
zahraničních subjektů k platebnímu systému v eurech; a
• opatření na podporu rozsáhlejšího používání eura ve strategických odvětvích - doporučení týkající se širšího používání eura v mezinárodních dohodách a transakcích v odvětví
energetiky a cílené konzultace ohledně rozsáhlejšího používání eura u transakcí v oblasti ropy, rafinovaných produktů a zemního plynu, v případě surovin (kovy a nerosty)
a zemědělsko-potravinářských komodit a v odvětví výroby dopravních prostředků.
15304/18

COM(2018) 796 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15304.en18.pdf (581 KB, 7. 12. 2018)
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on recent developments as regards euro coins - Zpráva Komise Evropskému parlamentu
a Radě o posledním vývoji týkajícím se euromincí
Předkládaná zpráva v návaznosti na nařízení (EU) č. 651/2012 o vydávání euromincí posuzuje různé aspekty související s výrobou a používáním euromincí. Zabývá se
především používáním jednocentových a dvoucentových euromincí a změnami v této oblasti od roku 2013, kdy bylo k této problematice vydáno zvláštní sdělení. Zpráva konstatuje,
že vydávání euromincí v hodnotě jednoho a dvou centů od roku 2002 stále vzrůstá a míra vydávání se zvyšuje rychleji než u jiných nominálních hodnot euromincí. Dnes představují
mince v těchto hodnotách téměř polovinu všech vydaných euromincí. Současně se stále posiluje jejich jednosměrné používání (tj. lidé jich více dostávají, než vydávají) a snižuje
návratnost do národních centrálních bank. Trvale rostou i náklady na jejich vydávání. Podle posledních průzkumů je všech členských státech eurozóny většina obyvatel pro zrušení
těchto mincí, nicméně takovému kroku bude muset předcházet podrobná analýza. Komise vidí v zásadě dvě možnosti zrušení těchto euromincí: okamžité stažení z oběhu a
postupné vyřazování. Dalším tématem zprávy jsou pak bezpečnostní prvky mincí a jejich nejnovější vývoj. Komise konstatuje, že počet odhalených padělaných euromincí je
dlouhodobě víceméně stabilní; kvalita bezpečnostních prvků a technologie výroby se zlepšují, avšak současně roste i kvalita některých padělků. V oblasti ochrany a bezpečnosti se
Komise zaměří především na: další zlepšování rozpoznávání padělků ve spolupráci s členskými státy, finanční podporu členských států při výzkumu a vývoji v oblasti bezpečnosti
prostřednictvím programu Pericles a návazného programu a zkoumání možných nových bezpečnostních prvků pro euromince s vysokou nominální hodnotou (jedno euro a dvě
eura).
15360/18

COM(2018) 787 final

st15360.en18.pdf (565 KB, 7. 12. 2018)
Přílohy:
st15360-ad01.en18.pdf (382 KB, 7. 12. 2018)

7. 12. 2018 7. 12. 2018

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o politice Evropské unie v oblasti humanitární pomoci a o jejím provádění v roce 2017
Tato zpráva informuje o hlavních činnostech a výsledcích politiky Unie v oblasti humanitární pomoci v roce 2017 prováděné prostřednictvím Evropské komise. Celkem bylo
poskytnuto přes 1 548 milionů EUR v 94 zemích. V nejvážnějších rozsáhlých krizích však došlo jen k malému nebo žádnému zlepšení; 27 % osob v nouzi se soustřeďovalo do
Jemenu, Sýrie a Iráku. Syrský konflikt vyvolal nejhorší humanitární krizi současnosti - má za následek vysídlení více než 11 milionů osob a téměř 19 milionů Syřanů potřebujících
pomoc. Kromě reakce na tuto krizi se Komise tradičně soustředila na humanitární potřeby v Africe a dále na širší Blízký východ, Irák, severní Afriku, Ukrajinu, západní Balkán, Asii
a Latinskou Ameriku. Součástí humanitární pomoci byla i reakce na přírodní katastrofy, a to jak v EU, tak ve třetích zemích. Jednou z největších akcí tohoto typu byla odezva na
hurikány Irma a Maria v Karibiku. Mezi průřezové činnosti v humanitární oblasti patřily podpora vzdělávání v mimořádných situacích (6 % rozpočtu), dohoda Grand Bargain,
poskytování peněžní pomoci, provázanost humanitární pomoci s rozvojem, násilné vysídlování, opomíjené krize, balíček nástrojů pro mimořádné situace a humanitární letecká
služba Komise (ECHO Flight). Z geografického hlediska bylo nejvíce prostředků tradičně určeno pro Afriku - 727 milionů EUR. V souvislosti se syrskou krizí byl pak na druhém
místě region Blízkého východu spolu se státy Východního sousedství, kam směřovala pomoc ve výši 587 milionů EUR.
15132/18

COM(2018) 774 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15132.cs18.pdf (782 KB, 5. 12. 2018)
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Sdělení Komise - Čistá planeta pro všechny - Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
S ohledem na pokračující změny klimatu a s nimi spojené obavy a dopady předkládá Komise dlouhodobou strategii pro přechod na klimaticky neutrální evropskou ekonomiku,
která Evropě zajistí prosperitu a konkurenceschopnost i v budoucnu. Cestu k vytvoření takové ekonomiky vidí Komise ve společné akci, která bude zahrnovat sedm hlavních
strategických prvků:
1. maximalizaci přínosů energetické účinnosti;
2. maximalizaci zavádení obnovitelných zdrojů energie a využívání elektřiny k plné dekarbonizaci dodávek energie v Evropě;
3. čistou, bezpečnou a propojenou mobilitu;
4. konkurenceschopný průmysl EU a oběhové hospodářství jako klíčový předpoklad snížení emisí skleníkových plynů;
5. vytvoření odpovídající inteligentní síťové infrastruktury a propojení;
6. plné využití bioekonomiky a vytvoření zcela nepostradatelných propadů uhlíku;
7. odbourání zbývajících emisí CO2 s využitím zachycování a ukládání uhlíku.
Pro realizaci těchto priorit je třeba zajistit vhodný podpůrný rámec, který bude zahrnovat investice a financování, výzkum a inovace, zajištění spravedlivého přechodu (tj. zmírnění
nebo vyřešení hospodářských a sociálních dopadů), mezinárodní spolupráci a uznání a posílení úlohy občanů (mj. jako spotřebitelů) a místních orgánů. Do konce roku 2018
předloží členské státy Komisi své návrhy vnitrostátních plánů v oblasti klimatu a energetiky. V první polovině roku 2019 pak Komise zahájí debatu o nezbytné rozsáhlé ekonomické
transformaci a intenzivní společenské změně se všemi členskými státy EU a vyzývá k účasti v ní všechny zainteresované subjekty.
15011/18

COM(2018) 773 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15011.cs18.pdf (1 MB, 3. 12. 2018)
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