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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.cs18.pdf (482 KB, 10. 12. 2018)

4. 12. 2018 10. 12. 2018

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví složení Evropského hospodářského a sociálního výboru
14536/18

COM(2018) 783 final

2018/0402(NLE)

st14536.cs18.pdf (484 KB, 10. 12. 2018)

4. 12. 2018 10. 12. 2018

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých
domácích dodání zboží
V rámci akčního plánu v oblasti DPH byla v prosinci 2017 přijata směrnice (EU) 2017/2455 o DPH v oblasti elektronického obchodování. Tato směrnice mimo jiné rozšířila oblast
působnosti zjednodušeného jednoho správního místa na všechny druhy služeb, jakož i na prodej zboží na dálku uvnitř Společenství a na prodej na dálku u zboží dovezeného ze
třetích území nebo třetích zemí. Dále pak směrnice zavedla zvláštní ustanovení vztahující se na osoby povinné k dani, které usnadňují určitá dodání osobám nepovinným k dani
uskutečněná jinými osobami povinnými k dani prostřednictvím elektronického rozhraní (elektronické tržiště, platforma, portál apod.). Tyto změny vstoupí v platnost 1. ledna 2021.
Cílem předkládaného návrhu je stanovit dodatečná pravidla nezbytná pro zavedení těchto změn. Návrh konkrétně stanoví: osobu odpovědnou za odeslání nebo přepravu zboží při
prodeji prostřednictvím elektronického rozhraní; osvobození dodání od dodavatele prodávajícího zboží prostřednictvím elektronického rozhraní od DPH; možnost využití zvláštních
režimů pro prodej zboží na dálku uvnitř Společenství i osobami povinnými k dani, které prostřednictvím elektronického rozhraní usnadňují dodání zboží osobám nepovinným k dani
ve Společenství; sladění lhůty k úhradě DPH při dovozu celním orgánům v případě využití zvláštního režimu pro přiznání a odvod DPH při dovozu s lhůtou k úhradě cla stanovenou
celním kodexem Unie.
15471/18

COM(2018) 819 final

2018/0415(CNS)

st15471.cs18.pdf (529 KB, 12. 12. 2018)

11. 12. 2018 12. 12. 2018

Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb usnadněná
elektronickými rozhraními a zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá
domácí dodání zboží
Prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011 stanoví závazná prováděcí pravidla k určitým ustanovením směrnice o DPH. Tato směrnice byla změněna v prosinci 2017 směrnicí (EU)
2017/2455 o DPH v oblasti elektronického obchodování, která mimo jiné rozšířila oblast působnosti zjednodušeného jednoho správního místa na všechny druhy služeb, jakož i na
prodej zboží na dálku uvnitř Společenství a na prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí, a zavedla zvláštní ustanovení vztahující se na osoby povinné
k dani, které usnadňují určitá dodání osobám nepovinným k dani uskutečněná jinými osobami povinnými k dani prostřednictvím elektronického rozhraní. Tyto změny vstoupí v
platnost 1. ledna 2021. Cílem předkládaného návrhu je odpovídajícím způsobem změnit prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, aby nová úprava mohla být řádně uplatňována.
Navrhované změny zahrnují především: definici "nepřímého zásahu dodavatele do odeslání či přepravy"; nová ustanovení týkající se elektronických rozhraní; a aktualizovaná
ustanovení týkající se rozšíření oblasti působnosti jednoho správního místa.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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15472/18

COM(2018) 821 final

2018/0416(NLE)

11. 12. 2018 12. 12. 2018

st15472.cs18.pdf (640 KB, 12. 12. 2018)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném podle čl. 41 odst. 1 Dohody mezi Evropskou unií a
Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty
Dohoda mezi EU a Norskem o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty vstoupila v platnost 1. září 2018. Dohodou se
zřizuje smíšený výbor, který zajišťuje její řádné fungování a provádění. Na svém prvním zasedání by měl výbor přijmout svůj jednací řád, standardní formuláře a postup pro
uzavření dohody o úrovni služeb, schválit dohodu o úrovni služeb a stanovit výši a způsob úhrady finančního příspěvku Norska do rozpočtu EU na náklady spojené s jeho
připojením do evropských informačních systémů. Unie by měla přijetí těchto aktů podpořit.
15503/18

COM(2018) 832 final

2018/0422(NLE)

st15503.cs18.pdf (427 KB, 12. 12. 2018)
Přílohy:
st15503-ad01.cs18.pdf (1014 KB, 12. 12. 2018)

12. 12. 2018 12. 12. 2018

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb
Předkládaný návrh je příspěvkem k řešení problému podvodů v oblasti DPH v rámci (přeshraničního) elektronického obchodu a je součástí balíčku legislativních opatření o
povinném předávání a výměně platebních informací týkajících se daně z přidané hodnoty (DPH). Celkový výpadek příjmů z DPH v členských státech v souvislosti s přeshraničním
dodáním zboží se odhaduje na 5 miliard EUR ročně. Podvody se objevují především v souvislosti s dodáním zboží a poskytnutím služby uvnitř EU, dovozem zboží od podniků
usazených mimo EU pro spotřebitele v členských státech a poskytováním služeb podniky usazenými ve třetí zemi spotřebitelům v členských státech. V návaznosti na změny
zavedené směrnicí o DPH v oblasti elektronického obchodování návrh posiluje spolupráci mezi správci daně a poskytovateli platebních služeb tím, že stanoví nové povinnosti
poskytovatelů platebních služeb týkající se vedení záznamů o příjemcích a o platebních transakcích v souvislosti s platebními službami, které poskytují. Tyto záznamy mají umožnit
příslušným orgánům členských států provádění kontrol dodání zboží a poskytování služeb, která se pokládají za uskutečněná v daném členském státě. Požadavek na vedení
záznamů se týká případů, kdy jsou peněžní prostředky převedeny poskytovatelem platebních služeb od plátce usazeného v jednom členském státě příjemci usazenému v jiném
členském státě, na třetím území nebo ve třetí zemi a současně je provedeno více než 25 platebních transakcí za čtvrtletí pro téhož příjemce. Záznamy mají být uchovávány
poskytovatelem platebních služeb v elektronické podobě po dobu dvou let od konce roku, kdy byla transakce provedena. Návrh dále stanoví způsob určení místa usazení plátce a
příjemce a obsah záznamů. Nová úprava by měla být použitelná od 1. ledna 2022.
15508/18

COM(2018) 812 final,
SWD(2018) 487 final,
SWD(2018) 488 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2018/0412(CNS)

st15508.cs18.pdf (869 KB, 12. 12. 2018)
Přílohy:
st15508-ad01.cs18.pdf (497 KB, 14. 12. 2018)

12. 12. 2018 12. 12. 2018
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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH
Tento návrh je součástí balíčku legislativních opatření o povinném předávání a výměně platebních informací týkajících se daně z přidané hodnoty (DPH), jehož cílem je zamezit
podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu. Návrh má dva hlavní body:
1. stanoví pravidla, podle nichž mají členské státy harmonizovaným způsobem shromažďovat záznamy, které budou poskytovatelé platebních služeb elektronicky zpřístupňovat
podle nově navrženého článku 243b směrnice o DPH (viz související návrh směrnice COM(2018) 812);
2. zavádí nový centrální elektronický systém pro uchovávání platebních informací (CESOP) a pro další zpracování těchto informací úředníky pro boj proti podvodům v členských
státech v rámci sítě Eurofisc. Systém vyvine Komise na vlastní náklady, členské státy pak ponesou náklady na příslušné vnitrostátní systémy. Pro shromažďování záznamů bude
přijat společný elektronický formát, což by mělo snížit administrativní zátěž spojenou s novými povinnostmi. Systém bude opravovat formální chyby v předaných informacích a
následně agregovat celkové platební informace pro každého příjemce. Informace se budou uchovávat po dobu dvou let. Použití platebních informací ke stanovení vyměřovacího
základu, výběru DPH nebo provádění administrativních kontrol DPH bude vázáno na provedení křížové kontroly těchto informací s jinými dostupnými informacemi a na systém se
budou rovněž vztahovat stávající omezení týkající se povinností a práv v oblasti ochrany údajů. Komise odhaduje, že vývoj systému bude trvat nejméně tři roky.
15509/18

COM(2018) 813 final

2018/0413(CNS)

st15509.cs18.pdf (561 KB, 12. 12. 2018)

12. 12. 2018 12. 12. 2018

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

2018/0414(COD)

st15344.cs18.pdf (525 KB, 10. 12. 2018)

7. 12. 2018 10. 12. 2018

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro
pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko
Nařízení (EU) 2016/1624 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži stanoví, že v případech, kdy je plánováno nasazení jednotek ve třetí zemi při činnostech, při nichž budou mít
příslušníci těchto jednotek výkonné pravomoci, nebo v případech, kdy to jiné činnosti ve třetích zemích vyžadují, uzavře Unie s dotčenou třetí zemí dohodu o postavení jednotek.
Dne 21. února 2017 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Republikou Srbsko o dohodě o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční
a pobřežní stráž v Republice Srbsko. Jednání byla zahájena 7. dubna 2017 a úspěšně ukončena parafováním dohody oběma smluvními stranami dne 20. září 2018 v Bělehradě.
Cílem předkládaných návrhů je schválit podpis a uzavření vyjednané dohody jménem Unie.
15486/18

COM(2018) 797 final

2018/0409(NLE)

st15486.cs18.pdf (498 KB, 13. 12. 2018)
Přílohy:
st15486-ad01.cs18.pdf (466 KB, 13. 12. 2018)

12. 12. 2018 13. 12. 2018

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro
pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko jménem Unie

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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15496/18

COM(2018) 799 final

2018/0410(NLE)

12. 12. 2018 13. 12. 2018

st15496.cs18.pdf (497 KB, 13. 12. 2018)
Přílohy:
st15496-ad01.cs18.pdf (467 KB, 13. 12. 2018)

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 ve vztahu k 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.cs18.pdf (453 KB, 13. 12. 2018)
Přílohy:
st14965-ad01.cs18.pdf (445 KB, 13. 12. 2018)

4. 12. 2018 13. 12. 2018

Doporučení Komise ze dne 5.12.2018 o mezinárodní úloze eura v oblasti energetiky
V souvislosti se sdělením o posílení mezinárodní úlohy eura předkládá Komise doporučení, jehož cílem je podpořit širší používání eura v oblasti energetiky. Konkrétně by měly
členské státy podporovat: širší používání eura v mezinárodních dohodách a nezávazných nástrojích týkajících se energetiky, širší používání eura účastníky evropského trhu při
transakcích v oblasti energetiky a širší používání eura poskytovateli finančních služeb pro projekty a transakce v oblasti energetiky.
15437/18

C(2018) 8111 final

st15437.cs18.pdf (446 KB, 11. 12. 2018)

10. 12. 2018 11. 12. 2018

Dokumenty informační povahy
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

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15275.cs18.pdf (943 KB, 10. 12. 2018)

6. 12. 2018 10. 12. 2018
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Konečná zpráva podle článku 4 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 562/2014/EU ze dne 15. května
2014 o účasti Evropské unie na zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu
Předkládaná zpráva hodnotí, jak se zvýšením základního kapitálu Evropského investičního fondu v roce 2014, k němuž EU přispěla částkou 178 milionů EUR, podařilo posílit
podporu činností, jež doplňují opatření přijímaná členskými státy ve prospěch podniků, především malých a středních podniků, z prostředků EIF. Konstatuje, že zvýšení základního
kapitálu vedlo k významnému navýšení objemu dostupného financování a k rozšíření kapacity pro podstupování rizik. Díky kapitálu EIF byly aktivovány další významné zdroje a
Komise rovněž připomíná úspěch specializovaného nástroje pro malé a střední podniky v rámci Evropského fondu pro strategické investice (který do poloviny roku 2018
mobilizoval investice ve výši 335 miliard EUR). Do konce června 2018 přislíbil EIF 44 miliard EUR ve prospěch více než 547 000 malých a středních podniků a dalších konečných
příjemců. Do konce roku 2020 se očekávají přísliby v objemu dalších 26 miliard EUR a současná aktivace 250 až 300 miliard EUR financování v reálné ekonomice. EIF bude hrát
významnou úlohu ve financování podniků i v období 2021-2027. Z toho důvodu by měla být kapitálová základna počínaje rokem 2021 posílena o 3-3,5 miliardy EUR. Případnému
navýšení však musí předcházet nové posouzení s ohledem na finanční produkty, které má EIF uvést při provádění fondu InvestEU a při případných operacích kombinování zdrojů v
období víceletého finančního rámce 2021–2027.
15598/18
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Druhý akční plán pro boj proti nezákonnému obchodu s
tabákovými výrobky 2018-2022
V roce 2013 přijala Komise komplexní strategii zaměřenou na boj proti pašování cigaret a nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky. Na základě zhodnocení pokroku při jejím
provádění, které proběhlo v roce 2017, a na základě výsledků konzultace se zainteresovanými stranami v březnu 2018 dospěla Komise k závěru, že nezákonný obchod s tabákem a
tabákovými výrobky nadále představuje závažný problém. Z toho důvodu Komise předkládá druhý akční plán pro boj proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky na období
2018-2022. Cílem opatření v něm obsažených je:
• plně využít potenciál nového protokolu k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku, který vstoupil v platnost 25. září 2018;
• zapojit do spolupráce na omezení nabídky klíčové zdrojové a tranzitní země;
• zaměřit se na vybrané klíčové vstupní produkty pro nezákonnou výrobu tabákových výrobků, jako je surový tabák, cigaretové filtry nebo výrobní a balící zařízení; a
• zvýšit povědomí spotřebitelů o nebezpečích spojených s koupí nezákonných tabákových výrobků a o propojení tohoto odvětví s organizovaným zločinem.
15462/18
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pokrok při provádění strategie EU v oblasti
lesnictví „Nová strategie v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“
V roce 2013 byla přijata nová strategie EU pro oblast lesnictví, která stanovila dva hlavní cíle pro rok 2020: 1) zajistit, aby se na všechny lesy v EU uplatňovaly zásady udržitelného
hospodaření, a 2) zvýšit příspěvek EU k podpoře udržitelného obhospodařování lesů a redukce odlesňování na celosvětové úrovni. Předkládaná zpráva shrnuje dosavadní pokrok
při provádění strategie v osmi prioritních oblastech (podpora venkovských a městských komunit, podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti odvětví EU založených na lesnictví,
lesy v měnícím se klimatu, ochrana lesů a posílení ekosystémových služeb, jaké lesy máme a jak se mění, nové a inovativní lesnictví a produkty s přidanou hodnotou, spolupráce na
soudržném řízení a lepším pochopení našich lesů, lesy z globálního hlediska). Většina plánovaných opatření probíhá podle předpokladů, dosud bylo zcela dokončeno přibližně 30 %
opatření, 45 % stále probíhá a 10 % ještě nebylo zahájeno. Finanční podpora odvětví lesnictví je zajištěna zejména v rámci společné zemědělské politiky (8,2 miliardy EUR),
výrazně se zvýšilo financování z EU pro výzkum a inovace v odvětvích založených na lesnictví (249 projektů obdrželo v letech 2013–2017 celkem 615 milionů EUR). V plnění cílů
stanovených pro rok 2020 bylo dosaženo významného pokroku. Ve zbývajícím prováděcím období by měla být pozornost věnována zejména příspěvku lesů k rámci politiky v oblasti
klimatu a energetiky (nové právní předpisy o LULUCF a obnovitelných zdrojích energie) a řešení problému adaptace lesů na změnu klimatu. Komise dále zdůrazňuje význam
dobrého informování o hodnotě a významu dobře spravovaných lesů pro zajištění společenské podpory udržitelného obhospodařování lesů.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem
Cílem směrnice 2014/54/EU o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem je dosáhnout účinnějšího a jednotného
uplatňování a prosazování práv v oblasti volného pohybu pracovníků zakotvených ve Smlouvě o fungování Evropské unie a sekundárních právních předpisech EU. Předkládaná
zpráva hodnotí dosavadní provádění směrnice. Pouze sedm členských států oznámilo plné provedení směrnice ve stanovené lhůtě - do 21. května 2016, a úplné provedení směrnice
bylo dokončeno až v listopadu 2017. Z analýzy prováděcích opatření vyplývá, že většina ustanovení směrnice nevyžadovala změny již existující právní úpravy v členských státech.
Jedinou výjimkou bylo provedení článku 4 o určení subjektu na podporu rovného zacházení. Nebyly zjištěny významné problémy týkající se nesouladu, nicméně praktické přínosy
směrnice jsou zatím omezené. Celkově se zdá, že směrnice je přínosem pro zúčastněné strany, především z důvodu poskytnutí právní jistoty, avšak doba jejího uplatňování je zatím
pro spolehlivé zhodnocení dopadů nedostatečná. Komise ani zúčastněné strany v tuto chvíli nepokládají za opodstatněné navrhovat změny směrnice; pozornost by se měla
soustředit na řádné provádění stávajících předpisů. V této souvislosti Komise připomíná svůj návrh na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti.
15600/18

COM(2018) 789 final
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Report on the evaluation of the EU Framework for National Roma Integration
Strategies up to 2020 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020
Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 byl přijat v roce 2011 s cílem řešit sociální a ekonomické vyloučení a diskriminaci Romů prosazováním rovného
přístupu ke vzdělávání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení. Předkládaná zpráva shrnuje výsledky hodnocení provádění tohoto rámce za období 2011-2017 a zjištění z otevřených
veřejných konzultací. Z hodnocení vyplývá, že rámec EU představuje pouze začátek dlouhodobého procesu, který by mohl vést k odstranění vyloučení a diskriminace Romů. Již byly
zaznamenány některé pozitivní výsledky a počáteční změny trendů (zejména v oblasti vzdělávání), ale strukturální změny vyžadují čas. V řadě oblastí by bylo možné učinit více zatím nebylo dosaženo pokroku v oblasti zdravotní péče a bydlení. Za prioritní pokládá Komise dlouhodobě: potřebu lepšího začleňování, jasné zaměření na potírání protiromského
smýšlení, zlepšování partnerství a zapojení Romů, upření pozornosti na rozdíly mezi Romy (se zaměřením na romské ženy, děti a mládež) a lepší stanovování cílů, shromažďování
údajů a podávání zpráv za účelem podpory získávání politických poznatků.
15628/18

COM(2018) 785 final

st15628.en18.pdf (641 KB, 14. 12. 2018)
Přílohy:
st15628-ad01.en18.pdf (2 MB, 14. 12. 2018)

14. 12. 2018 14. 12. 2018

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění třetího akčního programu Unie v oblasti zdraví v roce 2015
Třetí akční program Unie v oblasti zdraví byl přijat na období 2014-2020. Předkládaná zpráva informuje o jeho provádění v roce 2015, kdy bylo hlavním tématem hodnocení
zdravotnických technologií a inovace. V reakci na aktuální vývoj pak bylo jako další téma přidáno zdraví migrujících osob. Rozpočet na rok 2015 byl stanoven ve výši 59 750 000
EUR, z toho operační rozpočet činil 55 629 805 EUR a správní rozpočet 1 551 822,66 EUR. Nejvíce operačních prostředků - 46 % - směřovalo na podporu inovativních, účinných a
udržitelných zdravotních systémů. Na akce zaměřené na zdraví migrantů a související témata bylo přiděleno 13 % operačního rozpočtu, tj. 7 234 199,58 EUR. Mezi příjemci
dominovaly vládní organizace (31 %), akademické instituce (21,8 %) a výzkumné organizace (20,7 %). Při přizpůsobování programu novým politickým potřebám se osvědčily
zjednodušené správní postupy zavedené v roce 2014 a nové elektronické nástroje (on-line předkládání návrhů, elektronické monitorování a podávání zpráv, elektronický podpis
grantových dohod), které zkrátily dobu pro podpis grantů. Byla realizována řada informačních činností a akcí, např. ve formě seminářů a konferencí. V dalších letech by měl být
dále vylepšen elektronický systém monitorování a podávání zpráv a dále zlepšeno a lépe zacíleno šíření informací. Pozornost bude rovněž věnována zvýšení účasti příjemců z dosud
nedostatečně zastoupených zemí.
15607/18
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Řízení migrace ve všech jejích aspektech: pokrok dosažený při plnění 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
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Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů - Akční plán proti
dezinformacím
V dubnu 2018 představila Komise sdělení o boji proti dezinformacím na internetu. Za dezinformaci se podle něj považuje prokazatelně falešná nebo zavádějící informace, která
vzniká, prezentuje se a šíří za účelem ekonomického prospěchu nebo úmyslného podvádění veřejnosti a může působit veřejnou újmu. Komise dezinformace vnímá jako závažnou
hrozbu pro fungování demokratické společnosti a jako součást hybridní války. S ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu v roce 2019 a s ohledem na skutečnost, že
v členských státech proběhne do roku 2020 více než 50 prezidentských, celostátních nebo místních voleb, proto předkládá akční plán proti dezinformacím, jehož cílem je zvýšit
úsilí o zajištění svobodných a spravedlivých voleb jako demokratických procesů. Navrhovaná opatření, která mají zajistit koordinovanou reakci na dezinformace, se zaměřují na:
1. zlepšení schopnosti orgánů Unie dezinformace odhalovat a analyzovat a upozorňovat na ně;
2. posílení koordinovaných a společných reakcí na dezinformace;
3. mobilizaci soukromého sektoru k boji proti dezinformacím; a
4. zvyšování povědomí a zlepšování odolnosti společnosti.
15431/18
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční monitorovací zpráva o provádění programu na podporu strukturálních reforem za rok 2017
Program na podporu strukturálních reforem má pomoci členským státům vyrovnat se s administrativními, hospodářskými a sociálními výzvami, které sebou přináší provádění
strukturálních reforem. Rok 2017 byl prvním rokem provádění tohoto programu. 16 členských států podalo celkem 271 žádostí o podporu z programu, přičemž celková požadovaná
částka čtyřnásobně převyšovala dostupné prostředky. Pro spolufinancování bylo vybráno 159 projektů z 16 členských států (včetně 10 projektů z České republiky), z toho 29 % se
týkalo pracovního trhu, vzdělávání, zdraví a sociální politiky a 28 % růstu a podnikatelského prostředí. Do konce října 2018 bylo 12 % projektů dokončeno, 82 % probíhalo a 6 %
bylo ve fázi přípravy. První rok provádění programu prokázal, že program může být významným přínosem k určování a překonávání strukturálních nedostatků. Činnosti podpořené
z programu se doplňovaly s dalšími programy a vytvářely synergický efekt. Přispěly rovněž k vytváření vzájemné důvěry a navazování spolupráce mezi přijímajícími členskými státy
a měly pozitivní vliv na přeshraniční a celounijní výzvy. Jako dobrý příklad uvádí Komise např. opatření zaměřená na rozvoj regionálních kapitálových trhů, podporu hodnocení
výkonnosti zdravotnických systémů, výměnu expertů mezi národními energetickými úřady a dalšími správními orgány v zájmu lepšího řešení problému energetické chudoby nebo
výměnu osvědčených postupů v oblasti penzijních systémů.
14926/18

COM(2018) 755 final

st14926.cs18.pdf (439 KB, 10. 12. 2018)

28. 11. 2018 10. 12. 2018

Sdělení Komise - Unie kapitálových trhů: je třeba jednat ve prospěch investic, růstu a silnější úlohy 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.
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Sdělení Komise - Na cestě k silnější mezinárodní úloze eura
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.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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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).
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Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Prvky strategie EU pro Indii
V předkládaném sdělení Komise navrhuje prvky strategie EU pro partnerství s Indií v příštích 10-15 letech. Toto partnerství bylo navázáno v roce 2004 a na základě dosavadních
zkušeností má Unie zájem na dalším posilování hospodářských i politických vazeb a spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. Sdělení konkrétně navrhuje: posílit strategické
partnerství EU a Indie; navázat silné partnerství pro udržitelnou modernizaci; spojit síly ve prospěch konsolidace světového řádu založeného na respektování pravidel; formulovat
sdílený přístup na multilaterální úrovni k řešení globálních výzev; a usilovat o společnou reakci na bezpečnostní hrozby a regionální otázky. Těchto cílů by mělo být dosaženo
prostřednictvím souboru opatření ve třech oblastech:
1. dosažení prosperity prostřednictvím udržitelné modernizace, což zahrnuje konsolidaci partnerství pro modernizaci, užší koordinaci v otázce globálních výzev, využití nevyužitého
potenciálu obchodních a investičních vazeb a investice do talentu a inovací;
2. dosažení bezpečnosti a stability prostřednictvím světového řádu založeného na pravidlech, což zahrnuje podporu účinného působení na multilaterální úrovni, stavění na
společných hodnotách, posilování spolupráce v oblasti zahraniční politiky a rozvoj spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany;
3. zlepšení soudržnosti a zjednodušení vztahů s Indií na různých úrovních.
Komise rovněž doporučuje zvážit vyjednání širší dohody o strategickém partnerství, která by nahradila dohodu o spolupráci z roku 1994.
14504/18
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o statistice v oblasti vědy a techniky
Komise předkládá čtvrtou zprávu o provádění rozhodnutí č. 1608/2003/ES za tříleté období od dubna 2014. V roce 2015 byla organizací OECD publikována nová verze tzv.
Frascatiho manuálu, který obsahuje pokyny pro sběr a oznamování údajů týkajících se výzkumu a vývoje. Eurostat následně vytvořil podrobnou metodiku pro práci s tímto
manuálem a evropské statistiky v oblasti vědy a technologie jsou nyní v souladu s těmito pokyny. Od roku 2014 zlepšil Eurostat také technickou stránku přenosu údajů. Statistiky
týkající se inovací jsou v souladu s manuálem z Osla vypracovaným ve spolupráci OECD a Eurostatu. Od roku 2015 spolupracují OECD, Evropská komise a jejich členské státy na
nové verzi tohoto manuálu, která by měla dále vyjasnit používané pojmy a zahrnout nová témata týkající se podnikových inovací. Kromě toho byl proveden přezkum průzkumu
Společenství v oblasti inovací (Community Innovation Survey, CIS) a zlepšena jeho dostupnost. Eurostat také pokračoval v práce na metodice pro statistiky týkající se patentů a
špičkových technologií. Kvalita povinně poskytovaných údajů byla obecně velmi uspokojivá. U volitelně poskytovaných údajů je problémem jejich nekompletnost, kterou členské
státy zdůvodňují zejména vysokými náklady a vlastnostmi národních systémů tvorby údajů. V některých oblastech nicméně došlo ke zlepšení. Eurostat realizoval některá opatření
ke zvýšení nákladové efektivity a relevance, která zahrnovala např. umožnění opakovaného využití již dostupných údajů, konzultaci s tvůrci údajů ohledně volitelných údajů nebo
přezkum pojmů týkajících se podnikového výzkumu a vývoje, aby lépe odpovídaly skutečnosti. V budoucnu by měla být pozornost věnována zejména posílení vazby mezi statistikou
v oblasti výzkumu a techniky a statistikami v dalších oblastech, zajištění aktuálnosti a relevance statistik s ohledem na měnící se prostředí a požadavky, zlepšení využívání údajů
CIS, zlepšení poskytování metadat a zpráv o kvalitě a zvýšení včasnosti odhadů pro klíčové ukazatele z CIS.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění sdělení "Boj proti
dezinformacím na internetu: evropský přístup"
Dne 26. dubna 2018 přijala Komise sdělení s názvem „Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup“. Předkládaná zpráva popisuje pokrok v provádění opatření
stanovených v tomto sdělení a doplňuje společné sdělení "Akční plán proti dezinformacím". Celkově lze říci, že stanovená opatření byla provedena nebo zahájena. Online platformy
a reklamní průmysl se dohodly na kodexu zásad pro zvýšení transparentnosti a ochrany spotřebitelů na internetu, zejména s ohledem na evropské volby v roce 2019. Vzniká síť
ověřovatelů faktů, která by měla posílit schopnost odhalovat a vyvracet nepravdivá prohlášení. Komise poskytne pro její činnost nezbytnou infrastrukturu. Komise podporuje
výzkumné a inovační činnosti zaměřené na nové nástroje k rozpoznávání dezinformací a boji proti nim. V členských státech se zlepšilo povědomí o nutnosti chránit demokratické
procesy před kybernetickými hrozbami. Na úrovni EU i členských států pokračuje úsilí o zvýšení úrovně mediální gramotnosti, posílení práv uživatelů, zejména mladších generací,
a zlepšení kritického myšlení. Komise znovu připomíná význam kvalitní žurnalistiky jako pilíře demokratické společnosti. Mezi nástroje její podpory patří nové online úložiště
Komise s odkazy na pravidla státní podpory a již řešené případy relevantní pro odvětví sdělovacích prostředků, programy Horizont 2020 a Kreativní Evropa (včetně návazných
programů pro období 2021-2027) a Evropské středisko pro svobodu tisku a sdělovacích prostředků (ECPMF).
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