1

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
6. - 12. května 2019
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

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy v souvislosti s přistoupením Gruzie k
Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách
Evropská unie je smluvní stranou Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách, jejíž obnovená verze vstoupila v platnost dne 1. ledna 2017. Předkládaný návrh stanoví
postoj Unie k žádosti Gruzie o přistoupení k této dohodě, o níž by měla rozhodnout Rada členů Mezinárodní rady pro olivy na svém příštím zasedání. Unie by měla podpořit
schválení žádosti.
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Dokumenty informační povahy
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission
pursuant to Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the
trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v
přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro
rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU
Nařízení (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, které stanoví dlouhodobou strategii pro rozvoj kompletní transevropské dopravní sítě
(TEN-T), svěřuje ve dvou ustanoveních Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž se upravují přílohy I-III nařízení. Komise dosud v rámci výkonu této pravomoci
přijala čtyři nařízení v přenesené pravomoci: jedním byly aktualizovány seznamy a mapy obsažené v přílohách I a II nařízení, pokud jde o množstevní limity, s ohledem na
nejnovější statistické údaje, a třemi byly upraveny orientační mapy některých sousedních zemí obsažené v příloze III nařízení.
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COM(2019) 211 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09198.en19.pdf (300 KB, 10. 5. 2019)

10. 5. 2019 10. 5. 2019

2

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

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application and review of Directive 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution
Directive) and Regulation 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování a přezkumu
směrnice 2014/59/EU (směrnice o obnově a řešení problémů bank) a nařízení 806/2014 (nařízení o jednotném mechanismu řešení krizí)
V návaznosti na finanční krizi byl v roce 2014 zaveden harmonizovaný právní rámec EU použitelný v případě bankovních krizí, který tvoří směrnice 2014/59/EU (směrnice o obnově
a řešení problémů bank) a doplňuje nařízení 806/2014 (nařízení o jednotném mechanismu řešení krizí). Komise předkládá zprávu o dosavadním uplatňování a přezkumu těchto
aktů. Kompletní transpozici směrnice oznámily v termínu (do 31. prosince 2014) pouze dva členské státy. V současné době tak učinily již všechny členské státy a Komise nyní
ověřuje správnost transpozice. Dosavadní zkušenosti s uplatňováním obou aktů jsou omezené a pouze v jednom případě došlo k řešení krize úvěrové instituce podle nařízení o
jednotném mechanismu řešení krizí (Banco Popular, červen 2017). Některá zásadní ustanovení rámce (např. ustanovení o minimálních požadavcích na strukturu a výši kapitálu a
způsobilých závazků nebo uznání závazků řídících se právem třetí země) jsou navíc právě měněna a až vstoupí v platnost, budou následovat přechodná období. V této fázi je tak
předčasné připravovat legislativní návrhy. Komise bude nicméně sledovat další uplatňování rámce a hodnotit některé otázky, na něž přezkum upozornil, mj. s ohledem na výsledky
nedávno zahájené studie o harmonizaci národních insolvenčních předpisů a další získané zkušenosti. Tyto otázky zahrnují např. preventivní rekapitalizaci, opatření včasného
zásahu, společné finanční jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí, zajištění likvidity v průběhu řešení krize, interakci mezi řešením krize a insolvencí nebo fungování jednotného
mechanismu pro řešení krizí a Jednotného výboru pro řešení krizí.
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Joint Report to the European Parliament and the Council - Macao Special Administrative Region: Annual Report 2018 - Společná zpráva Evropskému parlamentu a
Radě - Zvláštní administrativní oblast Macao: Výroční zpráva za rok 2018
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu o vývoji ve Zvláštní administrativní oblasti Macao za rok 2018. I v tomto roce se v Macau uplatňovala zásada "jedna země, dva
systémy". V Macau byly dodržovány zásady právního státu a nezávislosti soudnictví a obecně byla respektována práva a základní svobody. Politická opozice je nicméně slabá a
občanská společnost se příliš neprojevuje. EU vybízí místní orgány, aby vytvořily podmínky pro větší zapojení veřejnosti do volby předsedy vlády a zákonodárného shromáždění,
přestože současná legislativa neumožňuje zavedení všeobecného volebního práva. Během všeobecného pravidelného přezkumu týkajícího se Číny v roce 2018 obdrželo Macao dvě
doporučení, a to ohledně ochrany migrujících pracovníků a diskriminace osob LGBTI. Problémem zůstává také obchodování s lidmi. Bylo přijato nebo oznámeno několik iniciativ na
posílení národní bezpečnosti, které zahrnovaly zákaz rozhodování zahraničních soudců o otázkách národní bezpečnosti, přijetí zákona o národní hymně a plány na změnu
vnitrostátních právních předpisů v oblasti bezpečnosti. Pluralita médií je v Macau zachována i navzdory obavám ze vzrůstající autocenzury. Macajská ekonomika vykazovala v roce
2018 značný růst, velmi nízkou nezaměstnanost a zdravou fiskální pozici, avšak nedaří se dosáhnout cíle diverzifikace hospodářství. Růst stimulují zejména odvětví hazardních her
a cestovního ruchu. V roce 2018 byl otevřen most mezi Hongkongem, městem Ču-chaj a Macaem, který umožňuje lepší spojení mezi městy v „širším okolí zálivu“ (Greater Bay
Area) a přispívá k větší integraci s pevninou.
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Joint Report to the European Parliament and the Council - Hong Kong Special Administrative Region: Annual Report 2018 - Společná zpráva Evropskému
parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2018
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu o vývoji ve Zvláštní administrativní oblasti Hongkong za rok 2018. V reakci na politický vývoj v Hongkongu vydala vysoká
přestavitelka Unie tři prohlášení týkající se omezení práva kandidovat ve volbách, zákazu politické strany a politicky motivovaného zamítnutí obnovení pracovního víza pro
zahraničního novináře. Přestože většina aspektů principu "jedna země, dva systémy" fungovala i nadále dobře, negativní trend s ohledem na občanská a politická práva je zcela
evidentní. V roce 2018 vyjádřilo své obavy ohledně postupné eroze tohoto principu i několik obchodních komor. Svoboda slova a svoboda informací jsou v Hongkongu obecně
respektovány, avšak zejména v souvislosti s citlivými politickými tématy je bezprecedentně ohrožena svoboda vyjadřování. Během všeobecného pravidelného přezkumu týkajícího
se Číny v roce 2018 obdržel Hongkong nezvykle vysoký počet doporučení, což odráží obavy mezinárodního společenství ze současného vývoje. Doporučení se týkala mimo jiné
zlepšení ochrany práv migrujících pracovníků, dětí a osob LGBTI. Navzdory několika politicky citlivým případům byla respektována zásada právního státu a soudnictví prokazovalo
svou nezávislost a respekt k řádnému proces. Tyto skutečnosti spolu s transparentním legislativním rámcem, nízkou mírou korupce a trestné činnosti a účinnou veřejnou správou
přispěly k zachování příznivého investičního klimatu, které je základem hospodářského úspěchu Hongkongu. V Hongkongu nyní sídlí přes 2 200 společností z EU. V roce 2018
byly dokončeny dva velké infrakstrukturní projekty propojující Hongkong s pevninou: vysokorychlostní železniční trať a most mezi Hongkongem, městem Ču-chaj a Macaem.
EU opět (stejně jako v předchozích zprávách) vybízí k provedení reformy volebního systému v souladu se základním zákonem Hongkongu, resp. k obnovení zablokovaného jednání
o této otázce.
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Report from the Commission - Supporting the Sustainable Development Goals across the world: The 2019 Joint Synthesis Report of the European Union and its
Member States - Zpráva Komise - Podpora cílů udržitelného rozvoje ve světě: společná souhrnná zpráva Evropské unie a jejích členských států za rok 2019
Předkládaná zpráva informuje o podpoře poskytované EU a jejími členskými státy třetím zemím při provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 prostřednictvím rozvojové
spolupráce. Agenda byla přijata Valným shromážděním OSN v září 2015 a stanovila 17 cílů udržitelného rozvoje. Unie a členské státy pracují na jejich dosažení společně ve
spolupráci s rozvojovými zeměmi a dalšímy aktéry v oblasti rozvoje. Za tím účelem se rozšiřuje využívání společného programování, provádění a hodnocení výsledků a v zájmu více
integrovaného a soudržného postupu je brán ohled na vzájemné propojení jednotlivých cílů. V centru pozornosti byl zejména sociální a lidský rozvoj, když byla do programů
začleněna důstojná práce a sociální ochrana. Programy zaměřené na snížení chudoby a podporu udržitelného rozvoje pak byly rozšířeny o problematiku rovnosti pohlaví; rozvojové
programy obecně nyní obsahují rovněž otázky jako omezování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, ochrana životního prostředí nebo udržitelné využívání přírodních
zdrojů. Byly přijaty cílené programy zaměřené na osoby žijící v extrémní chudobě a nejvíce zaostávající a řešena otázka nerovnosti jako nově se objevujícího univerzálního
problému. K dalším prostředkům podpory dosahování cílů udržitelného rozvoje patřila podpora míru a stability, respektu k lidským právům, demokracie a právního státu,
přizpůsobení rozvojové spolupráce podmínkám v jednotlivých cílových zemích, posílená spolupráce s vícestrannými organizacemi, občanskou společností a soukromým sektorem
nebo minimalizace negativních dopadů jiných politik na rozvojové země. Dosavadní pokrok je však nedostatečný - v mnoha zemích se rozšiřuje hlad, chudoba a nerovnost, zvyšuje
se zahraniční dluh, roste poškození klimatu a životního prostředí a důsledky tohoto poškození ohrožují životní potřeby. Zpráva uvádí následující klíčové oblasti, jimž je třeba
věnovat pozornost:
• užší navázání rozvojové spolupráce na cíle udržitelného rozvoje;
• zlepšení systémů podávání zpráv a hodnocení výsledků, aby zřetelněji demonstrovaly dopady podpory EU a členských států na provádění cílů udržitelného rozvoje;
• další posílení společné činnosti EU a členských států ve prospěch cílů udržitelného rozvoje (např. společného programování);
• zavedení více integrovaných přístupů, tak aby omezené zdroje přispívaly k dosažení více cílů současně (např. zapracováním environmentálního hlediska do všech oblastí politiky
nebo hlediska práce do obchodní politiky);
• navázání komplexních vztahů s partnerskými zeměmi, na jejichž počátku bude politický dialog založený na cílech udržitelného rozvoje, při respektování zvláštní povahy evropské
politiky sousedství;
• zvýšení podpory rozvojových zemí při sběru, analýze a využívání údajů.
V rámci nového dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021-2027 navrhla Komise nové nástroje financování pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, díky nimž by mělo být k dispozici
více prostředků a současně větší flexibilita, aby bylo možné reagovat na potřeby jednotlivých partnerských zemí.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění prací v rámci programu pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Bulharsku, Litvě a na
Slovensku v roce 2018 a v předchozích letech
Komise předkládá pravidelnou zprávu o provádění programů pomoci zaměřených na vyřazení jaderných elektráren Kozloduj (bloky 1 - 4, Bulharsko), Ignalina (Litva) a Bohunice V1
(Slovensko) z provozu před koncem jejich plánované životnosti za rok 2018. V tomto roce provedla Komise hodnocení programů v polovině období a konstatovala, že by měly
pokračovat i po roce 2020. Pro zajištění pokračování finanční podpory těchto programů přijala Komise dva návrhy týkající se nového víceltého finančního rámce (2021-2027).
Hodnocení současně potvrdilo, že v současném víceletém finančními rámci (2014–2020) není nutné žádné další financování. Doposud dosažený pokrok je ve srovnání s cíli obecně
uspokojivý, i když od roku 2014 dochází k postupné kumulaci zpoždění v celkovém provádění. Termíny dokončení jsou nicméně ve všech dotčených státech zachovány. V roce 2018
byla zprovozněna důležitá infrastruktura pro nakládání s odpadem v jaderné elektrárně Kozloduj, byla dokončena dekontaminace a demontáž v turbínových halách a pomocných
budovách, kdy došlo k demolici čtyř chladicích věží jaderné elektrárny Bohunice V1, a v jaderné elektrárně Ignalina bylo bezpečně naloženo do kontejnerů a uloženo více než 50 %
vyhořelých palivových článků. V dalším období se očekává: v Bulharsku trvalý pokrok v budování vnitrostátního úložiště, nakládání se zbytkovým jaderným odpadem a začátek
rozsáhlých demontážních a dekontaminačních prací v budově reaktoru, na Slovensku konečná demontáž jader reaktoru a v Litvě trvalý pokrok v odstraňování vyhořelého paliva a
přípravy na demontáž ozářeného grafitového moderátoru.
9053/19

COM(2019) 215 final
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění ustanovení nařízení (EU) 2015/2120 týkajících se přístupu k otevřenému internetu
Nařízení (EU) 2015/2120 zakotvuje zásadu otevřeného internetu v EU. Předkládaná zpráva hodnotí provádění nařízení od jeho vstupu v platnost a srovnává stávající stav v oblasti
přístupu k otevřenému internetu se situací před nabytím účinnosti nařízení. Z hodnocení vyplývá, že koncoví uživatelé a poskytovatelé obsahových aplikací jsou s přínosy nařízení
velmi spokojeni a že zásady otevřeného internetu podporují i poskytovatelé internetových služeb. Mezi přínosy nařízení patří např. vyřešení problému blokovaných služeb (zejména
služby VoIP), úspěšné zavedení možnosti výběru koncového zařízení uživatelem, snížení počtu stížností na kvalitu služeb přístupu k internetu nebo zvýšení právní jistoty, které
pozitivně ovlivňuje investice do inovací. Zkušenosti s uplatňováním nařízení jsou nicméně prozatím relativně omezené. Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti
elektronických komunikací (BEREC) vydalo v srpnu 2016 první verzi pokynů ohledně povinností vnitrostátních regulačních orgánů v oblasti dohledu nad ustanoveními o otevřeném
internetu a zajišťování jejich dodržování. Na základě dosavadních zkušeností a připomínek zainteresovaných stran sdružení zahájilo práci na aktualizaci pokynů s ohledem na vývoj
trhu a technologií (např. 5G), která by měla být dokončena v roce 2019. Změny nařízení Komise v současné době neplánuje.
9182/19

COM(2019) 203 final

st09182.cs19.pdf (755 KB, 10. 5. 2019)

10. 5. 2019 10. 5. 2019

Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro spolupráci zřízeném Dohodou o spolupráci a celní unii mezi Evropským
hospodářským společenstvím a Republikou San Marino, pokud jde o použitelná ustanovení o ekologické produkci a označování ekologických produktů a opatření
pro dovoz ekologických produktů
Dohoda o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino vstoupila v platnost dne 1. dubna 2002. Postoj, který má být zaujat
jménem Unie, ve Výboru pro spolupráci zřízeném touto dohodou se týká přijetí rozhodnutí o použitelných ustanoveních EU o ekologické produkci, označování ekologických
produktů a opatřeních pro dovoz ekologických produktů. Přijetí tohoto aktu umožní San Marinu správně uplatňovat acquis EU a obnovit obchod s ekologickými produkty s EU a
Unie by ho měla podpořit.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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