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Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to
Romania, Italy and Austria - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí
pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku
Cílem předkládaného návrhu je schválit uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie v celkové výši 293 551 794 EUR za účelem poskytnutí pomoci, o níž požádaly
Rumunsko, Itálie a Rakousko v souvislosti s přírodními katastrofami, jež je postihly v roce 2018. Rumunsko podalo žádost v souvislosti s povodněmi na severovýchodě země v
období od poloviny června do srpna 2018 a Itálie a Rakousko v souvislosti s opakovanými extrémními povětrnostními jevy (přívalové deště, silný vítr) v průběhu podzimu 2018.
Komise navrhuje, aby jednotlivým zemím byly poskytnuty následující částky: Rumunsku 8 192 300 EUR, Rakousku 8 154 899 EUR a Itálii (vzhledem k postižení celého území) 277
204 595 EUR. Souběžně Komise předkládá odpovídající návrh opravného rozpočtu č. 3/2019 (COM(2019) 205).
9606/19

COM(2019) 206 final

st09606.en19.pdf (451 KB, 22. 5. 2019)

22. 5. 2019 22. 5. 2019

Společný návrh nařízení Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EU) č. 2018/1001 ze dne 16. července 2018 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v
Maledivské republice
Nařízení (EU) č. 2018/1001 uvedlo v účinnost omezující opatření vůči Maledivské republice stanovená v rozhodnutí (SZBP) 2018/1006, která zahrnovala mimo jiné zmrazení
finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých osob, subjektů a orgánů odpovědných za oslabování právního státu nebo bránění nalezení inkluzivního politického řešení
na Maledivách, jakož i osob a subjektů odpovědných za závažná porušování nebo nedodržování lidských práv na Maledivách. S ohledem na vývoj situace na Maledivách bylo výše
uvedené rozhodnutí zrušeno, a tudíž by mělo být zrušeno i nařízení (EU) č. 2018/1001.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
9518/19

JOIN(2019) 10 final

2019/0119(NLE)

st09518.cs19.pdf (429 KB, 21. 5. 2019)

20. 5. 2019 21. 5. 2019

Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Technická úprava finančního rámce pro rok 2020 podle vývoje HND (ESA 2010) (článek 6 nařízení Rady č.
1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020)
V souladu s čl. 6 nařízení o víceletém finančním rámci na období 2014-2020 předkládá Komise přehled technických úprav tohoto rámce pro rok 2020, které zahrnují přecenění
stropů a celkových částek prostředků na závazky a prostředků na platby, výpočet dostupného rozpětí v mezích stropu vlastních zdrojů stanoveného podle rozhodnutí 2007/436/ES,
Euratom, výpočet absolutní částky rozpětí pro nepředvídané události, výpočet celkového rozpětí pro platby, výpočet celkového rozpětí pro závazky a výpočet částek, které mají být
poskytnuty na nástroj pružnosti. Podle nejnovějších prognóz bude HND v EU v roce 2020 činit 16 989 408 milionů EUR v běžných cenách. Strop prostředků na závazky
bude odpovídat 0,99 % HND (168 797 milionů EUR) a strop prostředků na platby bude odpovídat 1,01 % HND (172 420 milionů EUR). Tím vzniká rezerva 31 453 milionů EUR
(0,19 % HND) s ohledem na strop vlastních zdrojů (1,20 % HND).
9335/19

COM(2019) 310 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09335.cs19.pdf (665 KB, 21. 5. 2019)
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Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o tom, jak orgány v roce 2017 využívaly nařízení Rady č. 495/77, naposledy pozměněné nařízením č. 1945/2006 (o
pravidelné pracovní pohotovosti), č. 858/2004 (o zvláště náročných pracovních podmínkách) a č. 300/76, naposledy pozměněné nařízením č. 1873/2006 (o práci v
nepřetržitém provozu a práci na směny)
Komise předkládá pravidelnou každoroční zprávu o počtu úředníků a ostatních zaměstnanců v jednotlivých kategoriích, kteří pobírali příspěvky za pracovní pohotovost, příplatky
za zvláště náročné pracovní podmínky nebo příspěvky za práci v nepřetržitém provozu a práci na směny, a o celkových souvisejících výdajích za rok 2017. Příspěvky za pracovní
pohotovost pobíralo celkem 524 příjemců, z toho 394 zaměstnanců Komise, příplatky za zvláště náročné pracovní podmínky pobíralo celkem 222 příjemců výhradně z řad
zaměstnanců Komise a příspěvky za práci v nepřetržitém provozu a práci na směny pobíralo celkem 840 příjemců, z toho 581 zaměstnanců Evropského parlamentu. Za rok 2017
činily náklady na všechny tři druhy příspěvků a příplatků vynaložené všemi evropskými orgány celkem 8 118 966,55 EUR (za rok 2016 to bylo 7 364 776,86 EUR).
9433/19

COM(2019) 217 final

st09433.cs19.pdf (915 KB, 20. 5. 2019)

17. 5. 2019 20. 5. 2019

Zpráva Komise - Zpráva Komise o hodnocení programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období
Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) byl přijat na období 2014-2020 a jeho rozpočet činí 919 469 000 EUR. Program se zaměřuje na podporu tvorby a provádění
politik, poskytování informací a služeb pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele a podporu mikrofinancování a sociálního podnikání. Předkládaná zpráva shrnuje výsledky
hodnocení programu v polovině období, pokud jde o plnění cílů, účinnost a využívání zdrojů, soudržnost ve vztahu k jiným nástrojům, přidanou hodnotu EU a řízení. Hodnocení se
týkalo období od ledna 2014 do prosince 2016, přičemž Komise upozorňuje, že do konce tohoto období bylo dokončeno jen málo projektů, a dostupné údaje jsou tak omezené.
Stanovený termín pro hodnocení v polovině období se proto jeví jako předčasný. Z hodnocení vyplynulo, že ke zlepšení provádění programu před skončením aktuálního víceletého
finančního rámce by přispělo zejména posílení vnitřní rozpočtové soudržnosti, zacílení na skupiny, které potřebují zvláštní podporu, zjednodušení postupů, zlepšení vnitřní
soudržnosti a propojení EaSI s dalšími fondy. Do konce roku 2020 by mohly být vytvořeny vazby nebo nové mechanismy propojující různé fondy EU. Návrh nového víceletého
finančního rámce pro období 2021-2027 počítá s vytvořením zastřešujícího Evropského sociálního fondu plus (ESF+) pro všechny fondy spravované Generálním ředitelstvím pro
zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. To by mělo maximálně zjednodušit přístup pro příjemce a posílit součinnost mezi jednotlivými fondy.
9536/19

COM(2019) 234 final

st09536.cs19.pdf (559 KB, 21. 5. 2019)

21. 5. 2019 21. 5. 2019

Rozhodnutí Komise ze dne 21.5.2019 o společném prohlášení Východní partnerství – rozvoj agendy pro spolupráci v oblasti dopravy
Při příležitosti 10. výročí Východního partnerství jako rámce pro spolupráci mezi EU a Arménií, Ázerbajdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou proběhla od 7. do 10.
května 2019 jednání mezi zástupci Komise a uvedených zemí za účelem vypracování nezávazného nástroje uvádějícího politické závazky, pokud jde o regionální dopravní
spolupráci zejména v oblasti politiky transevropské dopravní sítě (TEN-T) a bezpečnosti silničního provozu. Výsledkem těchto jednání je společné prohlášení "Východní partnerství
- rozvoj agendy pro spolupráci v oblasti dopravy", které by mělo být schváleno dne 6. června 2019 na zasedání ministrů dopravy Východního partnerství v Lucemburku. Jedná se o
dokument deklaratorní povahy, který žádné straně neukládá právní povinnosti ani finanční závazky. Podle prohlášení se strany budou snažit zejména: provádět a využívat
orientační akční plán pro investice do sítě TEN-T; pracovat na vytvoření nástroje technické pomoci pro síť TEN-T; uplatnit opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu v
souladu s prohlášením Východního partnerství o bezpečnosti silničního provozu; usilovat o zřízení Regionálního střediska pro sledování bezpečnosti silničního provozu; posílit
spolupráci na mezinárodních dopravních fórech; a v případě potřeby aktualizovat prioritní opatření pro spolupráci v dopravě a orientační akční plán. Tímto aktem se společné
prohlášení předkládá ke schválení Radě; po schválení Radou jej jménem Unie schválí Komise.
9658/19

C(2019) 3928 final
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování a přezkumu směrnice 2014/59/EU o ozdravných postupech a řešení krize bank a nařízení č.
806/2014 o jednotném mechanismu pro 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.
9200/19

COM(2019) 213 final

st09200.cs19.pdf (716 KB, 22. 5. 2019)

10. 5. 2019 22. 5. 2019

Zpráva Komise - Podpora cílů udržitelného rozvoje po celém světě: společná souhrnná zpráva Evropské unie a jejích členských států z roku 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.
9199/19

COM(2019) 232 final
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení 7. akčního programu pro životní
prostředí
7. akční program pro životní prostředí byl přijat na období 2014-2020 a stanovil devět prioritních cílů činnosti: tři tematické priority (přírodní bohatství Unie, přechod k
nízkouhlíkovému hospodářství, ochrana před environmentálními tlaky a riziky), čtyři tzv. "podpůrné prostředky" a dva horizontální prioritní cíle (udržitelnější města, řešení
mezinárodních problémů v oblasti životního prostředí a klimatu). Předkládaná zpráva představuje výsledky hodnocení programu, které provedla Komise na základě konzultace se
zúčastněnými stranami, vlastního přezkumu provádění environmentální politiky, výročních zpráv o environmentálních ukazatelích vyhotovených Evropskou agenturou pro životní
prostředí (2016–2018) a zpráv Evropského parlamentu a Výboru regionů. Z hodnocení vyplývá, že program hraje důležitou úlohu při poskytování nástroje řízení pro tvorbu
environmentálních politik v Evropě. Přispěl k širšímu uznání vzájemného propojení ochrany životního prostředí, sociálních přínosů a udržitelného hospodářského růstu a podpořil
nové agendy jako oběhové hospodářství a cíle udržitelného rozvoje. Poprvé v něm byla formulována dlouhodobá vize pro životní prostředí, která je stále platná. Osvědčila se rovněž
struktura programu a podařilo se zapojit široké spektrum zúčastněných stran. Pokud jde o návazný program, bylo by vhodné zaměřit se na zlepšení v následujících oblastech:
přijetí co nejkonkrétnějších strategičtějších opatření; lepší stanovování priorit; vytvoření monitorovacího mechanismu k zajištění odpovědnosti za plnění závazků a jednoznačných
ukazatelů pro měření pokroku; podpora aktivní účasti zainteresovaných stran po celou dobu trvání programu; a lepší začlenění environmentálních otázek do ostatních oblastí
politiky EU.
9416/19
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