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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.cs19.pdf (585 KB, 5. 6. 2019)

22. 5. 2019 5. 6. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě Světové celní organizace v souvislosti s doporučením WCO podle článku 16,
kterým se mění harmonizovaný systém
Předkládaným návrhem se stanoví postoj EU k navrženým změnám harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží Světové celní organizace (WCO). Návrh změn
předkládá Rada WCO ve formě doporučení, které by mělo být přijato na jejích zasedáních ve dnech 27. - 29. června 2019. Jedná se o celkem 355 sad změn nomenklatury
harmonizovaného systému, jejichž cílem je zejména: zjednodušit nomenklaturu s ohledem na vývoj obchodních vzorců vymazáním některých položek a podpoložek s nízkými
objemy obchodování; usnadnit klasifikaci s ohledem na použitelné mezinárodní standardy, nové výrobky a změny ve složení výrobků (3D tiskárny, výrobky pro buněčnou terapii,
hmyzí potravinářské produkty, panenský olivový olej, inovativní tabákové výrobky, drony, polovodiče a snímače apod.); lépe sladit francouzskou a anglickou verzi nomeklatury pro
zajištění jednotného uplatňování; a usnadnit boj proti podvodům a nelegálnímu obchodu a ochranu zdraví a životního prostředí vytvořením nových položek a podpoložek (syntetické
diamanty, chemikálie, kulturní statky, fentanyl, odpad apod.). Unie by měla přijetí navrhovaných změn podpořit.
9873/19

COM(2019) 262 final

2019/0129(NLE)

st09873.cs19.pdf (500 KB, 7. 6. 2019)

3. 6. 2019 7. 6. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní organizaci pro révu vinnou a víno (OIV)
Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV) je mezivládní vědecko-technická organizace, jež působí v odvětví vinné révy, vína, vinných nápojů, stolních hroznů, rozinek a
ostatních výrobků z révy vinné. Má 47 členů včetně 20 členských států EU. Unie sama členem není, ale má zvláštní status, který jí umožňuje zasahovat do činnosti komisí,
subkomisí a expertních skupin a účastnit se zasedání valné hromady a výkonného výboru. Předkládaný návrh se týká postoje Unie k usnesením, která by měla být přijata na příštím
zasedání valné hromady OIV dne 19. července 2019. Účelem těchto usnesení je aktualizace enologických postupů a metod analýzy na základě odborných diskusí. Unie by měla
navrhované změny podpořit.
9919/19

COM(2019) 246 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0121(NLE)

st09919.cs19.pdf (477 KB, 5. 6. 2019)
Přílohy:
st09919-ad01.cs19.pdf (516 KB, 5. 6. 2019)

4. 6. 2019 5. 6. 2019
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Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby jménem Evropské unie zahájila jednání o uzavření dohody o partnerství v oblasti
udržitelného rybolovu a protokolu k této dohodě s Mauritánskou islámskou republikou
Stávající dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauritánií byla podepsána dne 4. srpna 2008. Platnost aktuálního čtyřletého protokolu k této dohodě, který
stanoví rybolovná práva poskytnutá loďstvu Unie a odpovídající finanční příspěvek hrazený Unií a majiteli plavidel (61 625 000 EUR ročně), skončí dne 15. listopadu 2019. Protože
odvětví rybolovu v EU má na rybolovu v Mauritánii silný zájem, navrhuje Komise sjednat s Mauritánií novou dohodu o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a nový protokol k
této dohodě, které zohlední některá ustanovení obsažená v nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice, jež nejsou součástí stávající dohody. Cílem předkládaného
návrhu je zmocnit Komisi k zahájení jednání o těchto dokumentech jménem Unie. Přílohou návrhu jsou směrnice pro jednání.
9918/19

COM(2019) 248 final

st09918.cs19.pdf (480 KB, 5. 6. 2019)
Přílohy:
st09918-ad01.cs19.pdf (388 KB, 5. 6. 2019)

4. 6. 2019 5. 6. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 83. plenárním zasedání Skupiny států proti korupci (GRECO), pokud jde o účast
Evropské unie jako pozorovatele ve skupině GRECO
Skupina GRECO byla zřízena Radou Evropy v roce 1999 za účelem sledování toho, jak státy dodržují protikorupční normy stanovené v Trestněprávní úmluvě o korupci
a Občanskoprávní úmluvě o korupci. Jejím hlavním úkolem je zlepšovat schopnost svých členů bojovat proti korupci. V současné době má 49 řádných členů a 10 pozorovatelů.
Spolupráci mezi EU a skupinou GRECO upravuje zvláštní rámec, na jehož základě se EU neúčastní zasedání skupiny. S cílem zlepšit vzájemnou spolupráci stanovila Komise v roce
2012 dvoufázový přístup pro přistoupení EU ke skupině GRECO, kdy Unie nejprve přijme status plnoprávného účastníka a následně se stane řádným členem. Dne 6. června 2019
předložila Komise generálnímu tajemníkovi Rady Evropy žádost EU o status pozorovatele ve skupině GRECO. Pozorovatel se účastní zasedání skupiny a má přístup ke všem
projednávaným dokumentům, ale nemá hlasovací právo a nezapojuje se do činností souvisejících s hodnocením. Současně se od něj nepožaduje finanční příspěvek. Cílem
předkládaného návrhu je stanovit postoj, který mají členské státy EU zastoupené ve skupině GRECO vyjádřit jménem Unie na 83. plenárním zasedání skupiny ve dnech 17.–21.
června 2019 k žádosti EU o status pozorovatele. Udělení statusu pozorovatele Unii by mělo být podpořeno.
9850/19

COM(2019) 273 final

2019/0135(NLE)

st09850.cs19.pdf (461 KB, 7. 6. 2019)

6. 6. 2019 7. 6. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody týkající se časových omezení ujednání o poskytování letadel s posádkou
mezi Spojenými státy americkými, Evropskou unií, Islandem a Norským královstvím
V dubnu 2007 byla podepsána dohoda mezi EU a Spojenými státy americkými o letecké dopravě (dohoda ATA). Její součástí jsou i ustanovení týkající se pronájmu s posádkou. S
ohledem na spor o jejich uplatňování a v zájmu stanovení jasných a nerestriktivních podmínek v této oblasti a zajištění právní jistoty zmocnila Rada Komisi dne 21. prosince 2016,
aby zahájila jednání o zvláštní dohodě pro tuto oblast. Dne 8. března 2019 byla tato jednání úspěšně ukončena parafováním předlohy Dohody týkající se časových omezení ujednání
o poskytování letadel s posádkou mezi Spojenými státy americkými, Evropskou unií, Islandem a Norským královstvím. Dohoda se omezuje výhradně na řešení předmětné otázky, tj.
časových omezení týkajících se v současnosti pronájmu s posádkou na transatlantickém trhu. Cílem předkládaných návrhů je schválit podpis a uzavření vyjednané dohody jménem
EU a její prozatímní provádění.
9901/19

COM(2019) 256 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0125(NLE)

st09901.cs19.pdf (467 KB, 6. 6. 2019)
Přílohy:
st09901-ad01.cs19.pdf (465 KB, 7. 6. 2019)
st09901-ad02.cs19.pdf (456 KB, 6. 6. 2019)

6. 6. 2019 6. 6. 2019
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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody týkající se časových omezení ujednání o poskytování letadel s posádkou mezi Spojenými státy
americkými, Evropskou unií, Islandem a Norským královstvím
9905/19

COM(2019) 254 final

2019/0126(NLE)

st09905.cs19.pdf (462 KB, 7. 6. 2019)
Přílohy:
st09905-ad01.cs19.pdf (469 KB, 6. 6. 2019)
st09905-ad02.cs19.pdf (455 KB, 6. 6. 2019)

6. 6. 2019 7. 6. 2019

Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to
Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget line 12.02.01 - Financial services) - Návrh rozhodnutí Rady
o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo
čtyři svobody (Rozpočtová položka 12 02 01 – Finanční služby)
Cílem předkládého návrhu je stanovit postoj Unie k předloze rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, jejímž účelem je pozměnit protokol 31 k Dohodě EHP o spolupráci v některých
oblastech mimo čtyři svobody, a umožnit tak státům ESVO EHP (Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku) podílet se na opatřeních Unie financovaných z rozpočtových položek
souhrnného rozpočtu EU na rozpočtový rok 2019. V tomto případě se jedná o opatření v oblasti finančních služeb (rozpočtová položka 12 02 01 -Provádění a rozvoj jednotného trhu
finančních služeb). Unie by měla přijetí tohoto aktu podpořit.
10118/19

COM(2019) 265 final

2019/0128(NLE)

st10118.en19.pdf (360 KB, 7. 6. 2019)
Přílohy:
st10118-ad01.en19.pdf (381 KB, 7. 6. 2019)

7. 6. 2019 7. 6. 2019

Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z
roku 2019
V rámci aktuálního cyklu evropského semestru předkládá Komise doporučení k národnímu programu reforem České republiky na rok 2019. V období 2019-2020 by ČR měla:
1. Zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče. Přijmout projednávaná protikorupční opatření.
2. Podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi, mimo jiné zlepšením přístupu k cenově dostupné péči o děti, a zaměstnávání znevýhodněných skupin. Zvýšit kvalitu a inkluzivnost
systémů vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání.
3. Zaměřit se v rámci investiční hospodářské politiky na dopravu, a zejména její udržitelnost, na digitální infrastrukturu a na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci
energetiky včetně zvýšení energetické účinnosti, a to s ohledem na regionální rozdíly. Snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat
soutěž více založenou na kritériích kvality. Odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému.
9927/19

COM(2019) 503 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09927.cs19.pdf (442 KB, 7. 6. 2019)

6. 6. 2019 7. 6. 2019

4

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 příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů,
pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 a 145, pokud jde o návrhy změn
celosvětových technických předpisů č. 15 a 19, pokud jde o návrh změny vzájemného usnesení M.R.2, pokud jde o návrh jednoho nového předpisu OSN a pokud jde
o návrhy (změn) povolení vypracovat celosvětové technické přepisy
Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN) vyvíjí na mezinárodní úrovni harmonizované požadavky, které mají odstraňovat technické překážky obchodu s motorovými vozidly
mezi smluvními stranami revidované dohody z roku 1958 a zajišťovat u těchto vozidel vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí. EU je smluvní stranou této
dohody. Nové předpisy a změny stávajících předpisů s ohledem na zkušenosti a technický rozvoj jsou přijímány na zasedáních Světového fóra pro harmonizaci předpisů týkajících
se vozidel, která se konají každý rok v březnu, červnu a listopadu. Předkládaný návrh se týká postoje Unie k hlasování o návrzích předpisů a změn, které budou předloženy na
zasedání ve dnech 24. - 28. června 2019. Unie by měla jejich přijetí podpořit.
9967/19

COM(2019) 255 final

2019/0124(NLE)

st09967.cs19.pdf (492 KB, 5. 6. 2019)
Přílohy:
st09967-ad01.cs19.pdf (454 KB, 5. 6. 2019)

5. 6. 2019 5. 6. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v
některých oblastech mimo čtyři svobody (Rozpočtová položka 02 04 77 03 – Přípravná akce zaměřená na obranný výzkum)
Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie k předloze rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, jehož účelem je pozměnit protokol 31 k Dohodě EHP o spolupráci v některých
oblastech mimo čtyři svobody, a umožnit tak státům ESVO EHP (Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku) účastnit se přípravné akce Unie zaměřené na obranný výzkum i v rozpočtovém
roce 2019. Jelikož Lichtenštejnsko a Island neprojevily zájem účastnit se této přípravné akce, předloha rozhodnutí Smíšeného výboru EHP se týká jen Norska, které se přípravné
akce účastnilo již v roce 2018 a od roku 2014 má uzavřenou dohodu o spolupráci s Evropskou obrannou agenturou. Unie by měla přijetí uvedeného aktu podpořit.
9819/19

COM(2019) 245 final

2019/0120(NLE)

st09819.cs19.pdf (456 KB, 3. 6. 2019)
Přílohy:
st09819-ad01.cs19.pdf (437 KB, 3. 6. 2019)

29. 5. 2019 3. 6. 2019

Commission Decision of 4.6.2019 on the Joint Declaration on a partnership between the States Parties to the Framework Agreement of the Pacific Alliance and
the European Union - Rozhodnutí Komise ze dne 4. 6. 2019 o společném prohlášení o partnerství mezi státy, které jsou stranami rámcové smlouvy Pacifické
aliance, a Evropskou unií
Pacifická aliance je uskupení států, které usiluje o ekonomickou integraci a vytvoření oblasti s volným pohybem osob, zboží, služeb a kapitálu. Jejími členy jsou Chile, Kolumbie,
Mexiko a Peru. V dubnu 2019 byla úspěšně ukončena jednání mezi zástupci těchto států a Evropské unie ohledně přijetí nezávazného nástroje, který by vytvořil rámec pro
vzájemnou spolupráci v oblastech společného zájmu. Tímto nástrojem je společné prohlášení, které nezakládá žádné právní závazky ani jedné ze stran a nemá finanční dopady.
Před podpisem tohoto prohlášení jménem Unie je třeba, aby jej schválila Rada.
9916/19

C(2019) 4099 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09916.en19.pdf (306 KB, 4. 6. 2019)
Přílohy:
st09916-ad01.en19.pdf (313 KB, 4. 6. 2019)

4. 6. 2019 4. 6. 2019
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Návrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně druhé splátky na rok 2019
Roční příspěvek členských států do Evropského rozvojového fondu na rok 2019 byl rozhodnutím (EU) 2018/1715 stanoven ve výši 4 700 000 000 EUR, z toho 4 400 000 000 EUR
pro Komisi a 300 000 000 EUR pro Evropskou investiční banku. Předkládaný návrh stanoví výši druhé splátky na rok 2019 pro jednotlivé členské státy a snížení stropu ročního
příspěvku členských států do ERF na rok 2020 na 4 700 000 000 EUR. Výše splátky pro ČR činí 12 471 750 EUR.
10034/19

COM(2019) 253 final

2019/0123(NLE)

st10034.cs19.pdf (440 KB, 6. 6. 2019)
Přílohy:
st10034-ad01.cs19.pdf (448 KB, 6. 6. 2019)

6. 6. 2019 6. 6. 2019

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru o řízení záručního fondu Evropského fondu pro strategické investice v roce 2018
Komise předkládá výroční zprávu o řízení záručního fondu Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) v roce 2018. Část celkových operací EFSI je kryta zárukou EU a část
probíhá na vlastní riziko skupiny Evropské investiční banky (EIB). Záruční fond je doplňován postupně s přihlédnutím k nárůstu expozice, kterou záruka EU pokrývá. Celková
aktiva záručního fondu dosahovala ke konci roku 2018 výše 5 452 milionů EUR. Pokud jde o finanční výkonnost záručního fondu, byl rok 2018 zakončen hospodářským výsledkem
ve výši –13,9 milionu EUR. Expozice ze záruky EU, jež plyne z dosud nesplacených operací EFSI prováděných skupinou EIB, u nichž již došlo k vyplacení prostředků, dosahovala k
31. prosinci 2018 výše 15,8 miliardy EUR. V roce 2018 bylo v rozpočtu za účelem dotování záručního fondu přiděleno celkem 2 069 milionů EUR a skutečně vyplaceno 2 014
milionů EUR. V souvislosti s operací v selhání v rámci nástroje pro infrastrukturu a inovace byla podána žádost o čerpání záruky EU ve výši 97,1 milionu EUR. Ze záručního fondu
bylo na základě této žádosti vyplaceno 60,8 milionu EUR. Na základě posouzení rizik spojených s jednotlivými produkty, jež záruka EU podporuje, a s přihlédnutím k inkasovaným
částkám, výnosům a zpětným tokům z operací EIB považuje Komise stanovenou cílovou částku záručního fondu ve výši 35 % celkových závazků ze záruky EU za přiměřenou.
Potřeba doplnění prostředků bude posouzena později, neboť záruční fond je až do roku 2022 ve fázi tvorby.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Výroční zpráva o uplatňování Listiny
základních práv EU za rok 2018
Komise předkládá výroční zprávu o uplatňování Listiny základních práv EU za rok 2018. Za klíčové podmínky pro prosazování a ochranu základních práv pokládá Komise zdravou
demokracii a dodržování zásad právního státu. V roce 2018 se proto zaměřila především na podporu organizací občanské společnosti a obránců lidských práv (např. kolokvium
Komise o základních právech 2018, návrh Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty, Fond Unie pro finanční podporu soudních sporů týkajících se porušování demokracie, právního
státu a základních práv, doporučení ke zvýšení nezávislosti a efektivnosti orgánů pro rovné zacházení), zajištění ochrany oznamovatelů na úrovni EU, prosazování volebních práv
(zejména v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu; včetně boje proti dezinformacím) a podporu tolerance, plurality a nediskriminace (např. pokračování činnosti skupiny
na vysoké úrovni pro boj proti rasismu, xenofobii a dalším formám nesnášenlivosti, provádění kodexu proti nenávistným projevům online, boj proti nenávisti vůči muslimům,
hodnocení rámce EU pro integraci Romů). Otázka základních práv byla začleněna i do řady legislativních a politických iniciativ Komise, např. návrhu nařízení o prevenci šíření
teroristického obsahu online, opatření v oblasti umělé inteligence nebo návrhu Nástroje financování v oblasti migrace, správy hranic a bezpečnosti. Pokud jde o uplatňování Listiny
v členských státech, Komise přijala v roce 2018 opatření ve třech případech: v souvislosti s porušováním zásady nezávislosti soudnictví v Polsku, v souvislosti s kriminalizací
pomoci poskytované žadatelům o azyl nebo o povolení k pobytu Maďarsku a kvůli nesprávnému provádění azylových právních předpisů EU v Bulharsku. Soudní dvůr EU odkázal na
Listinu v 356 případech, především v souvislosti se zákazem diskriminace. Dne 4. ledna 2018 rozhodl Nejvyšší správní soud ČR, že ustanovení § 171 písm. a) zákona o pobytu
cizinců, podle něhož nelze rozhodnutí o neudělení víza napadnout u soudu, porušuje článek 47 Listiny (právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces). Součástí zprávy je
tematická kapitola věnovaná desátému výročí vstupu Listiny v platnost.
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Zpráva Komise - Souhrnná výroční zpráva za rok 2017 o provádění režimu licencí FLEGT stanoveného nařízením (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o
zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství
Komise předkládá druhou výroční zprávu o provádění režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do EU, který byl zaveden v rámci provádění akčního plánu pro prosazování práva,
správu a obchod v oblasti lesnictví z roku 2003. Jedinou zemí, která tento režim v roce 2017 provozovala, byla Indonésie, kde funguje od 15. listopadu 2016. Z údajů poskytnutých
členskými vyplývá, že provádění postupuje dobře. V roce 2017 bylo obdrženo 28 826 licencí, z nichž bylo více než 98 % schváleno. To představuje více než 658 milionů kg dřeva a
dřevařských výrobků. Spolupráce mezi příslušnými orgány a Komisí byla uspokojivá. Zvýšil se počet členských států, které vybírají poplatky za zpracování licencí a současně se od
předchozí zprávy snížilo rozpětí těchto poplatků. Mezi přetrvávající problémy patří nesoulad mezi informacemi uvedenými v licencích FLEGT a v celních prohlášeních a omezený
přístup členských států k údajům v indonéském informačním systému o zákonnosti dřeva (SILK). V zájmu dalšího zlepšení provádění bude Komise pracovat na dalších pokynech a
revizi stávajících pokynů, zlepšování podávání zpráv a vylepšení informačního systému FLEGIT/TRACES. Bude rovněž pokračovat ve spolupráci s indonéskými orgány a v pilotním
projektu integrace IT systémů FLEGIT/TRACES a SILK.
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Joint Report to the European Parliament and the Council on the implementation of the Action Plan on Military Mobility - Společná zpráva Evropskému
parlamentu a Radě o provádění akčního plánu o vojenské mobilitě
Předkládaná zpráva informuje o pokroku při provádění akčního plánu o vojenské mobilitě, který byl přijat 28. března 2018. Akční plán se zaměřuje na vojenské požadavky,
dopravní infrastrukturu, přepravu nebezpečných věcí, celní a daňový režim a povolení k přeshraničnímu přesunu. Ve všech oblastech bylo dosaženo významného pokroku. Mezi
hlavními dosaženými výsledky zpráva uvádí: předložení klíčových dokumentů, konkrétně vojenských požadavků (listopad 2018; v květnu 2019 byl předložen návrh jejich
aktualizace s ohledem na geografické údaje a parametry dopravní infrastruktury), analýzy rozdílů mezi vojenskými a civilními požadavky na dopravní infrastrukturu a nedostatků
transevropských dopravních sítí z vojenského hlediska (květen 2019, SWD(2019) 175) a návrhu na změnu směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a
směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie (duben 2019, COM(2019) 192); a podpis nového programu Evropské obranné
agentury zaměřeného na usnadnění udělování povolení k přeshraničnímu přesunu 23 členskými státy (včetně ČR, 14. května 2019). Další zpráva o pokroku bude předložena do
konce léta 2020.
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Communication from the Commission - 2019 European Semester: country-specific recommendations - Sdělení Komise - Evropský semestr 2019: doporučení pro
jednotlivé země
V rámci aktuálního cyklu evropského semestru předkládá Komise doporučení k národním programům reforem jednotlivých členských států pro rok 2019. V tomto i příštím roce
Komise očekává pokračující růst evropské ekonomiky, i když pomalejším tempem. Reformy by měly jít ruku v ruce s investicemi a Komise připomíná, že investiční nástroje EU
mohou významným způsobem snížit nedostatky v oblasti investic identifikované v doporučeních pro jednotlivé země. To platí i pro nástroje navržené v novém víceletém finančním
rámci 2021-2027, který posiluje vazbu mezi evropským semestrem a financováním EU (InvestEU, Nástroj propojení Evropy, Horizont Evropa, fondy politiky soudržnosti). Od roku
2011 bylo alespoň částečného pokroku dosaženo u více než dvou třetin doporučení, avšak je třeba dále zvyšovat odolnost a růstový potenciál evropské ekonomiky. Komise rovněž
poukazuje na významné regionální rozdíly v socio-ekonomické oblasti v některých státech a připomíná, že budoucí výzvy nebudou mít stejný dopad na všechny regiony. Je proto
třeba určit specifické lokální potřeby a nasměrovat investice k reakci na ně. Nejistota na globálních trzích podtrhuje význam vntřního trhu, a mělo by proto dojít k jeho konsolidaci.
Makroekonomická nerovnováha byla zjištěna v 13 členských státech a opatření k její nápravě jsou součástí doporučení pro dotčené země. Na základě doporučení by se měly
členské státy zaměřit na následující klíčové cíle: snižování veřejného zadlužení; posílení fiskální udržitelnosti v eurozóně; zvýšení kvality veřejných výdajů; zlepšení fiskálního
rámce; snížení daňového zatížení práce; zvýšení transparentnosti, účinnosti a soudržnosti daňových systémů; posílení účasti a postavení žen na trhu práce; zajištění dostupnosti
kvalitního vzdělávání a odborné přípravy; zlepšení sociální ochrany; zajištění dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče; rozvoj sociálního dialogu; zlepšení využívání fondů EU;
určení investičních priorit s nejvyšší makroekonomickou návratností; odstranění překážek investic; zlepšení právního a podnikatelského prostředí (vč. vyšetřování a boje proti
korupci); zvýšení účinnosti veřejné správy; zvyšování úrovně dovedností a jejich sladění s potřebami trhu práce; posílení výzkumných a inovačních činností; digitalizaci; rozvoj
environmentální a energetické infrastruktury; řešení problému nesplácených úvěrů; řešení problémů na trhu s bydlením.
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Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - EU a Střední Asie: nové příležitosti pro silnější partnerství
Předkládané sdělení představuje možnosti pro další rozvoj vztahů mezi EU a pěti zeměmi střední Asie - Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem, Turkmenistánem a
Uzbekistánem, jejichž základem je strategie pro tento region přijatá v roce 2007. Sdělení navrhuje nový přístup ke vzájemnému partnerství s cílem vytvořit z regionu střední Asie
udržitelný, odolný, prosperující a vzájemně propojený hospodářský a politický prostor. Nové partnerství je založeno na třech prioritách:
1. partnerství pro odolnost - podpora demokracie, lidských práv a právního státu, posílení spolupráce v oblasti správy hranic, migrace a mobility a při řešení společných
bezpečnostních výzev, zvýšení odolnosti s ohledem na životní prostředí, klima a vodu;
2. partnerství pro prosperitu - konsolidace partnerství pro hospodářskou reformu, usnadnění obchodu a investic v rámci regionu i mezi střední Asií a dalšími regiony, podpora
udržitelného propojení, investice do mladých lidí, vzdělávání, inovací a kultury;
3. zlepšení spolupráce - posílení architektury partnerství a zapojení občanské společnosti a parlamentů, spolupráce pro zvýšení dopadů, propagace partnerství.
Rámec pro působení EU v regionu by měla poskytnout nová generace dvoustranných dohod o posíleném partnerství a spolupráci. Zatím byla podepsána dohoda s Kazachstánem a
probíhají jednání s Kyrgyzstánem a Uzbekistánem. Cílem sdělení je rovněž mobilizovat soubor politik a nástrojů EU, které podpoří provádění nového partnerství.
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Sdělení Komise Radě - Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu - Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků
Toto sdělení informuje o finančním provádění evropských rozvojových fondů (8. až 11. ERF) za rok 2018 a prognózách provádění na roky 2019 a 2020. Na konci roku 2018 činily na
straně Komise závazky ERF 4 959 milionů EUR, což je 109,3 % ročního cíle, a platby ERF 4 124 milionů EUR, což je 98,2 % ročního cíle. Příspěvky Komise a Evropské investiční
banky činily 4 500 milionů EUR. V letech 2019 a 2020 by úroveň plateb ERF ze strany Komise měla dosáhnout nové rekordní úrovně s výší 4 400 milionů EUR (+ 590 milionů EUR
ze strany EIB). Výše závazků na straně Komise se odhaduje na 4 057 milionů EUR v roce 2019 a na 3 372 milionů EUR v roce 2020. Příspěvky Komise a EIB by pak měly v obou
těchto letech činit 4 700 milionů EUR.
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