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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném
systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 2. července 2018 požádalo Portugalsku o povolení zavést opatření odchylující se od článku 193 směrnice o DPH, který určuje osoby povinné odvést DPH. Toto
opatření spočívá v uplatnění mechanismu přenesení daňové povinnosti u dodávek korku, dřeva, piniových šišek a piniových oříšků ve skořápce subjektům v Portugalsku
které provádí transakce, u nichž mají nárok na plný nebo částečný odpočet DPH na vstupu. Cílem tohoto opatření je omezit podvody a daňové úniky v odvětví lesnictví, neboť
společnosti zpracovávající uvedené produkty jsou narozdíl od jejich výrobců a sklízečů středně velkými nebo velkými subjekty a jsou snadno identifikovatelné. Na základě
posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Portugalsku zavedení tohoto opatření na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022.
10362/19

COM(2019) 275 final

2019/0136(NLE)

st10362.cs19.pdf (466 KB, 17. 6. 2019)

14. 6. 2019 17. 6. 2019

Proposal for a Council Implementing Decision authorising Czechia to apply the generalised reverse charge mechanism derogating from Article 193 of Directive
2006/112/EC - Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se České republice povoluje používat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti odchylně
od ustanovení článku 193 směrnice 2006/112/ES
Dopisy ze dne 21. ledna 2019 a 22. března 2019 požádala Česká republika o povolení používat dočasný všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti podle směrnice (EU)
2018/2057, která změnou směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH umožnila zavést v případě splnění stanovených kritérií toto opatření pro plnění přesahující prahovou
hodnotu 17 500 EUR. Cílem tohoto opatření je omezit podvody v oblasti DPH. Na základě posouzení žádosti Komise konstatovala, že ČR splnila stanovená kritéria (mimo jiné
výpadek příjmů z DPH, podíl kolotočových podvodů na tomto výpadku a nedostatečná účinnost jiných kontrolních opatření), a proto navrhuje umožnit zavedení všeobecného
mechanismu přenesení daňové povinnosti na období od 1. ledna 2020 do 30. června 2022.
10603/19

COM(2019) 283 final

2019/0137(NLE)

st10603.en19.pdf (420 KB, 21. 6. 2019)

21. 6. 2019 21. 6. 2019

Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby jménem Evropské unie zahájila jednání o uzavření protokolu k dohodě o partnerství v
oblasti udržitelného rybolovu se Senegalskou republikou
Cílem předkládaného doporučení je zmocnit Komisi ke sjednání nového protokolu k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Senegalem. Dohoda byla podepsána
dne 20. listopadu 2014 a platnost aktuálního pětiletého protokolu k této dohodě vyprší dne 19. listopadu 2019. Roční finanční příspěvek z veřejných zdrojů EU splatný Senegalu
činí 1 058 000 EUR za první rok, 988 000 EUR za druhý, třetí a čtvrtý rok a 918 000 EUR během pátého roku za celkové referenční množství 14 000 tun ročně. Kromě toho je po
dobu 5 let ročně vyčleněno 750 000 EUR na odvětvovou podporu.
10444/19

COM(2019) 280 final
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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 se Seychelskou republikou a protokolu k této dohodě
Cílem předkládaného doporučení je zmocnit Komisi ke sjednání nové dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Seychelami a nového protokolu k této
dohodě. Stávající dohoda o partnerství v odvětví rybolovu vstoupila v platnost dne 2. listopadu 2007 a nyní platí do 1. listopadu 2019. S ohledem na přijetí nařízení (EU) č.
1380/2013 o společné rybářské politice se navrhuje vyjednat novou dohodu, do níž budou začleněna ustanovení obsažená v tomto nařízení. Platnost stávajícího šestiletého
protokolu k dohodě, který stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek Unie, skončí dne 17. ledna 2020. Roční finanční příspěvek z veřejných zdrojů EU splatný Seychelám činí
5 000 000 EUR, přičemž 2 500 000 EUR je vyčleněno na odvětvovou podporu. K nové dohodě by měl být uzavřen i odpovídající nový protokol.
10454/19

COM(2019) 281 final

st10454.cs19.pdf (479 KB, 19. 6. 2019)
Přílohy:
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Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Plán na dosažení dohody o dlouhodobém rozpočtu Unie na období 2021-2027: příspěvek
Evropské komise k zasedání Evropské rady ve dnech 20. a 21. června 2019
Předkládané sdělení, které je příspěvkem Komise k zasedání Evropské rady ve dnech 20. - 21. června 2019, shrnuje aktuální stav projednávání legislativních návrhů týkajících se
nového víceletého finančního rámce na období 2021-2027. V květnu a červnu 2018 předložila Komise celkem 45 legislativních návrhů, které zakládají 37 tematických programů,
jejichž prostřednictvím by měl být nový dlouhodobý rozpočet prováděn. U 12 návrhů (týkajících se deseti programů) bylo dosaženo částečné dohody, u 16 jsou Rada a Evropský
parlament připraveny zahájit s Komisí třístranné rozhovory, v deseti případech přijal svou pozici Evropský parlament a u sedmi návrhů dosud nezaujaly stanovisko ani Rada ani
Evropský parlament. Přestože zbývá dořešit ještě řadu otázek, zejména pokud jde o finanční aspekty, Evropský parlament i Rada obecně podpořily řadu zásadních prvků
směřujících k modernizaci dlouhodobého rozpočtu navržených Komisí. K těmto prvkům patří důraz na evropskou přidanou hodnotu, jednodušší a transparentnější struktura
rozpočtu, zjednodušení pravidel financování nebo zvýšení flexibility. Pokročila rovněž jednání o rozpočtovém nástroji na podporu konvergence a konkurenceschopnosti eurozóny, o
mechanismu na ochranu rozpočtu v případě nedostatků v oblasti právního státu a o modernizaci příjmů rozpočtu EU. S cílem zajistit, aby bylo možné zahájit plné provádění nového
rámce a nových programů k 1. lednu 2021, vyzývá Komise Evropskou radu k přijetí plánu pro dosažení dohody o budoucím dlouhodobém rozpočtu na podzim tohoto roku.
10338/19

COM(2019) 295 final

st10338.cs19.pdf (777 KB, 18. 6. 2019)

14. 6. 2019 18. 6. 2019

Sdělení Komise Radě v souladu s článkem 395 směrnice Rady 2006/112/ES
Dopisem ze dne 19. listopadu 2018 požádala Litva o povolení použít opatření odchylující se od článku 193 směrnice o DPH. Toto opatření spočívá v uplatnění mechanismu
přenesení daňové povinnosti u domácích dodávek ropných produktů (plynového oleje a benzínu) včetně přísad (methylesteru mastné kyseliny (FAME) a bioethanolu) a jeho cílem je
boj proti podvodům. Na základě posouzení žádosti dospěla Komise k závěru, že v případě povolení odchylky by se mohly podvody přenést na maloobchodní úroveň, kde je kontrola
ještě obtížnější, nebo do sousedních členských států, a vznáší proto proti této žádosti námitku.
10443/19

COM(2019) 277 final
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o překážkách obchodu a investic: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018
Komise předkládá devátou zprávu o překážkách obchodu a investic za rok 2018. V tomto roce se Komise zaměřila především na vymáhání pravidel a provádění obchodních dohod.
Za tím účelem posílila koordinaci mezi orgány EU a zúčastněnými stranami, zlepšila své komunikační činnosti s důrazem na malé a střední podniky a stanovila priority v oblasti
překážek. Ke konci roku 2018 bylo v databázi EU o přístupu na trh vedeno 425 aktivních překážek obchodu a investic v 59 třetích zemích. Nejvíce překážek bylo zaznamenáno v
Číně (37), Rusku (34), Indii a Indonésii (po 25) a ve Spojených státech (23). Opatření za hranicemi jsou častější, než opatření na hranicích (234, resp. 191). V roce 2018 bylo
zaznamenáno 45 nových překážek v 23 zemích, z toho 17 v Asii a 17 v jižním Středomoří a na Blízkém východě. Tyto překážky ovlivňují vývoz EU-28 v hodnotě až 51,4 miliardy
EUR, přičemž 81 % objemu negativně ovlivněného obchodu (a 40 % nových překážek) připadá na Čínu, Spojené státy, Indii a Alžírsko. Nejvyšší počet nových překážek byl oznámen
v odvětví vína a lihovin (9) a zemědělství a rybolovu (8) a deset překážek bylo buď horizontální, nebo průřezové povahy s dopadem na více odvětví. 97 % negativně ovlivněného
obchodu však připadá na průmyslová odvětví a 72 % na pouhá tři odvětví - informační a komunikační technologie, drahé kovy a železo, ocel a neželezné kovy. V roce 2018 bylo
odstraněno 35 překážek v 25 třetích zemích. Nejvíce překážek bylo odstraněno v Egyptě (3) a dále v Brazílii, Turecku, Argentině, Číně, Jižní Koreji, Indii, Alžírsku a Rusku (po
dvou). Z hlediska objemu dotčeného obchodu byly nejvýznamnější překážky odstraněny v Rusku, Spojených arabských emirátech a Číně. Největší prospěch měla z odstraněných
překážek odvětví automobilového průmyslu, vína a lihovin a kosmetiky a dále zemědělství a rybolov. Odhady naznačují, že odstranění překážek v období 2014–2017 znamenalo
pro evropské podniky v roce 2018 dodatečný vývoz ve výši nejméně 6,1 miliardy EUR.
10400/19

COM(2019) 271 final

st10400.cs19.pdf (1 MB, 18. 6. 2019)

17. 6. 2019 18. 6. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování kapitoly IV nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků
Cílem nařízení (EU) 2015/847o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků je zvýšit transparentnost převodů peněžních prostředků, a usnadnit tak předcházení,
odhalování a vyšetřování praní peněz a financování terorismu. Kapitola IV nařízení ukládá členským státům zavést vhodné sankce za porušení nařízení a účinný rámec pro hlášení
porušení a sledování souladu. Předkládaná zpráva informuje o provádění kapitoly IV členskými státy a uvádí přehled ukládání sankcí ze strany různých vnitrostátních orgánů
dohledu. Celkově hodnotí Komise provádění jako uspokojivé, upozorňuje však na některé horizontální problémy, které se objevují ve více členských státech. Mezi ně patří
nestanovení povinnosti přeshraniční spolupráce příslušných orgánů, nedostatky v režimu odpovědnosti právnických osob, nezavedení mechanismů podporujících hlášení případů
porušení vnitrostátním orgánům dohledu (zejména pokud jde o vhodnou ochranu obviněné osoby) nebo chybějící výslovná záruka bezpečnosti a nezávislosti interních kanálů pro
hlášení porušení nařízení a záruka anonymity ohlašovatele. Praktické uplatňování příslušných ustanovení bylo zatím omezené a dosud nebyly zjištěny závažnější nedostatky.
Částečně je to způsobeno obtížným získáváním konkrétních statistických údajů a poměrně nedávným vstupem nařízení v platnost. Komise bude nadále podporovat řádné provádění
nařízení a sledovat jeho uplatňování.
10550/19

COM(2019) 282 final

st10550.cs19.pdf (505 KB, 21. 6. 2019)

20. 6. 2019 21. 6. 2019

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Čtvrtá zpráva o pokroku při snižování úvěrů se selháním a snižování
dalších rizik v bankovní unii
Komise předkládá čtvrtou zprávu o vývoji v EU v oblasti úvěrů v selhání a rizik v bankovním sektoru. Akční plán zaměřený na řešení problému úvěrů v selhání z července 2017 je
již téměř plně proveden (dosud probíhají dvě ze čtrnácti akcí) a v návaznosti na něj přijala Komise v březnu 2018 komplexní soubor opatření pro další řešení tohoto problému,
který by měl být co nejdříve schválen. V uplynulých měsících dosáhly Evropský parlament a Rada dohody o balíčku předpisů v oblasti regulace bank a bankovního dohledu a rovněž
o návrhu směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci. Ve třetím čtvrtletí 2018 poklesl průměrný podíl úvěrů v selhání v celé EU na 3,3 %, což představuje pokles o 1,2
p.b. ve srovnání s předchozím rokem. Přetrvávají velké rozdíly mezi jednotlivými státy - ve 14 státech byl podíl méně než 3 % (v ČR 2,1 %), zatímco ve třech překračoval 10 %
(Řecko, Kypr, Portugalsko; i zde však došlo ve srovnání s rokem 2017 k poklesu).
9730/19

COM(2019) 278 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Sdělení Komise - Prohloubení evropské hospodářské a měnové unie: zhodnocení čtyři roky po zprávě pěti předsedů - Příspěvek Evropské komise k eurosummitu
dne 21. června 2019
V červnu 2015 byla přijata zpráva pěti předsedů týkající se dokončení evropské hospodářské a měnové unie. Předkládané sdělení hodnotí pokrok dosažený od přijetí této zprávy,
popisuje současný stav a uvádí priority pro další postup. Navzdory určitému pokroku stále scházejí důležité prvky v celkové struktuře evropské hospodářské a měnové unie, které
byly uvedeny ve zprávě pěti předsedů. V současné době se pozornost soustředí na tři hlavní témata: rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu,
Evropský mechanismus stability a bankovní unii. Do roku 2025 by pak mělo být dosaženo dalšího pokroku v oblasti hospodářského dohledu, posilování orgánů, fiskální stabilizace a
mezinárodní úlohy eura a měla by být dokončena bankovní unie a unie kapitálových trhů. S ohledem na zasedání eurosummitu dne 21. června 2019 vyzývá Komise vedoucí
představitele EU, aby:
• dosáhli dohody o hlavních rysech rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost;
• dokončili změny Smlouvy o zřízení Evropského mechanismu stability, včetně společného jištění, poskytování likvidity a preventivních nástrojů, a ponechali možnost upravit
jednotný soubor pravidel EU pro banky;
• obnovili úsilí o dokončení bankovní unie počínaje politickými jednáními o evropském systému pojištění vkladů; a
• urychlili pokrok v oblasti unie kapitálových trhů a zintenzivnili úsilí k posílení mezinárodní úlohy eura.
10453/19

COM(2019) 279 final

st10453.cs19.pdf (1 MB, 19. 6. 2019)

17. 6. 2019 19. 6. 2019

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions United in delivering the Energy Union and Climate Action: Setting the foundations for a successful clean energy transition - Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Společně pro dosažení energetické unie a ochrany klimatu: položení
základů pro úspěšný přechod na čistou energii
V návaznosti na přijetí Pařížské dohody přijala EU právně závazný rámec, který má zajistit splnění příslibů učiněných v této dohodě. Cíle stanovené pro rok 2030 v oblasti emisí
skleníkových plynů, obnovitelné energie a energetické účinnosti představují důležitý krok na cestě k přechodu EU na čistou energii do roku 2050. V souladu s přijatým právním
rámcem předložily členské státy první integrované vnitrostátní plány pro energetiku a klima, které mají zajistit dosažení stanovených cílů. Předkládané sdělení analyzuje
předložené plány a jejich souhrnný dopad. Je doplněno podrobnými analýzami na vnitrostátní a evropské úrovni a doporučeními pro jednotlivé členské státy. Vnitrostátní plány by
měly být finalizovány do konce roku 2019. Z analýzy vyplývá, že předložené plány nejsou jako celek dostatečně ambiciózní. Podíl obnovitelných zdrojů by podle nich v roce
2030 činil 30,4 % až 31,9 %, ačkoli cílový podíl by měl být minimálně 32 %. Snížení spotřeby primární energie by se pohybovalo mezi 26,3 % a 30,2 % a konečné spotřeby energie
mezi 26,5 % a 30,7 %, přičemž cílová hodnota pro rok 2030 je 32,5 %. Na dobré cestě k dosažení stanovených cílů je Unie jako celek v případě emisí skleníkových plynů (snížení do
roku 2030 o nejméně 40 % v porovnání s rokem 1990) a elektroenergetického propojení. Při práci na konečné podobě vnitrostátních plánů v následujících měsících by se členské
státy měly zaměřit především na: zvýšení ambicí v souladu se stanovenými cíli pro rok 2030; zapojení všech relevantních ministerstev; co nejlepší využití spolupráce se sousedními
členskými státy; začlenění podpory průmyslu, konkurenceschopnosti a inovací do plánů; přilákání investic a určení možností financování; plné začlenění sociálního rozměru
přechodu na čistou energii; a vytvoření dlouhodobých strategií pro snižování emisí skleníkových plynů s perspektivou nejméně 30 let a zahrnutí horizontu 2050 do plánů.
10251/19
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Doporučení Komise ze dne 18.6.2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021–2030
Na základě posouzení návrhu integrovaného plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu (SWD(2019) 214 final) vydala Komise pro Českou republiku následující hlavní
doporučení:
• zvýšit míru ambicí na rok 2030 na podíl energie z obnovitelných zdrojů ve výši nejméně 23 %;
• zvýšit míru ambicí směřujících ke snížení spotřeby primární energie a podpořit je odpovídajícími politikami a opatřeními na základě posouzení jejich dopadu;
• uvést prognózy ohledně budoucí skladby zdrojů energie, plánovaná opatření týkající se odolnosti energetického systému a podrobnější opatření na diverzifikaci dodávek zemního
plynu a dále specifikovat opatření v oblasti energetické bezpečnosti (diverzifikace a snížení energetické závislosti) s důrazem na jadernou energetiku;
• definovat cíle a úkoly v souvislosti s integrací trhu a uvést posouzení opatření souvisejících s rozvojem hospodářské soutěže;
• dále objasnit vnitrostátní cíle a cíle financování, pokud jde o výzkum, inovace a konkurenceschopnost, se vztahem k energetické unii a odpovídajícím způsobem je podpořit;
• pokračovat ve spolupráci v rámci Visegrádské skupiny a dvoustranných dialozích s dalšími členskými státy a zahrnout do této spolupráce energetická témata;
• rozšířit analýzu investičních potřeb a zdrojů, včetně zvážení nákladově efektivních převodů jiným členským státům;
• uvést veškeré dotace v energetice a opatření směřující k jejich postupnému zrušení;
• doplnit analýzu o interakce s politikou týkající se kvality ovzduší a emisí do ovzduší;
• lépe integrovat aspekty spravedlivé transformace s důrazem na obyvatele dotčené postupným ukončením využívání uhlí nebo transformací energeticky náročných odvětví a řešit
problém energetické chudoby.
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Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o provádění akčního
plánu proti dezinformacím
Předkládaná zpráva představuje první zhodnocení pokroku v oblasti boje proti dezinformacím na základě akčního plánu přijatého v roce 2018. Zaměřuje se na čtyři oblasti, v nichž
uvádí příklady konkrétních opatření. První oblastí je zlepšování schopností a posilování koordinovaných reakcí. Při Evropské službě pro vnější činnost byly vytvořeny pracovní
skupiny pro strategickou komunikaci a střediska EU pro hybridní hrozby. Dále byl zaveden systém včasného varování usnadňující výměnu informací mezi členskými státy a orgány
EU. Druhou oblastí je používání kodexu zásad boje proti dezinformacím. Díky spolupráci s online platformami se podařilo zvýšit transparentnost reklamních a politických sdělení a
platformy přijaly opatření na podporu integrity svých služeb. Zlepšilo se rovněž odhalování a uzavírání účtů šířících dezinformace a nenávistné výroky. Bylo by však třeba zlepšit
spolupráci s ověřovateli faktů a umožnit dostatečný přístup k údajům pro výzkumné účely. Třetí oblastí je zvyšování povědomí a zlepšování odolnosti společnosti vůči
dezinformacím. Mezi dosud realizované činnosti patřily semináře a konference, komunikační kampaně (i s využitím sociálních médií), výroba a distribuce informačních materiálů,
Evropský týden mediální gramotnosti a vytvoření evropské pobočky nezávislých ověřovatelů s webovými stránkami v 11 úředních jazycích EU. Komise zahájila rovněž činnost
sociální observatoře pro dezinformace a analýzu sociálních médií (SOMA). Poslední oblastí je ochrana integrity voleb, kde mezi nejdůležitější kroky patřilo přijetí volebního balíčku
Komisí. Byla zlepšena koordinace volebních orgánů, zvýšena ochrana před kybernetickými hrozbami prostřednictvím praktických cvičení i přijetí nového právního rámce, Komise
vydala pokyny k uplatňování obecného nařízení o ochraně údajů v kontextu voleb a byly podniknuty kroky ke zvýšení transparentnosti. V říjnu 2019 vydá Komise souhrnnou zprávu
o volbách, která se bude zabývat i prováděním volebního balíčku. V závěru Komise konstatuje, že boj proti dezinformacím je dlouhodobou výzvou a vyžaduje trvalé úsilí ze strany
všech zúčastněných ve veřejné i soukromé sféře.
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