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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.cs19.pdf (529 KB, 24. 6. 2019)

21. 6. 2019 24. 6. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody jménem Evropské unie se Spojenými státy americkými o přidělení podílu na celní kvótě stanovené nařízením (ES) č.
617/2009 ze dne 13. července 2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa
Podle nařízení (ES) č. 617/2009 otevřela EU roční celní kvótu pro vysoce jakostní hovězí maso v souladu s Memorandem o porozumění se Spojenými státy americkými ohledně
dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž nebyly podávány růstové hormony. V říjnu 2013 bylo přijato revidované znění memoranda s cílem vyřešit spor mezi Unií a Spojenými státy
americkými v rámci Světové obchodní organizace. V prosinci 2016 podnikly v souvislosti s tímto sporem Spojené státy kroky k opětovnému zavedení vyšších cel na některé
produkty z EU a následně požádaly o přidělení podílu na celní kvótě otevřené podle revidovaného znění memoranda o porozumění. Dne 19. října 2018 zmocnila Rada Komisi k
zahájení jednání se Spojenými státy o přidělení podílu na celní kvótě. Jednání byla úspěšně ukončena dne 27. února 2019 a ostatní významné dodavatelské země potvrdily svůj
souhlas s přidělením celní kvóty jednotlivým zemím. Cílem předkládaných návrhů je schválit podpis vyjednané dohody jménem Unie a její uzavření.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
10656/19

COM(2019) 296 final

2019/0141(NLE)

st10656.cs19.pdf (481 KB, 25. 6. 2019)
Přílohy:
st10656-ad01.cs19.pdf (509 KB, 25. 6. 2019)

25. 6. 2019 25. 6. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody se Spojenými státy americkými o přidělení podílu na celní kvótě stanovené nařízením (ES) č. 617/2009 ze dne 13.
července 2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa
10658/19

COM(2019) 297 final

2019/0142(NLE)

st10658.cs19.pdf (478 KB, 25. 6. 2019)
Přílohy:
st10658-ad01.cs19.pdf (511 KB, 25. 6. 2019)

25. 6. 2019 25. 6. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o
cukru z roku 1992
Mezinárodní dohoda o cukru vstoupila v platnost dne 1. ledna 1993 a Unie je její smluvní stranou. Cílem dohody je posilovat mezinárodní spolupráci týkající se odvětví cukru,
podporovat rozvoj tohoto odvětví a mezinárodní obchod s cukrem. Za provádění dohody odpovídá Mezinárodní rada pro cukr. Dohoda byla původně uzavřena na tři roky a poté se
její platnost pravidelně prodlužovala o další dvouletá období. Poslední prodloužení dohody vyprší 31. prosince 2019. Mezinárodní rada pro cukr by tak na svém 55. zasedání dne
19. července 2019 měla přijmout rozhodnutí o prodloužení platnosti dohody na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Unie by měla prodloužení platnosti dohody podpořit.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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10632/19

COM(2019) 286 final

2019/0139(NLE)

24. 6. 2019 26. 6. 2019

st10632.cs19.pdf (506 KB, 26. 6. 2019)

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o zřízení regionální organizace pro řízení rybolovu nebo o vytvoření nástroje za účelem zachování
a řízení živých mořských zdrojů ve středozápadním Atlantském oceánu
V roce 1973 byla zřízena Komise pro rybolov ve středozápadním Atlantiku s cílem podporovat zachování, řízení a rozvoj živých mořských zdrojů. V roce 2012 byly zahájeny kroky
směřující k vytvoření regionální organizace pro řízení rybolovu v této oblasti a od července 2019 budou probíhat mezinárodní konzultace za účelem uzavření dohody o jejím
vytvoření. Cílem předkládaného doporučení je zmocnit Komisi, aby tuto dohodu sjednala jménem Unie. V případě přistoupení EU k dohodě může být nové organizaci ročně
vyplácen finanční příspěvek v přibližné výši 100 000 EUR a dobrovolný příspěvek na podporu vědeckého výzkumu a očekávají se rovněž roční náklady na technickou pomoc v
přibližné výši 10 000 EUR.
10771/19

COM(2019) 291 final

st10771.cs19.pdf (438 KB, 28. 6. 2019)
Přílohy:
st10771-ad01.cs19.pdf (383 KB, 28. 6. 2019)

27. 6. 2019 28. 6. 2019

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dlouhodobá prognóza přítoku a odtoku prostředků rozpočtu EU (2020-2024)
V souladu s požadavky nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 o finančních pravidlech pro souhrnný rozpočet Unie předkládá Komise dlouhodobou prognózu příjmů a výdajů rozpočtu
EU na příštích pět let (2020-2024). Zpráva zohledňuje návrh nového víceletého finančního rámce předložený v květnu 2018, aktualizované výsledky provádění rozpočtu na rok
2018, rozpočet na rok 2019 včetně navržených změn a návrh rozpočtu na rok 2020. Pro dotčené období se celková výše prostředků na závazky odhaduje na 870,4 miliardy EUR a
prostředků na platby na 840,2 miliardy EUR (z toho 687 miliard EUR pro první čtyři roky nového víceletého finančního rámce). Celková výše zrušených závazků se odhaduje na 8
miliard EUR, z toho 6 miliard EUR připadá na programy na období 2014-2020 a zbytek na předcházející programové období. Výše nevypořádaných závazků by měla vzrůst z
přibližně 291 miliard EUR na počátku období na přibližně 313 miliard EUR na konci roku 2024.
10729/19

COM(2019) 305 final

st10729.cs19.pdf (613 KB, 28. 6. 2019)

26. 6. 2019 28. 6. 2019

Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - "Annual report to the Discharge Authority on internal audits
carried out in 2018" - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Výroční zpráva orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních
auditech provedených v roce 2018
Předkládaná zpráva informuje o činnosti útvaru interního auditu Komise v roce 2018. K 31. lednu 2019 dosáhlo provádění aktualizovaného plánu auditů na rok 2018 100 %
plánovaných auditních zakázek. Bylo dokončeno 166 zakázek, z toho 48 auditů a 114 následných činností, a vydáno 181 zpráv. Útvar vydal 233 doporučení a všechna byla přijata. V
letech 2014-2018 bylo přijato celkem 1 938 doporučení, z nichž bylo provedeno 1 572 (81 %). Ze zbývajících 366 doporučení, která se provádějí, je jedno hodnoceno jako kritické a
135 jako velmi důležité. Provádění 103 doporučení má zpoždění, z toho 18 velmi důležitých více než 6 měsíců (tj. 2,9 % ze všech kritických a velmi důležitých doporučení vydaných
v letech 2014-2018). Na základě provedené auditní činnosti vydal útvar roční souhrnný výrok k finančnímu řízení Komise, podle nějž je rozpočet EU náležitě chráněn, a to jako
celek (nikoli nezbytně v jednotlivých oblastech politiky) a dlouhodobě (někdy se zpožděním několika let). Útvar dále opětovně zdůraznil potřebu řádného provádění kontrol ze
strany generálních ředitelství, pokud jde o dohled nad třetími stranami, které provádějí politiky a programy. Generální ředitelství by měla ve svých strategiích kontroly a dohledu
jasněji stanovit priority a potřeby, pokud jde o získávání jistoty o řádném finančním řízení těchto subjektů v EU i mimo ni.
10732/19

COM(2019) 350 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st10732.en19.pdf (539 KB, 26. 6. 2019)
Přílohy:
st10732-ad01.en19.pdf (1 MB, 26. 6. 2019)

26. 6. 2019 26. 6. 2019
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Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - 2018 Annual Management and Performance Report for the EU
Budget - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Výroční zpráva za rok 2018 o řízení a výkonnosti rozpočtu EU
Předkládaná výroční zpráva informuje o výsledcích provádění rozpočtu EU a jeho řízení a ochraně v roce 2018. Shrnuje výsledky posledního hodnocení výkonnosti programů EU a
vysvětluje příspěvek těchto programů k politickým prioritám Unie. V oblasti pracovních míst, růstu a investic bylo dosaženo rekordní míry zaměstnanosti a od začátku působení
Juncekrovy Komise bylo vytvořeno 12 milionů pracovních míst. Hlavními nástroji v této oblasti byly Evropský fond pro strategické investice (s jeho využitím bylo mobilizováno 408
miliard EUR na investice, vybudováno 500 000 dostupných bytů, vylepšena dopravní infrastruktura pro 95 milionů cestujících a usnadněn přístup k financování pro více než 280
000 malých a středních podniků), Nástroj pro propojení Evropy (poskytl granty ve výši 1,4 miliardy EUR), Evropský fond pro regionální rozvoj (podpořil přes 475 000 malých a
středních podniků), programy pro oblast vesmíru (Galileo, Copernicus, EGNOS), Evropský obranný fond, program Horizont 2020 pro výzkum a inovace, program Erasmus+ (jehož
se od roku 1987 účastnilo přes 10 milionů osob) a nástroje politiky soudržnosti (z nichž byla podpořena např. renovace 7 500 km starých silnic a výstavba 3 100 km nových silnic,
zvýšení energetické účinnosti veřejných budov nebo zaměstnanost a zvyšování dovedností u více než 15 milionů osob prostřednictvím Evropského sociálního fondu). Další oblastí
rozpočtu byla modernizace zemědělského sektoru a zvyšování udržitelnosti. Přímé platby využilo na 6,5 milionu zemědělců a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
podpořil mladé farmáře (více než 51 400), rozvoj organického zemědělství (na téměř 16 milionech hektarů) a výrobu obnovitelné energie (investicemi ve výši 255 milionů EUR).
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti podpořily cíle v oblasti klimatu (celková výše financování v letech 2014-2020 dosáhne 54,8 miliard EUR) a program LIFE
přispěl k ochraně životního prostředí a příprody (za rok 2018 poskytl prostředky ve výši 522 milionů EUR). V oblasti migrační politiky hrál důležitou roli Nástroj pro uprchlíky v
Turecku, který pomohl 1,5 milionu nejzranitelnějších uprchlíků. Evropská pohraniční a pobřežní stráž poskytla 11 000 strážců na pomoc členským státům v přední linii.
Prostřednictvím nástroje pro propojení Evropy byla podpořena spolupráce v oblasti připravenosti na kybernetické útoky. Solidaritu v rámci EU pak podpořily Evropský fond pro
přizpůsobení se globalizaci a mise v oblasti civilní ochrany. EU byla i nadále největším dárcem humanitární pomoci na světě, když poskytla více než 1,4 miliardy EUR ve více než
90 zemích. Pokud jde o řízení rozpočtu, standardy a principy vnitřní kontroly fungovaly dobře a byly účinně prováděny. Ve všech oblastech politiky klesla míra chyb a Účetní dvůr
vydal i pro rok 2018 v prohlášení o věrohodnoti výrok s výhradou. Bylo přijato nové finanční nařízení, které významně zjednodušuje pravidla pro příjemce pomoci. Celková riziková
částka pro rok 2018 se odhaduje na 1,7 % celkových relevantních výdajů. Během roku 2018 získala Komise zpět neoprávněně vyplacené prostředky ve výši 3,2 miliardy EUR a
v květnu 2018 předložila návrh nového víceletého rozpočtu na období 2021-2027.
10757/19

COM(2019) 299 final

st10757.en19.pdf (4 MB, 27. 6. 2019)
Přílohy:
st10757-ad01.en19.pdf (2 MB, 27. 6. 2019)

27. 6. 2019 27. 6. 2019

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Shrnutí výročních zpráv o provádění operačních programů spolufinancovaných z Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám v roce 2017
Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) pomáhá řešit nejhorší formy chudoby v EU, jako je potravinová nouze, dětská chudoba a bezdomovectví. Disponuje rozpočtem
3,8 miliardy EUR a poskytuje spolufinancování až do výše 85 %. Je prováděn prostřednictvím dvou operačních programů - pro potraviny a/nebo základní materiální pomoc a pro
sociální začlenění. Předkládaná zpráva shrnuje výroční zprávy členských států o provádění těchto programů za rok 2017. Podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním
vyloučením v tomto roce poklesl z 23,5 % na 22,4 %, tj. 113 milionů, avšak nadále jsou ohroženy zejména děti, lidé bez domova, zdravotně postižení a přistěhovalci. Finanční plnění
programů se dále zrychlovalo a závazky na výdaje za období 2014-2017 dosáhly výše 1 973,5 milionu EUR. Členské státy vykázaly v roce 2017 způsobilé veřejné výdaje v celkové
výši 475 milionů EUR a do konce roku 2018 vyplatila Komise celkem 955 milionů EUR jako průběžné platby. Pomoc v rámci fondu FEAD poskytlo v roce 2017 již 26 členských států
a odhaduje se, že prospěch z ní mělo 12,9 milionu osob (z toho 30 % dětí). Díky partnerským organizacím byla pomoc z fondu poskytnuta i specifickým nejvíce znevýhodněným
skupinám, kterým by jinak žádná podpora poskytnuta nebyla (např. lidem těsně nad hranicí chudoby nebo obtížně dostupným osobám). Rozšířilo se využívání doprovodných
opatření a většina členských států zavedla nejméně tři typy těchto opatření. Členské státy rovněž provedly řadu změn v zájmu zvýšení účinnosti programů a posílení dopadu na
cílové skupiny, např. zavedení dlouhodobého plánování nebo posílení financování úspěšných projektů. V budoucnu by se měla zlepšit úplnost podávání zpráv a měly by být
vyřešeny přetrvávající problémy s dodáváním pomoci a související otázky finančního plnění. Pro příští programové období by měl být FEAD podle návrhu nového víceletého
finančního rámce začleněn do Evropského sociálního fondu plus (ESF+).

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Srovnávací
přehled EU o soudnictví 2019
Komise předkládá sedmé vydání srovnávacího přehledu o soudnictví, který porovnává nezávislost, kvalitu a efektivnost soudních systémů v členských státech EU. V souvislosti s
nedávným vývojem je větší pozornost věnována nezávislosti soudnictví jakožto klíčového prvku k prosazování právního státu. Přehled zahrnuje nové ukazatele, které se týkají
vynakládání finančních prostředků, norem pro zvýšení kvality rozsudků nejvyšších soudů, pravomocí nad státními zastupitelstvími ve vnitrostátních soudních systémech (včetně
jmenování a odvolávání státních zástupců), systémů kárných řízení se soudci v jednotlivých členských státech a záruk, které mají zabránit politické kontrole soudních rozhodnutí, a
norem a postupů pro řízení práce soudů a řešení problému hromadění případů na soudech. Z dostupných údajů vyplývají následující hlavní zjištění pro rok 2019:
Efektivnost soudních systémů se relativně zvyšuje - v téměř všech státech, které podle hodnocení v rámci evropského semestru čelí specifickým výzvám, se od roku 2010 zkrátila
délka soudních řízení u soudu prvního stupně, příp. zůstala stabilní. Ve věcech praní peněz trvá řízení u soudu prvního stupně v průměru jeden rok, avšak u některých států je to
více než dva roky. Zvýšil se počet řízení týkajících se elektronických komunikací, avšak délka těchto řízení se zkracuje. Přetrvávají významné rozdíly mezi členskými státy, pokud
jde o množství nevyřešených případů.
Kvalita soudnictví - výdaje vládních institucí na soudy byly v roce 2017 v souhrnu stabilní. Většina soudů poskytuje soudcům specifickou odbornou přípravu týkající se struktury,
odůvodňování a vypracovávání rozsudků. Ve srovnání s předchozími lety jsou rozsudky ve větší míře dostupné on-line. Zlepšilo se zejména zveřejňování rozsudků soudů nejvyššího
stupně: všechny rozsudky v občanských, obchodních a správních věcech nyní zveřejňuje 19 členských států. Obtížná dostupnost právní pomoci a výše soudních poplatků v
některých státech odrazují osoby žijící v chudobě od využívání soudního systému.
Zhoršuje se vnímání nezávislosti soudnictví - přestože podle posledního průzkumu Eurobarometr se vnímání nezávislosti soudnictví ve srovnání s rokem 2016 zlepšilo přibližně ve
dvou třetinách členských států, v porovnání s předchozím rokem došlo ke zhoršení vnímání nezávislosti ze strany veřejnosti ve třech pětinách členských států. Hlavním důvodem
jsou podle respondentů možné politické zásahy a tlaky. Pokud jde o státní zastupitelství, srovnávací přehled ukazuje, že v některých členských státech je tendence soustředit řídicí
pravomoci, jako je hodnocení, povyšování či převod státních zástupců, do rukou jediného orgánu.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o ustanoveních směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných
cestovních službách a spojených cestovních službách týkajících se on-line rezervací provedených na různých prodejních místech
V souladu s požadavky směrnice (EU) 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách předkládá Komise zprávu o ustanoveních, která se týkají online rezervací provedených na různých prodejních místech, a o vhodnosti definice použité pro tyto rezervace. Všechny členské státy transponovaly směrnici do března 2019 a zatím
nebyly zjištěny žádné problémy týkající se uvedených ustanovení. Komise ustavila expertní skupinu, která se zabývá on-line rezervacemi, a na podzim 2018 provedla konzultaci k
tomuto tématu se zainteresovanými stranami. Ze zjištěných údajů vyplývá, že tento typ rezervací, jak je definován ve směrnici, je spíše ojedinělý. Není však k dispozici dostatek
údajů ohledně praxe leteckých společností a rozsáhlých cestovních rezervačních platforem. Některé části definice se jeví jako nejasné a obtížné je i rozlišení mezi balíčky a
spojenými cestovními službami. Bylo rovněž zjištěno, že spotřebitelé nejsou dostatečně informováni o ochraně poskytované směrnicí. V souvislosti s přípravou celkové zprávy o
uplatňování směrnice (EU) 2015/2302, která má být předložena v roce 2021 Komise: bude dále hodnotit postupy vytváření on-line rezervací kombinovaných cestovních služeb;
dokončí posouzení vnitrotátních transpozičních opatření; před koncem roku 2019 zahájí komunikační kampaň zaměřenou na spotřebitele; bude spolupracovat s dalšími
zainteresovanými stranami v rámci expertní skupiny; a bude usnadňovat spolupráci a koordinaci mezi orgány odpovědnými za vymáhání směrnice prostřednictvím sítě pro
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Annual Accounts of the European Development Fund
2018 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2018
Komise předkládá roční účetní závěrky Evropského rozvojového fondu za rok 2018, které byly sestaveny v souladu s hlavou X finančního nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond a
s účetními zásadami, pravidly a metodami uvedenými v příloze k finančním výkazům. Účetní závěrky poskytují přehled o aktivech a pasivech Evropských rozvojových fondů a o
plnění rozpočtu a zároveň potvrzují spolehlivost těchto údajů. Týkají se jak prostředků spravovaných Komisí, tak prostředků spravovaných Evropskou investiční bankou. K 31. 12.
2018 činila celková hodnota aktiv ERF 3 061 milionů EUR a celková hodnota pasiv 1 540 milionů EUR.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Výsledky kontroly účelnosti nejvýznamnějších
právních předpisů týkajících se chemických látek (s výjimkou nařízení REACH) a zjištěné problémy, nedostatky a slabiny
V rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) zahájila Komise v roce 2015 kontrolu účelnosti právních předpisů týkajících se chemických látek, s výjimkou
nařízení REACH a předpisů týkajících se humánních a veterinárních léčivých přípravků a potravinářských přídatných látek. Předkládaná zpráva shrnuje výsledky provedené
kontroly. Právní rámec EU pro chemické látky je obecně vyhovující, zajišťuje vysokou úroveň ochrany osob a životního prostředí a současně rovnováhu s potřebami vnitřního trhu a
chemického průmyslu. Byla však zjištěna řada obastí, v nichž existuje prostor pro zlepšení nebo zjednodušení rámce jako celku. Tyto oblasti zahrnují: provádění a prosazování
(nedostatečná kapacita, zdroje a know-how příslušných orgánů členských států, pomalý postup klasifikace, nedostatek informací o míře dodržování předpisů, omezené využívání
systémů RAPEX a RASFF, nízká podpora malých a středních podniků ze strany členských států); překrývání, zátěž a rychlost postupů (překrývání činností agentur a vědeckých
výborů, zdvojování tvorby údajů z důvodu nedostatečného sdílení, nízká flexibilita a komplexnost postupů posuzování chemických látek); sdělování informací o nebezpečnosti a
bezpečnostních informací (nízká míra porozumění piktogramům a štítkům, absence některých informací na spotřebním zboží, existence více různých klasifikací pro stejnou látku);
konzistentnost opatření k řízení rizik (chybějící společný přístup k ochraně zranitelných skupin, nesrovnalosti v přijímání rozhodnutí o řízení rizik (např. u endokrinních disruptorů
nebo perzistentních a bioakumulativních látek), nedostatečné uplatňování zásady předběžné opatrnosti); posuzování rizik, mezery ve znalostech a přizpůsobování se vědeckým
poznatkům (nedostatek znalostí ohledně expozice nebezpečným chemickým látkám, jejich použití a dopadů na člověka a životní prostředí a ohledně nových a vznikajících
chemických rizik, neúplné znalosti posuzujících orgánů o použitích některých nebezpečných chemických látek a o nejnovějších údajích, chybějící společný komplexní rámec pro
posuzování rizik); celosvětovou konkurenceschopnost, inovace a udržitelnost (využívání nových technologií pro snížení administrativní zátěže, zlepšení informovanosti spotřebitelů
a posílení spolupráce mezi příslušnými orgány).
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