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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správním rámci pro rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu
V návaznosti na sdělení o dalším prohlubování evropské hospodářské a měnové unie z června 2019 předkládá Komise návrh nařízení o správním rámci pro rozpočtový nástroj pro
konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu. Tento nástroj bude součástí rozpočtu Unie a bude začleněn do programu na podporu reforem. Jeho cílem je podporovat
soudržnost v rámci Unie poskytováním finanční podpory členským státům eurozóny na reformy a investice vymezené v ucelených balíčcích. Správní rámec, který se stanoví v tomto
nařízení, vymezuje hlavní směry hospodářských politik zaměřené na reformy a investice, které mají být z nového rozpočtového nástroje podporovány v souladu s celkovým rámcem
Unie pro koordinaci hospodářských politik. Podle nařízení může Rada přijímat dva druhy opatření: pro eurozónu jako celek strategické směry pro reformní a investiční priority v
eurozóně, které budou projednány s Euroskupinou a začleněny do doporučení pro eurozónu, a pro jednotlivé země eurozóny pokyny ohledně cílů pro reformy a investice. Nástroj
může rovněž stanovit určitou minimální míru vnitrostátního spolufinancování vyjádřenou v procentech celkových nákladů na reformy a investice, a to v případě států postižených
prudkým hospodářským propadem. Při přijímání opatření podle tohoto nařízení budou mít právo hlasovat pouze členové Rady zastupující členské státy eurozóny. Návrh dále zavádí
hospodářský dialog mezi Evropským parlamentem, Radou a Euroskupinou. Počínaje rokem 2023 bude Komise každé čtyři roky zveřejňovat zprávu o přezkumu účinnosti nařízení.
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 4–6/2019
Komise předkládá pravidelnou zprávu o výdajích Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za období do 30. dubna 2019. V prosinci 2018 byl přijat rozpočet EU na rok
2019, který pro EZZF zahrnuje prostředky na závazky ve výši 43 192 milionů EUR a prostředky na platby ve výši 43 116 milionů EUR. Po zahrnutí příjmů účelově vázaných
dosahují částky plánované v rozpočtu na rok 2019 celkem 855 milionů EUR na odvětví ovoce a zeleniny a 35 326 milionů EUR na přímé platby oddělené od produkce. Čerpání
prostředků na intervence na zemědělských trzích bylo o 93 milionů EUR nižší, než se očekávalo, a to v důsledku menšího objemu čerpání na propagaci zemědělských produktů a v
odvětví olivového oleje, vína a mléka. Čerpání prostředků na přímé platby překročilo profil čerpání o 624 milionů EUR, tj. o 1,8 procentního bodu. Celková částka účelově vázaných
příjmů dostupná ke dni 30. dubna 2019 pro financování výdajů EZZF dosáhla výše 732 milionů EUR. Z prozatímního čerpání rozpočtových prostředků EZZF na rok 2019 vyplývá,
že měsíční úhrady členským státům jsou o 533 milionů EUR vyšší než vypočtený profil spotřeby.
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Towards better implementation of the EU’s anti-money laundering and
countering the financing of terrorism Framework - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Na cestě k lepšímu provádění rámce EU v oblasti boje proti
praní peněz a financování terorismu
Toto sdělení shrnuje obsah čtyř zpráv, které se týkají různých aspektů provádění rámce EU v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu - zprávy o nadnárodním
posouzení rizik, zprávy o hodnocení nedávných případů praní peněz, zprávy o spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami a zprávy o propojení centrálních registrů
bankovních účtů. Komise konstatuje, že navzdory dosaženému pokroku existují významné rozdíly v uplatňování platného právního rámce v jednotlivých členských státech. Některé
přetrvávající nedostatky jsou strukturální povahy a nevyřeší je ani poslední změny relevantních předpisů. Pozornost je třeba věnovat zejména přeshraničním aspektům rámce pro
boj proti praní peněz a financování terorismu. Komise bude nadále pozorně sledovat, jak členské státy provádějí pravidla EU v oblasti boje proti praní peněz. Možná zlepšení
současného rámce by mohla zahrnovat přeměnu směrnice o boji proti praní peněz na nařízení, přenesení určitých konkrétních pravomocí v oblasti dohledu na orgán EU nebo
vytvoření silnějšího mechanismu pro koordinaci a podporu přeshraniční spolupráce a analytické činnosti finančních zpravodajských jednotek.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council assessing the framework for cooperation between Financial Intelligence Units - Zpráva
Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení rámce pro spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami
Předkládaná zpráva je součástí balíčku sdělení a čtyř zpráv, jehož cílem je podpořit evropské a vnitrostátní orgány v lepším zvládání rizik spojených s praním peněz a financováním
terorismu. V souladu s požadavky páté směrnice o boji proti praní peněz hodnotí rámec pro spolupráci finančních zpravodajských jednotek se třetími zeměmi a možnosti posílení
spolupráce mezi těmito jednotkami v rámci EU. Finanční zpravodajské jednotky hrají klíčovou úlohu při odhalování rizik praní peněz v každé zemi. Platforma finančních
zpravodajských jednotek EU, která je expertní skupinou Komise, v posledních letech výrazně zlepšila spolupráci. Stále však přetrvávají problémy v následujících oblastech:
omezený přístup finančních zpravodajských jednotek k informacím z důvodu rozdílů ve statusu, pravomocích a organizaci; nedostatečný rozsah a rychlost sdílení informací mezi
jednotkami; chybějící nástroje IT pro propojení jednotek se sítí FIU.NET; a omezený rozsah platformy finančních zpravodajských jednotek EU, která nemůže vytvářet právně
závazné šablony, pokyny a standardy. Komise ve zprávě navrhuje některé konkrétní změny k řešení těchto problémů, včetně vytvoření nového mechanismu podpory, který by dále
zlepšil spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami v celé EU.
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the interconnection of national centralised automated mechanisms (central
registries or central electronic data retrieval systems) of the Member States on bank accounts - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o propojení
národních centrálních automatizovaných mechanismů (centrálních registrů nebo centrálních elektronických systémů vyhledávání dat) členských států pro
bankovní účty
Předkládaná zpráva je součástí balíčku sdělení a čtyř zpráv, jehož cílem je podpořit evropské a vnitrostátní orgány v lepším zvládání rizik spojených s praním peněz a financováním
terorismu. Informuje o aktuálním stavu propojování národních centrálních registrů bankovních účtů členských států, jejichž vytvoření požaduje čtvrtá směrnice o boji proti praní
peněz. Podle posledních dostupných údajů fungují tyto registry zatím v 15 členských státech a na úrovni EU je v provozu několik systémů, které propojují národní decentralizované
databáze (ECRIS, EUCARIS, IRI, BRIS, LRI, EBOCS, e-CODEX). Hlavní prvky, které je třeba vzít v úvahu pro možné propojení národních registrů zahrnují podmínky přístupu,
vyhledávací funkce, řídící strukturu a odpovědnost za údržbu, kontrolu dat a jejich využívání, náklady na vytvoření a údržbu a technické specifikace (použitá síť, zabezpečení dat,
protokol pro výměnu dat, fungování ve vícejazyčném prostředí, sémantická interoperabilita). Komise navrhuje, že propojení národních registrů by mohlo být realizováno
prostřednictvím decentralizovaného systému se společnou platformou na úrovni EU. Aby se dosáhlo propojení, bude třeba přijmout legislativní opatření, a to po konzultaci
s vládami členských států, finančními zpravodajskými jednotkami, donucovacími orgány a úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti.
11518/19

COM(2019) 372 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st11518.en19.pdf (433 KB, 29. 7. 2019)

26. 7. 2019 29. 7. 2019

3

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 assessment of recent alleged money laundering cases involving EU credit
institutions - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení nedávných případů údajného praní peněz zahrnujících úvěrové instituce EU
Předkládaná zpráva je součástí balíčku sdělení a čtyř zpráv, jehož cílem je podpořit evropské a vnitrostátní orgány v lepším zvládání rizik spojených s praním peněz a financováním
terorismu. V návaznosti na komunikaci s Evropským parlamentem a žádost Rady z prosince 2018 v ní Komise analyzuje deset nedávných veřejně známých případů praní peněz
v evropských bankách s cílem zjistit přetrvávající nedostatky a možnosti dalšího postupu. Ze zprávy vyplývá, že banky se v několika případech účinně neřídily požadavky na boj
proti praní peněz, případně se jimi neřídily vůbec, a neměly dostatečné preventivní vnitřní mechanismy. Nedošlo ke sladění strategií boje proti praní peněz a financování terorismu
v případě rizikových obchodních modelů a tyto strategie nebyly dostatečně koordinovány, ať už na úrovni subjektů nebo skupin. Opatření dohledu přijatá vnitrostátními orgány v
reakci na tyto případy byla značně nejednotná - rozdíly byly ve stanovení priorit, zdrojích, know-how i dostupných nástrojích. Především v případě dohledu nad bankovní skupinou
se příslušné orgány příliš spoléhají na předpisy v oblasti boje proti praní peněz platné v hostitelských členských státech, čínž se snižuje účinnost dohledu na úrovni EU v
přeshraničních případech. Chybí rovněž účinná spolupráce mezi orgány pro boj proti praní peněz, orgány obezřetnostního dohledu, finančními zpravodajskými jednotkami a
donucovacími orgány. Zjištěné nedostatky ukazují na strukturální problémy při provádění pravidel EU a jsou zvláště významné v přeshraničních situacích. Je proto třeba
podniknout kroky k další harmonizaci mezi členskými státy a posílení dohledu.
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Data protection rules as a trust-enabler in the EU and beyond – taking stock Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pravidla ochrany údajů jako nástroj budování důvěry v EU i mimo ni - zhodnocení pokroku
Komise v tomto sdělení hodnotí dopad obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a možnosti dalšího zlepšení jeho provádění. Konstatuje, že nařízení přineslo očekávané
výsledky - rozvíjí se kultura dodržování předpisů ze strany podniků, občané si jsou více vědomi svých práv a více je využívají a pokračuje směřování k přísnějším normám ochrany
osobních údajů na mezinárodní úrovni. Většina členských států zavedla nezbytný právní rámec a orgány pro ochranu osobních údajů těsněji spolupracují s Evropským sborem pro
ochranu osobních údajů - do konce června 2019 bylo prostřednictvím mechanismu spolupráce řešeno 516 přeshraničních případů. V následujících oblastech je však nezbytné
zlepšení: provádění a dokončení právního rámce, zejména přijetí nezbytných právních předpisů Řeckem, Portugalskem a Slovinskem; rozvinutí plného potenciálu nového systému
správy údajů (zajištění nezbytných zdrojů pro vnitrostání orgány ochrany údajů, rozvoj spolupráce mezi těmito orgány, zajištění harmonizovaného uplatňování pravidel); podpora a
zapojení zúčastněných stran (finanční podpora orgánů ochrany údajů ze strany Komise, zvyšování povědomí); podpora sbližování standardů na mezinárodní úrovni (zintenzivnění
dialogu s klíčovými partnery, zejména dokončení jednání s Korejskou republikou, spolupráce s třetími zeměmi na modernizaci jejich pravidel ochrany údajů, zapojení do činnosti
mnohostranných a regionálních organizací). V roce 2020 předloží Komise zprávu o provádění nařízení s cílem posoudit pokrok dosažený po dvou letech uplatňování, včetně zprávy
o přezkumu 11 rozhodnutí o odpovídající ochraně přijatých podle směrnice z roku 1995.
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