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Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou
republikou a Evropskou unií
Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalem a Evropskou unií vstoupila v platnost dne 20. listopadu 2014 a od té doby se automaticky obnovuje. Je prováděna
prostřednictvím protokolů, které stanoví rybolovná práva, přičemž platnost současného protokolu skončí 19. listopadu 2019. Na základě zmocnění od Rady vyjednala Komise s
vládou Senegalu nový protokol, který byl parafován dne 19. července 2019. Protokol stanoví rybolovná práva ve čtyřech kategoriích a roční finanční příspěvek EU ve výši 1 700
000 EUR za přístup (zejména k populaci tuňáka a štikozubce senegalského) a na podporu rozvoje odvětvové politiky rybolovu Senegalu. Protokol se uzavírá na dobu pěti let od data
jeho prozatímního provádění. Cílem předkládaných návrhů rozhodnutí je schválit podpis, prozatímní provádění a uzavření protokolu jménem EU a cílem předkládaného návrhu
nařízení je rozdělit rybolovná práva stanovená protokolem mezi členské státy (Španělsko, Francii a Portugalsko).
13254/19

COM(2019) 475 final

2019/0228(NLE)

st13254.cs19.pdf (849 KB, 25. 10. 2019)
21. 10. 2019 25. 10. 2019
Přílohy:
st13254-ad01.cs19.pdf (830 KB, 25. 10. 2019)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou
unií
13255/19

COM(2019) 473 final

2019/0226(NLE)

st13255.cs19.pdf (848 KB, 21. 10. 2019)
21. 10. 2019 21. 10. 2019
Přílohy:
st13255-ad01.cs19.pdf (840 KB, 21. 10. 2019)

Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a
Evropskou unií
13256/19

COM(2019) 474 final

2019/0227(NLE)

st13256.cs19.pdf (470 KB, 21. 10. 2019)

21. 10. 2019 21. 10. 2019

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu a protokolu mezi Evropskou unií a vládou
Dánska a místní vládou Grónska
Stávající dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Grónskem byla podepsána dne 28. června 2007. Provádí se prostřednictvím protokolů, které stanoví rybolovná práva
poskytnutá loďstvu Unie a odpovídající finanční příspěvek hrazený Unií a majiteli plavidel. Platnost aktuálního protokolu skončí dne 31. prosince 2020. V návaznosti na přijetí
nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice, které obsahuje některá ustanovení, na něž se dohoda nevztahuje, navrhuje Komise sjednat s Grónskem novou dohodu o
partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (SFPA) a nový protokol k této dohodě. Cílem předkládaného doporučení je zmocnit Komisi, aby tato jednání jménem EU zahájila.
13389/19

COM(2019) 491 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13389.cs19.pdf (492 KB, 24. 10. 2019)
23. 10. 2019 24. 10. 2019
Přílohy:
st13389-ad01.cs19.pdf (406 KB, 24. 10. 2019)
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Návrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách
mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
Komise předkládá návrh na stanovení rybolovných práv pro rok 2020. Stanovování rybolovných práv je jednoletý cyklus řízení v rámci společné rybářské politiky. Návrh obsahuje
rybolovná práva, o nichž rozhoduje Unie samostatně, a vztahuje se rovněž na sdílené populace v Severním moři a Skagerraku a rybolovná práva daná dohodami dosaženými v
rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu. Návrh je založen na zhodnocení situace provedeném Komisí na základě konzultace se zúčastněnými stranami a na doporučení
Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) ze dne 28. června 2019. U populací, kde nejsou dosud k dispozici všechny nezbytné údaje pro stanovení rybolovných práv, je u těchto
práv uvedeno „pm“ (pro memoria). Snížení rybolovných práv o více než 20 % v porovnání s rokem 2019 je navrženo v některých oblastech u populací mníka modrého (jehož
populace je vyčerpána a neobnovuje se), tresky obecné, jazyka obecného, kranase rodu Trachurus, platýse červeného, platýse evropského, tresky sajdy, šprota obecného,
pakambaly velké a pakambaly východoatlantské.
13438/19

COM(2019) 483 final

2019/0235(NLE)

st13438.cs19.pdf (932 KB, 25. 10. 2019)
Přílohy:
st13438-ad01.cs19.pdf (5 MB, 25. 10. 2019)
st13438-ad02.cs19.pdf (1 MB, 25. 10. 2019)

24. 10. 2019 25. 10. 2019

Společný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve východním Středomoří
Předkládaným návrhem se uvádí v účinnost omezující opatření přijatá v reakci na nelegální vrtné činnosti prováděné Tureckem v kyperských teritoriálních vodách ve východním
Středomoří. Opatření zahrnují zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osob, subjektů a orgánů odpovědných za nebo podporujících tyto činnosti.
13264/19

JOIN(2019) 18 final

2019/0237(NLE)

st13264.cs19.pdf (492 KB, 21. 10. 2019)
18. 10. 2019 21. 10. 2019
Přílohy:
st13264-ad01.cs19.pdf (415 KB, 21. 10. 2019)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Výboru velvyslanců AKT-EU k přijetí rozhodnutí přijmout přechodná opatření podle čl. 95
odst. 4 dohody o partnerství AKT-EU
Dohoda o partnerství mezi EU a skupinou afrických, karibských a tichomořských států (AKT), podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000, byla uzavřena na dobu 20 let od 1. března
2000 do 29. února 2020. Dohoda tvoří rámec pro vztahy EU se 79 zeměmi AKT. V září 2018 byla zahájena jednání o nové dohodě, která stále probíhají. Protože nová dohoda
nebude použitelná před koncem platnosti stávající dohody, navrhuje Komise, aby Výbor velvyslanců AKT-EU rozhodl o prodloužení použitelnosti všech ustanovení aktuální dohody
o partnerství z Cotonou do 31. prosince 2020, nebo dokud nevstoupí v platnost nová dohoda o partnerství mezi Unií a státy AKT, podle toho, co nastane dříve. Tím bude zachována
právní, politická a institucionální kontinuita vztahů se státy AKT.
13463/19

COM(2019) 550 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0242(NLE)

st13463.cs19.pdf (496 KB, 25. 10. 2019)
25. 10. 2019 25. 10. 2019
Přílohy:
st13463-ad01.cs19.pdf (462 KB, 25. 10. 2019)
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 39. zasedání výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší
přecházejícím hranice států
Úmluva Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států byla přijata v roce 1979 a v jejím rámci byl v
listopadu 1999 sjednán Protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu (Göteborský protokol). V roce 2012 byl protokol pozměněn a pozměněné znění vstoupilo
v platnost dne 7. října 2019. Evropská unie je smluvní stranou úmluvy i protokolu ve znění z roku 2012 a protokol tvoří základ směrnice (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí
některých látek znečišťujících ovzduší. Výkonný orgán, který je řídícím orgánem úmluvy, na svém 39. zasedání ve dnech 9. – 13. prosince 2019 projedná a případně přijme změny
Göteborského protokolu, jejichž účelem je rozšířit možnost zemí východní Evropy, Kavkazu a Střední Asie (EECCA) uplatňovat pro splnění některých závazků flexibilní
harmonogram (z roku 2019 na rok 2024 a z roku 2022 na rok 2028), což má usnadnit ratifikaci pozměněného Göteborského protokolu. Protože je v zájmu EU, aby protokol
ratifikovalo co nejvíce smluvních stran, měla by rozšíření flexibility podpořit.
13402/19

COM(2019) 545 final

2019/0238(NLE)

st13402.cs19.pdf (485 KB, 24. 10. 2019)

23. 10. 2019 24. 10. 2019

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 30. výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům - 2018
Komise předkládá 30. výroční zprávu o ochraně finančních zájmů Unie a boji proti podvodům za rok 2018. V úvodu zprávy Komise shrnuje vývoj rámce EU pro boj proti podvodům
v uplynulých 30 letech a poté se zaměřuje na vývoj v roce 2018. V roce 2018 bylo přijato tzv. souhrnné nařízení, které zjednodušilo pravidla pro využívání finančních prostředků
EU. Opatření zaměřená na boj proti podvodům jsou rovněž součástí jednání o novém víceletém finančním rámci na období 2021-2027 a zahrnují mimo jiné povinnost příjemců
evropských fondů plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů EU a umožnit přístup k nezbytným údajům Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a
Účetnímu dvoru. Pokud jde o příjmovou stranu rozpočtu, Komise představila nový akční plán pro boj proti nelegálnímu obchodu s tabákem, byla přijata nová pravidla pro boj proti
přeshraničním podvodům s DPH a posílena správní spolupráce v této oblasti, členské státy zavedly nové IT nástroje a nové přístupy a iniciativy zaměřené na podhodnocování zboží
(zejména obuvi a oděvů). Přestože ve srovnání s rokem 2017 bylo zjištěno méně nesrovnalostí v oblasti cel, finanční náklady byly vyšší. Na straně výdajů přijaly členské státy řadu
operačních opatření, která zahrnovala IT nástroje (např. ARACHNE), hodnocení rizika podvodů nebo kurzy zaměřené na zvyšování obecného povědomí o podvodech. I zde se snížil
počet zjištěných případů nesrovnalostí, avšak jejich finanční dopady byly vyšší. Srovnávací analýza zaměřená na programy politiky soudržnosti v letech 2007-2013 a 2014-2020
ukázala zlepšení, které může být výsledkem lepšího odhalování podvodů a předcházení nesrovnalostem. Komise bude tyto výsledky dále sledovat, aby potvrdila, zda jsou skutečně
důsledkem účinnějšího systému boje proti podvodům. V roce 2018 bylo poskytnuto 15,35 milionu EUR z programu Hercule III na podporu operační a správní kapacity členských
států. Soudní dvůr EU přijal jeden rozdsudek týkající se boje proti podvodům, a to v případu Sigma Orionis v Komise (kontroly na místě a inspekce prováděné úřadem OLAF).
Členské státy oznámily přijetí celkem 71 opatření zaměřených na ochranu finančních zájmů EU a boj proti podvodům. V roce 2017 bylo Komisi oznámeno celkem 11 638 podvodů a
dalších nesrovnalostí (z toho 1 152 podvodů), což představuje ve srovnání s rokem 2017 pokles o 25 %. Celková dotčená částka činila přibližně 2,5 miliardy EUR, což je na
úrovni roku 2017, přičemž na podvody připadlo 1 197,2 milionu EUR, což je ve srovnání s rokem 2017 nárůst o 183 %. Na základě zjištěných údajů formuluje Komise dvě
doporučení určená členským státům: 1) přijmout další opatření k řešení otázek spojených s přeshraničním elektronickým obchodem, zejména pokud jde o možné zneužívání
osvobození od cla pro zásilky nízké hodnoty, a 2) přijmout národní strategie boje proti podvodům.
13091/19

COM(2019) 444 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13091.cs19.pdf (1 MB, 22. 10. 2019)
14. 10. 2019 22. 10. 2019
Přílohy:
st13091-ad01.cs19.pdf (542 KB, 22. 10. 2019)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zárukách krytých souhrnným rozpočtem - stav k 31. prosinci 2018
Komise předkládá pravidelnou zprávu o rozpočtových zárukách EU a jim odpovídajících rizicích za rok 2018. Celková výše nesplacené částky kryté rozpočtem EU činila k 31.
prosinci 2018 včetně úroků 82 468,1 milionu EUR. 61,2 % z této částky představují operace v členských státech, mezi něž patří operace Euratom, podpora platební bilance, úvěry
Evropské investiční banky a Evropský mechanismus finanční stabilizace (na ten samotný připadá 57,5 % celkové částky). Zbytek připadá na operace ve třetích zemích, konkrétně
makrofinanční pomoc, operace Euratom a úvěry EIB (které činí 33,4 % celkové částky). Maximální částka, kterou by EU musela vyplatit v průběhu roku 2019 přímo a
prostřednictvím fondu za předpokladu, že by nebyl splacen žádný ze zaručených úvěrů, činí 6 337 milionů EUR. 46,6 % celkového ročního rizika připadá na expozice vůči členským
státům, nejvíce na Rumunsko - 1 188,58 EUR (18,8 % celkového ročního rizika). Zbytek připadá na expozice vůči třetím zemím, z nichž má nejvyšší maximální roční riziko Turecko,
a to ve výši 977,5 milionu EUR (15,4 % celkového ročního rizika). Součástí zprávy je i informace o vývoji Záručního fondu pro vnější vztahy, Evropského fondu pro strategické
investice a Evropského fondu pro udržitelný rozvoj.
13433/19

COM(2019) 484 final

st13433.cs19.pdf (821 KB, 24. 10. 2019)

24. 10. 2019 24. 10. 2019

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the verification of the full application of the Schengen acquis by Croatia Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o ověření plného uplatňování schengenského acquis Chorvatskem
Předkládané sdělení shrnuje pokrok, jehož Chrovatsko dosáhlo během procesu hodnocení uplatňování schengenského acquis v období od června 2016 do května 2019. Z
provedených hodnocení vyplývá, že Chorvatsko plně provádí schengenská pravidla v oblasti ochrany údajů, policejní spolupráce, společné vízové politiky, navracení,
Schengenského informačního systému (SIS), palných zbraní a justiční spolupráce v trestních věcech. Byla přijata rovněž nezbytná opatření pro uplatňování schengenských pravidel
v oblasti správy vnějších hranic, přičemž hlavním úkolem Chorvatska bude nyní jejich důsledná realizace. Všechny závazky přijaté v rámci přístupových jednání, které jsou
relevantní pro schengenská pravidla (zejména v oblasti soudnictví a dodržování základních práv), Chorvatsko podle zjištění Komise plní. Na základě výsledků hodnocení Komise
vyzývá Radu, aby v souladu s aktem o přistoupení z roku 2011 schválila připojení Chorvatska k schengenskému prostoru.
13396/19

COM(2019) 497 final

st13396.en19.pdf (485 KB, 24. 10. 2019)
23. 10. 2019 24. 10. 2019
Přílohy:
st13396-ad01.en19.pdf (305 KB, 24. 10. 2019)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu
investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice ve znění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/2396 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání
Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství
Nařízení (EU) 2015/1017 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů ve znění nařízení
(EU) 2017/2396 svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem provedení změn jiných než podstatných prvků oddílů 6 až 8 pokynů pro investování
stanovených v příloze II nařízení a doplnění nařízení o srovnávací přehled ukazatelů. Pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let ode dne 4. července 2015 a její přenesení se
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku. V rámci dosavadního výkonu svěřené pravomoci Komise
přijala jeden akt - nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1558, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 o srovnávací přehled
ukazatelů pro uplatňování záruky EU. Komise se domnívá, že svěřenou pravomoc vykonávala řádně a že by tato pravomoc měla zůstat zachována.
13367/19

COM(2019) 485 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13367.cs19.pdf (436 KB, 23. 10. 2019)

22. 10. 2019 23. 10. 2019
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Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků
V souladu s nařízením (EU) č. 1287/2013 o programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) předkládá Komise zpávu o výsledcích průběžného
hodnocení tohoto programu za první tři roky jeho provádění. Program byl přijat na období 2014-2020 a jeho rozpočet činí 2,3 miliardy EUR. Sleduje čtyři specifické cíle: přístup k
financování, přístup na trhy, zlepšení rámcových podmínek pro podniky a podnikání a podnikatelská kultura. Hodnocení prokázalo dobrou míru plnění rozpočtu programu: 99,87 %
v roce 2014, 99,38 % v roce 2015 a 96,69 % v roce 2016. Byly zavedeny prováděcí struktury pro finanční nástroje a síť Enterprise Europe Network a prostřednictvím Evropského
fondu pro strategické investice byly finanční prostředky programu navýšeny o 550 milionů EUR. Hodnocení poukázalo na relativně omezený dopad opatření programu v oblasti
globálních a společenských výzev, což vyžaduje lepší začlenění těchto cílů a širší využívání stávajících nástrojů, zejména sítě Enterprise Europe Network. Program byl celkově
úspěšný v dosahování očekávaných výstupů, a to především díky využívání zprostředkovatelů blízkých malým a středním podnikům. Nákladovou efektivnost provádění programu
snižuje vysoký počet malých opatření. Roční pracovní programy na zbytek prováděcího období se proto zaměří na rozsáhlejší a strategická opatření odrážející politické priority
Komise a v zájmu flexibility zachovají omezené množství menších pilotních akcí. Dále je třeba zlepšit kvalitu správy údajů o opatřeních, která se netýkají financí, aby dostupné
údaje o činnosti, výstupech a příjemcích programu byly ucelené. K větší soudržnosti programu by přispěla lepší koordinace s vnitrostátními a regionálními opatřeními, aby se
minimalizovalo překrývání. Program má dobrou úroveň evropské přidané hodnoty a v několika případech pomohl zlepšit opatření na nižších správních úrovních.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výsledcích hodnocení důležitosti úkolů stanovených v čl. 31 odst. 4, které jsou financovány Unií, podle čl. 34
odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních
výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
Nařízení o stavebních výrobcích reguluje vnitřní trh se stavebními výrobky a v plném rozsahu se uplatňuje od července 2013. Nařízením byla ustavena Evropská organizace pro
technické posuzování (EOTA) pro zajištění přechodu od dřívějšího systému schvalování výrobků podle směrnice o stavebních výrobcích k novému systému posuzování jejich
vlastností podle nařízení. Předkládaná zpráva analyzuje, jak tato organizace plnila úkoly, na které obdržela granty EU. Tyto úkoly jsou rozděleny do čtyř oblastí - sekretariát,
zasedání orgánů a pracovních skupin, vypracování evropských dokumentů pro posuzování a podpora. Největší část rozpočtu organizace je určena na činnost sekretariátu, kde
vznikají nejvyšší náklady ve formě odměňování zaměstnanců (v letech 2016-2018 to bylo 41 %, 50 % a 52 % rozpočtu). Následuje vypracování evropských dokumentů pro
posuzování (v letech 2016-2018 to bylo 49 %, 40 % a 34 % rozpočtu). Ke dni 31. prosince 2018 přijala EOTA 324 evropských dokumentů pro posuzování a vydala 6 240 evropských
technických posouzení. Ze zjištěných údajů vyplývá, že EOTA plní všechny stanovené úkoly a že finanční podpora EU je oprávněná. Byly však identifikovány následující
problémy: linii EOTA využívá jen omezený počet společností vyrábějících stavební výrobky; převážná většina evropských technických posouzení se netýká inovativních výrobků,
nýbrž výrobků, které jsou již na trhu přítomny; linie EOTA těžila především z nedostatečné výkonnosti normalizačního systému; náklady na vypracování evropských dokumentů pro
posuzování i poplatky účtované výrobcům jsou vysoké, což není příznivé pro malé a střední podniky; hospodářská soutěž mezi subjekty pro technické posuzování je omezená; a
koordinace postupů při šíření evropských dokumentů pro posuzování a evropských technických posouzení způsobuje vícenásobné ověřování mezi Komisí a EOTA, což způsobuje
prodlevy při přijímání konečných verzí a zveřejňování v Úředním věstníku. V případě revize nařízení o stavebních výrobcích a normalizačního systému pro stavební výrobky
by proto měla být úloha a linie EOTA důkladně analyzována.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout v rámci smíšeného výboru zřízeného Regionální úmluvou o celoevropskostředomořských preferenčních pravidlech původu, pokud jde o změnu úmluvy
Postoj, který má být zaujat jménem EU ve smíšeném výboru zřízeném regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu, se týká plánovaného
přijetí změn úmluvy na 9. zasedání smíšeného výboru dne 27. listopadu 2019. Cílem těchto změn je zajistit, že pravidla původu budou lépe odpovídat ekonomické realitě,
modernizovat je a zvýšit jejich flexibilitu. Změny se týkají odchylek, podmínek pro plavidla v případě zcela získaných produktů, dostatečného zpracování nebo opracování,
tolerance, kumulace, účetního rozlišování, zásady teritoriality, poskytnutí preferenčního zacházení pro produkty s jednoznačným původem i při nesplnění všech formálních
požadavků, zákazu navracení cel nebo osvobození od cla a dokladu o původu a jeho platnosti. Měly by začít platit od 1. ledna 2021. Unie by měla přijetí navržených změn podpořit.
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