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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/677/EU, kterým se Lucembursku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se
od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 2. května 2019 požádalo Lucembursko o povolení i nadále osvobozovat od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje určitou prahovou hodnotu, a
o zvýšení této hodnoty z 30 000 EUR na 35 000 EUR. Účelem tohoto opatření je zjednodušit výběr DPH v případě malých podniků a omezit administrativní zátěž pro tyto podniky a
daňovou správu. Prahová hodnota se posupně zvyšovala z 10 000 EUR na stávajících 30 000 EUR. Platnost aktuálního opatření skončí 31. prosince 2019. Na základě posouzení
žádosti Komise navrhuje povolit další uplatňování tohoto opatření a zvýšení prahové hodnoty na 35 000 EUR, a to do 31. prosince 2022. Pokud bude přijata směrnice, kterou se
mění články 281 až 294 směrnice o DPH týkající se zvláštního režimu pro malé podniky, a v důsledku toho dnem 1. července 2022 nabudou účinku příslušné vnitrostátní právní
předpisy, pozbude toto rozhodnutí platnosti.
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Recommendation for a Council Decision updating the negotiating directives for the negotiations of Economic Partnership Agreements (EPAs) with African,
Caribbean and Pacific (ACP) countries and regions - Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se aktualizují směrnice pro jednání týkající se vyjednávání o
dohodách o hospodářském partnerství (EPA) se zeměmi a regiony africké, karibské a tichomořské oblasti (AKT)
Dohody o hospodářském partnerství se zeměmi a regiony AKT byly vyjednány v letech 2002-2014 na základě směrnic pro jednání přijatých Radou v červnu 2002. Většina
uzavřených a prováděných dohod se však týká pouze obchodu se zbožím, přičemž výslovně zmiňuje možnost budoucího přezkumu za účelem zahrnutí dalších oblastí, jako jsou
služby, investice nebo otázky související s obchodem. V současné době provádí 31 zemí a regionů AKT sedm různých dohod o hospodářském partnerství. Mauricius, Madagaskar,
Seychelly, Zimbabwe a Komory požádaly o zahájení jednání o přezkumu stávající regionální dohody o hospodářském partnerství za účelem jejího rozšíření na další oblasti. Jednání
byla zahájena dne 2. října 2019. Přestože směrnice pro jednání z roku 2002 jsou dostatečně obecné a komplexní a pokrývají téměř všechny otázky týkající se obchodu, bylo by
vhodné je aktualizovat s ohledem na vývoj politiky na unijní i světové úrovni a nedávné iniciativy dotýkající se oblasti obchodu. Jedná se především o sdělení Komise Obchod pro
všechny (2015), Agendu 2030 a Pařížskou dohodu, ale také alianci mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a pracovní místa (2018) nebo Plán vnějších investic.
Předkládané doporučení je nástrojem pro provedení této aktualizace.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva z roku 2019 o provádění nástrojů Evropské unie pro financování vnější činnosti v roce 2018
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu o provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti za rok 2018. Unie v tomto roce investovala do oficiální rozvojové pomoci 74,4
miliardy EUR, což představuje více než polovinu veškeré celosvětové pomoci, a udržuje si tak pozici největšího světového dárce. Mezi významnými iniciativami realizovanými v
roce 2018 uvádí Komise např.: podporu stability v oblasti Sahelu (8 miliard EUR); vytvoření panelu Global Tech Panel na podporu kybernetické bezpečnosti a konektivity; přijetí
strategie pro západní Balkán; podporu reformy Světové obchodní organizace; obnovení partnerství EU a OSN v oblasti rozvoje; vytvoření aliance mezi Afrikou a Evropou pro
udržitelné investice a zaměstnanost; předložení návrhu na vytvoření nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci s rozpočtem ve výši 89,2 miliardy EUR v rámci
nového víceletého finančního rámce na období 2021-2027; další rozvoj spolupráce s členskými státy (společné plánování, společné rámce pro výsledky a společné provádění); nebo
pokračující provádění Plánu vnějších investic. V rámci globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky působí EU celosvětově; mezi hlavní cílové regiony patří Afrika, země
procesu rozšíření (včetně Turecka), země evropského sousedství; Asie, Střední Asie a Tichomoří; a Latinská Amerika a Karibik. Poslední část zprávy shrnuje příspěvek EU k
dosažení cílů udržitelného rozvoje stanovených v Agendě 2030 v roce 2018: podporu obdrželo 1,5 milionu migrantů, nuceně vysídlených osob a členů hostitelských společenství;
EU podpořila přes 12 milionů lidí postižených nedostatkem potravin; bylo plně imunizováno téměř 64 milionů ročních dětí; do vzdělávání bylo zapsáno více než 10 milionů dětí;
bylo vyčleněno 500 milionů EUR na vymýcení násilí páchaného na ženách a dívkách; 723 000 lidí získalo přístup k čistší vodě nebo lepším sanitačním zařízením; v období 20142018 získalo 16,8 milionů lidí přístup k elektřině; více než 1,1 milionu lidí získalo přístup k finančním službám; bylo poskytnuto 200 milionů EUR na zvýšení využívání digitálních
technologií; v období 2013-2018 se více než milion lidí zúčastnil odborné přípravy a kvalifikačních kurzů; strategie pro změnu klimatu nebo přírodní katastrofy využívalo 91 zemí;
od roku 2008 bylo v Africe, Asii a Středomoří financováno více než 150 projektů ekologického podnikání v hodnotě přes 250 milionů EUR; v období 2014-2018 se podařilo zamezit
vzniku 18,4 milionu tun emisí skleníkových plynů; bylo ochráněno 2 700 km2 mořských oblastí a 7 milionů hektarů ekosystémů; byla poskytnuta pomoc 42 000 obětem porušování
lidských práv; 98 zemí obdrželo pomoc na uvolnění příjmů, posílení řízení veřejných financí a zvýšení rozpočtové transparentnosti.
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru pro přidružení EU-Moldavsko ve složení pro obchod, se týká aktualizace přílohy XV dohody o přidružení. Změny zahrnují:
navýšení objemu celních kvót pro dovoz stolního vína a švestek a zavedení nové celní kvóty pro dovoz třešní a višní z Moldavska do EU; postupné navýšení objemu celních kvót pro
dovoz veprového masa, drůbežího masa, mléka a mléčných výrobků a cukru z EU do Moldavska; a zvýšení objemu pro spuštění mechanismu proti obcházení opatření pro vývoz z
Moldavska do EU u pšenice, ječmene, kukuřice a zpracovaných obilovin. Unie by měla tyto změny podpořit.
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the CETA Joint Committee as regards the adoption of the List of
Arbitrators pursuant to Article 29.8 of the Agreement - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru CETA,
pokud jde o přijetí seznamu rozhodců podle čl. 29.8 dohody
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve smíšeném výboru CETA, se týká plánovaného přijetí seznamu rozhodců, jejichž úkolem je řešit veškeré spory týkající se výkladu nebo
provádění ustanovení dohody CETA. Seznam byl připraven ve vzájemné spolupráci obou smluvních stran a zahrnuje šest rozhodců za Kanadu, pět rozhodců za EU a pět rozhodců,
kteří nejsou státními příslušníky ani jedné ze smluvních stran a mohou plnit funkci předsedy. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
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