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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a
průmyslové výrobky
Komise předkládá návrh pravidelné šestiměsíční aktualizace nařízení (EU) č. 1388/2013. Na základě přezkumu žádostí o cla v rámci autonomních celních kvót předložených
členskými státy navrhuje Komise otevřít některé nové celní kvóty, zvýšit objemy některých stávajících kvót, upravit popis některých produktů a výrobků zařazených do kvót a
některé kvóty uzavřít. Do přílohy nařízení by s účinností od 1. ledna 2021 mělo být zařazeno osm nových produktů a výrobků, u dvou stávajících kvót by měl být zvýšen jejich
objem, u dvou stávajících kvót by měl být jejich objem snížen, u pěti stávajících kvót by mělo být kvótové období prodlouženo do 31. prosince 2020 a jejich objem by měl být
každoročně upraven a sedm stávajících kvót by mělo být uzavřeno. V důsledku zrušení některých kvót, potažmo znovuzavedení cel vykáže výběr cel přebytek ve výši 6,1 milionu
EUR ročně, a pozitivní dopad nařízení na tradiční vlastní zdroje unijního rozpočtu je tak odhadován na 4,9 milionu EUR za rok.
12981/20

COM(2020) 708 final

2020/0318(NLE)

st12981.cs20.pdf (467 KB, 17. 11. 2020)
Přílohy:
st12981-ad01.cs20.pdf (877 KB, 17. 11. 2020)

16. 11. 2020 17. 11. 2020

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o Dohodě mezi Evropskou unií a Mongolskem o zeměpisných označeních
EU, její členské státy a Mongolsko jsou signatáři Rámcové dohody o partnerství a spolupráci, která vstoupila v platnost dne 1. listopadu 2017. V čl. 27 odst. 1 dohody o partnerství
a spolupráci týkající se ochrany duševního vlastnictví se stanoví, že se strany dohodly, že co nejdříve uzavřou dvoustrannou dohodu o zeměpisných označeních. Předkládané
doporučení představuje právní nástroj pro zahájení jednání o uzavření této dohody. Jménem EU povede jednání Komise na základě směrnic, které schválí Rada a které jsou
uvedeny v příloze doporučení.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
13123/20

COM(2020) 697 final

st13123.cs20.pdf (477 KB, 19. 11. 2020)
Přílohy:
st13123-ad01.cs20.pdf (391 KB, 19. 11. 2020)

18. 11. 2020 19. 11. 2020

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a
průmyslové výrobky
Komise předkládá návrh na pravidelnou šestiměsíční aktualizaci nařízení (EU) č. 1387/2013, jejímž cílem je zajistit, aby cla pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
odpovídala potřebám průmyslu Unie. Aktualizace je zpracována na základě zhodnocení žádostí předložených členskými státy. Zcela se pozastavují cla pro 83 nových produktů a
výrobků, jejichž výroba v EU je nedostatečná nebo neexistuje, u pěti stávajících pozastavení byla nulová celní sazba zvýšena a u 116 výrobků a produktů se cla opětovně zavádí. V
případě přijetí návrhu se čistá ztráta příjmů pro rozpočet EU odhaduje na 38,1 milionu EUR ročně v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025.
13129/20

COM(2020) 737 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0328(NLE)

st13129.cs20.pdf (472 KB, 19. 11. 2020)
Přílohy:
st13129-ad01.cs20.pdf (2 MB, 19. 11. 2020)

18. 11. 2020 19. 11. 2020

2

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení do VEZ
dokumentu PSP ČR

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a reinforced role for the European Medicines Agency in crisis preparedness and
management for medicinal products and medical devices - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení úlohy Evropské agentury pro léčivé přípravky
v oblasti připravenosti na krize a řízení krizí ve vztahu k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům
Jako součást opatření směřujících k vytvoření Evropské zdravotní unie (KOM(2020) 724) předkládá Komise návrh na posílení mandátu Evropské agentury pro léčivé přípravky
(EMA). Cílem návrhu je umožnit podporu koordinované reakce na úrovni EU ze strany agentury prostřednictvím následujících činnností:
• sledování a zmírňování rizika nedostatku kritických léčivých přípravků a zdravotnických prostředků;
• poskytování vědeckého poradenství o léčivých přípravcích, díky nimž bude možno předcházet nemocem, jež tyto krize způsobují, tyto nemoci diagnostikovat či léčit;
• koordinování studií ke sledování účinnosti a bezpečnosti očkovacích látek;
• koordinování klinických hodnocení.
12971/20

COM(2020) 725 final

2020/0321(COD)

st12971.en20.pdf (1 MB, 16. 11. 2020)

16. 11. 2020 16. 11. 2020

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 851/2004 establishing a European Centre for disease
prevention and control - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a
kontrolu nemocí
Jako součást opatření směřujících k vytvoření Evropské zdravotní unie (KOM(2020) 724) předkládá Komise návrh na posílení mandátu Evropského střediska pro prevenci a
kontrolu nemocí (ECDC). Cílem návrhu je umožnit středisku ECDC, aby podporovalo Komisi a členské státy v následujících oblastech:
• epidemiologický dozor prostřednictvím integrovaných systémů umožňujících dozor v reálném čase;
• plánování připravenosti a reakce, podávání zpráv a audity;
• poskytování nezávazných doporučení a možností řízení rizik;
• schopnost mobilizovat a rozmístit pracovní skupinu EU v oblasti zdraví s cílem pomoci při místní reakci v členských státech;
• vytvoření sítě referenčních laboratoří EU a sítě pro látky lidského původu.
12972/20

COM(2020) 726 final

2020/0320(COD)

st12972.en20.pdf (1 MB, 16. 11. 2020)

16. 11. 2020 16. 11. 2020

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 1082/2013/EU Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU
Jako součást opatření směřujících k vytvoření Evropské zdravotní unie (KOM(2020) 724) předkládá Komise návrh nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách, který
stanovuje nový komplexní rámec pro činnosti na úrovni EU týkající se připravenosti, dohledu, hodnocení rizika, včasného varování a reakce v oblasti zdraví a nahrazuje stávající
rozhodnutí č. 1082/2013/EU. Jeho cílem je rovněž zlepšit přijímání společných opatření na úrovni EU v případě budoucích přeshraničních zdravotních hrozeb. Nový rámec by měl:
• zlepšit připravenost prostřednictvím plánů na vnitrostátní úrovni a navazujících plánů a doporučení EU týkajících se zdravotní krize a připravenosti na pandemii, spolu s
komplexními a transparentními rámci pro podávání zpráv a audity. Přípravu vnitrostátních plánů by podpořilo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a další agentury
EU. Komise a agentury EU by plány kontrolovaly a podrobovaly zátěžovým testům;
• posílit dohled prostřednictvím vytvoření integrovaného systému dohledu na úrovni EU, který bude využívat umělou inteligenci a další pokročilé technologické prostředky;
• zlepšit vykazování údajů prostřednictvím požadavku, aby členské státy zintenzivnily podávání zpráv o ukazatelích zdravotních systémů (např. dostupnost nemocničních lůžek,
specializovaná péče a kapacita intenzivní péče, počet odborně vyškolených pracovníků atd.);
• stanovit pravidla pro vyhlášení mimořádné situace v EU. Toto vyhlášení by mělo vést k zahájení intenzivnější koordinace a umožnit vývoj, vytváření zásob a nákup produktů,
které jsou v době krize důležité.
12973/20

COM(2020) 727 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0322(COD)

st12973.en20.pdf (1 MB, 16. 11. 2020)
16. 11. 2020 16. 11. 2020
Přílohy:
st12973-ad01.en20.pdf (328 KB, 16. 11. 2020)
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Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ
osob na období 2020-2025
Předkládané sdělení představuje historicky první strategii EU pro rovnost leseb, gayů, bisexuálních, trans, nebinárních, intersexuálních a queer (LGBTIQ) osob na období 20202025. Strategie se zabývá nerovnostmi a problémy, s nimiž se LGBTIQ osoby potýkají, a stanoví na příštích 5 let řadu cílených opatření, včetně právních a finančních opatření.
Opatření jsou zaměřena na čtyři oblasti, které tvoří pilíře strategie:
1. boj proti diskriminaci - zlepšení právní ochrany před diskriminací, předložení zprávy o uplatňování směrnice o rovnosti v zaměstnání, posílení úlohy orgánů pro rovné zacházení,
návrh regulačního rámce pro řešení rizika předpojatosti a diskriminace spjatého se systémy umělé inteligence, boj proti nerovnostem v oblasti vzdělávání, zdraví, kultury a sportu,
ochrana práv LGBTIQ žadatelů o mezinárodní ochranu;
2. zajištění bezpečnosti - rozšíření seznamu „trestných činů v rámci EU“ o trestné činy z nenávisti a nenávistné projevy (včetně online projevů) zaměřené mimo jiné na LGBTIQ
osoby, oznamování trestných činů z nenávisti a výměna osvědčených postupů, možnost financování iniciativ zacílených na boj proti trestným činům z nenávisti, projevům nenávisti
a násilí vůči LGBTIQ osobám, ochrana a podpora tělesného a duševního zdraví LGBTIQ osob;
3. vybudování inkluzivních společností - zajištění ochrany práv LGBTIQ osob v přeshraničních situacích, ochrana práv duhových rodin včetně návrhu týkajícího se vzájemného
uznávání rodičovství, prozkoumání možností podpory vzájemného uznávání partnerství osob stejného pohlaví mezi členskými státy, zlepšení uznávání trans a nebinárních identit a
intersexuálních osob;
4. zajištění rovnosti ve světě - podpora opatření pro rovnost LGBTIQ osob v rámci nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, nástroje předvstupní pomoci a
Azylového a migračního fondu.
Komise s podporou pracovní skupiny pro rovnost začlení boj proti diskriminaci LGBTIQ osob do všech politik a hlavních iniciativ EU. Členské státy Komise vyzývá, aby stavěly na
existujících osvědčených postupech a rozvíjely vlastní akční plány pro rovnost LGBTIQ osob, včetně přijímání opatření v oblastech, jež spadají do jejich působnosti.
13081/20

COM(2020) 698 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13081.cs20.pdf (853 KB, 19. 11. 2020)
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4

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení do VEZ
dokumentu PSP ČR

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření Evropské zdravotní unie: posílení
odolnosti EU vůči přeshraničním zdravotním hrozbám
Na základě zkušenosti s pandemií covidu-19 vyzvala předsedkyně Evropské komise von der Leyenová ve svém Projevu o stavu Unie pro rok 2020 k vytvoření Evropské zdravotní
unie, která by zajistila prostředky pro prevenci zdravotních krizí, přípravu na jejich příchod i pro jejich řešení na evropské i globální úrovni a posílila koordinaci ve zdravotní
oblasti na úrovni EU. Tato unie by měla být zřízena Komisí ve spolupráci s Evropským parlamentem a Radou. Předkládané sdělení představuje její první stavební kameny.
Doprovázejí ho tři legislativní návrhy: aktualizace rozhodnutí 1082/2013/EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách (KOM(2020) 727), posílení mandátu Evropského
střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC, KOM(2020) 726) a rozšíření mandátu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA, KOM(2020) 725).
Sdělení navrhuje přijetí opatření v osmi oblastech:
1) prosazování koordinované reakce na úrovni EU - např. doporučení Komise ohledně opatření v reakci na mimořádné události, uznání mimořádné situace Unií a poradenství
ohledně opatření;
2) lékařská protiopatření - např. posílená dohoda o společném zadávání veřejných zakázek, výkonné řídící skupiny pro monitorování nedostatku léčivých přípravků a pro
zdravotnické prostředky, stálá nouzová pracovní skupina agentury EMA, silnější infrastruktura pro klinická hodnocení;
3) plánování připravenosti a reakce a podávání zpráv - např. nový plán připravenosti a reakce na zdravotní krizi/pandemii v EU a plány na vnitrostátní úrovni, kvalitnější systém
podávání zpráv členských států, pravidelné zátěžové testy v oblasti veřejného zdraví, cílená odborná příprava a výměna znalostí, posílení odolnosti, dostupnosti a účinnosti
zdravotnických systémů členských států;
4) epidemiologický dozor - posílení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, podrobnější a včasnější požadavky na podávání zpráv ze strany členských států;
5) laboratorní zjištění, testování a trasování kontaktů - vytvoření sítě referenčních laboratoří EU, vytvoření sítě zahrnující služby členských států, jež se zabývají transfuzemi,
transplantacemi a lékařsky asistovanou reprodukcí, spolehlivý systém automatizovaného trasování kontaktů;
6) schopnost včasného varování a posouzení rizik - nový rámec pro posouzení rizik zohledňující veškerá rizika;
7) mezinárodní spolupráce a koordinace - zřízení zdravotnického týmu EU v rámci ECDC, jehož účelem bude zajistit mobilizaci a nasazení kapacit na pomoc při realizaci místních
opatření v případech výskytu infekčních onemocnění v členských státech a třetích zemích, rámec pro mobilizaci zdravotnického týmu EU, rozvoj kapacit pro reakci v terénu a
odborných znalostí v oblasti krizového řízení;
8) nový orgán EU pro připravenost a reakci na mimořádé situace v oblasti zdraví (HERA), který by měl začít fungovat v roce 2023.
12974/20

COM(2020) 724 final

st12974.cs20.pdf (719 KB, 17. 11. 2020)

16. 11. 2020 17. 11. 2020

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodách mezi Evropskou unií a Alžírskem, Arménií, Bosnou a Hercegovinou, Egyptem,
Izraelem, Jordánskem, Libanonem, Marokem, Tuniskem a Tureckem o spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech
(Eurojust) a příslušnými orgány těchto třetích států pro justiční spolupráci v trestních věcech
Od data použitelnosti nařízení o Eurojustu, tj. od dne 12. prosince 2019, a v souladu se Smlouvou odpovídá Komise, jménem Unie, za sjednávání mezinárodních dohod se třetími
zeměmi o spolupráci a výměně osobních údajů s Eurojustem. V současné době má Eurojust uzavřeny dohody o spolupráci, které umožňují výměnu osobních údajů, s Černou Horou,
Ukrajinou, Moldavskem, Lichtenštejnskem, Švýcarskem, Severní Makedonií, USA, Islandem, Norskem, Gruzií, Albánií a Srbskem. Na základě posouzení prioritních zemí a
operativních potřeb Eurojustu se Komise domnívá, že je nutné zahájit v nejbližší budoucnosti jednání s deseti dašími třetími zeměmi s cílem upravit způsob spolupráce s nimi.
Těmito zeměmi jsou Arménie, Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Tunisko a Turecko. Předkládané doporučení představuje nástroj pro
zmocnění Komise k zahájení těchto jednání jménem Unie na základě směrnic Rady, které jsou obsaženy v příloze.
13165/20

COM(2020) 743 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13165.cs20.pdf (549 KB, 20. 11. 2020)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 o hlášení událostí v civilním letectví,
analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních
Předkládaná zpráva shrnuje Komisí provedený přezkum nařízení (EU) č. 376/2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních.
Nařízení je použitelné od 15. listopadu 2015 a jeho cílem je předcházet leteckým nehodám a souvisejícím úmrtím. Nařízení bylo provedeno všemi příslušnými subjekty - Komisí,
členskými státy, agenturou EASA i organizacemi EU. Při provádění některých ustanovení však byly zjištěny nedostatky. Řada států zejména neurčila "subjekt pro spravedlivé
posouzení", a Komise tak zahájila s dotčenými státy řízení pro nesplnění povinnosti, z nichž většina stále probíhá. Úspěšně byly naopak provedeny požadavky na zřízení systémů
povinného a dobrovolného hlášení událostí, což vedlo od vstupu nařízení v platnost k výraznému nárůstu počtu shromážděných událostí. Rovněž byla zřízena komplexní databáze
obsahující hlášení událostí od všech členských států EU. Vyšší počet hlášení událostí pak následně umožnil určit potenciální bezpečnostní hrozby, zejména na úrovni členských
států a agentury EASA, což mohlo do určité míry přispět ke snížení počtu nehod a souvisejících úmrtí v EU.
12788/20

COM(2020) 733 final

st12788.cs20.pdf (723 KB, 17. 11. 2020)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 9 odst. 1c, čl. 21a odst. 5 a čl. 24a odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze
dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/696 ze
dne 25. května 2020 s ohledem na pandemii covidu-19
Předkládaná zpráva hodnotí na základě údajů získaných od organizace Eurocontrol, údajů o zrušených letech a faktorech zatížení od vzorku leteckých společností v EU a údajů
Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí aktuální situaci v odvětví letecké dopravy s ohledem na dopady pandemie covidu-19. Popisuje podpůrná opatření přijatá na
úrovni EU na podporu tohoto odvětví a podmínky pro prodloužení udělených výjimek z nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve
Společenství.
Z dostupných údajů vyplývá, že v tuto chvíli je úroveň letového provozu v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 stále výrazně snížena, což bude s ohledem na pokračující
pandemii covidu-19 pravděpodobně přetrvávat i v roce 2021. Očekává se, že k návratu na úrovně, které byly před koronavirovou pandemií, dojde až za několik let. Rychlost oživení
letového provozu ovlivní zejména vnitrostátní a nekoordinovaná omezení týkající se cestujících a letů do/z určitých míst určení, požadavky na karanténu, hygienická opatření
umožňující bezpečné cestování a důvěra spotřebitelů. Na základě analýzy současné situace a predikce dalšího vývoje Komise: 1) prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci
prodlouží platnost výjimek týkajících se provozních licencí a výběru poskytovatelů služeb pozemního odbavování do 31. prosince 2021, 2) nepovažuje v tuto chvíli za nutné
prodloužit výjimku týkající se prodloužené platnosti smluv o pozemním odbavování na období po roce 2022, avšak situaci bude dále sledovat, a 3) neprodlouží platnost výjimky,
která umožňuje přijetí mimořádných opatření, která odpírají nebo omezují výkon provozních práv nebo stanovují podmínky pro jejich výkon za účelem řešení potíží způsobených
pandemií covidu-19, neboť pro zamezení šíření nemoci jsou dostupná jiná vhodnější opatření, a platnost této výjimky tak skončí 31. prosince 2020.
13047/20

COM(2020) 714 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13047.cs20.pdf (789 KB, 17. 11. 2020)

17. 11. 2020 17. 11. 2020

6

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení do VEZ
dokumentu PSP ČR

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Nový program pro spotřebitele - Posílení odolnosti spotřebitele pro udržitelné oživení
Předkládaný nový program pro spotřebitele představuje vizi spotřebitelské politiky EU na období 2020 až 2025. Vychází ze spotřebitelského programu z roku 2012, který v roce
2020 končí, a z nové politiky pro spotřebitele z roku 2018. Program je založen na komplexním přístupu, který zahrnuje různé politiky Unie, které mají pro spotřebitele zvláštní
význam. Zahrnuje pět prioritních oblastí, v jejichž rámci jsou navržena klíčová opatření na evropské i vnitrostátní úrovni:
1. zelenou transformaci - návrh na posílení postavení spotřebitelů za účelem zelené transformace, návrh na zdůvodnění environmentálních tvrzení, podpora dobrovolných závazků
hospodářských subjektů v oblasti udržitelné spotřeby, podpora oprav a udržitelnějších výrobků v oběhovém hospodářství;
2. digitální transformaci - aktualizace pokynů ke směrnici o nekalých obchodních praktikách a směrnici o právech spotřebitelů, návrh horizontálního právního aktu, který stanoví
požadavky na umělou inteligenci, revize směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a směrnice o strojních zařízeních, revize směrnice o spotřebitelských úvěrech a směrnice o
uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku;
3. nápravu a prosazování práv spotřebitele - podpora včasného a účinného provedení, následného provádění a prosazování směrnice o lepším vymáhání a modernizaci
spotřebitelského práva v členských státech, stanovování společných priorit prosazování, zavedení souboru inovativních elektronických nástrojů, vyhodnocení uplatňování nařízení o
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele;
4. zvláštní potřeby některých spotřebitelských skupin - zlepšení dostupnosti a kvality poradenských služeb v oblasti dluhů, podpora služeb místního poradenství spotřebitelům,
rozhodnutí Komise o požadavcích na bezpečnost výrobků určených k péči o děti, vypracování strategického přístupu ke zlepšení informovanosti a vzdělávání spotřebitelů a
5. mezinárodní spolupráci - akční plán pro posílení spolupráce s Čínou v oblasti bezpečnosti výrobků, rozvoj regulační podpory, technické pomoci a budování kapacit pro
partnerské země EU, včetně zemí v Africe.
Zvláštní skupinu představují opatření reagující na zkušenosti z doby pandemie covidu-19, která zahrnují analýzu přiměřenosti směrnice o souborných službách pro cesty, prognózu
dlouhodobého dopadu onemocnění covid-19 na spotřební zvyklosti v EU a řešení spotřebitelských podvodů a nekalých marketingových praktik. Pro zajištění úspěšné správy a
řízení nového programu plánuje Komise založit poradní skupinu pro spotřebitelskou politiku a přepracovat srovnávací přehled podmínek pro spotřebitele s cílem zlepšit jeho
monitorovací a srovnávací funkci.
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Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank and the European Economic and Social Committee Alert
Mechanism Report 2021 (prepared in accordance with Articles 3 and 4 of Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic
imbalances) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva mechanismu
varování 2021 (vypracovaná v souladu s článkem 3 a 4 nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy)
Tato zpráva zahajuje desátý roční cyklus postupu při makroekonomické nerovnováze. Určuje členské státy, u nichž by měl být proveden hloubkový přezkum za účelem zjištění
existence nerovnováh vyžadujících přijetí politických opatření. Letošní zpráva zohledňuje mimořádné okolnosti související s pandemií covidu-19 a ve větší míře využívá ekonomické
prognózy pro určení jejích dopadů. Aktuální cyklus dohledu je dočasně přizpůsoben, aby bylo zajištěno soudržné a účinné provádění facility na podporu oživení a odolnosti. To
ovlivní také provádění postupu při makroekonomické nerovnováze.
Většina stávajících makroekonomických nerovnováh procházela postupem nápravy za příznivých ekonomických podmínek, dokud nevypukla krize spojená s covidem-19. V důsledku
krize se však tyto nerovnováhy zhoršily a mohou se objevit nová rizika. Analýza představená ve zprávě mechanismu varování vede k následujícím závěrům: pokud jde o běžné účty,
ve většině členských států se v důsledku krize neočekávají významné změny; zlepšování čisté investiční pozice vůči zahraničí zaznamenané ve většině členkých států v posledních
letech se pravděpodobně zastaví; v některých státech, které nejsou členy eurozóny, odkryla krize tlaky související s vnějším financováním; v porovnání s mírou recese byl dosud
dopad krize na pracovní trh poměrně mírný díky podpůrným politickým opatřením, avšak Komise očekává, že nezaměstnanost poroste; v několika státech EU se v minulých letech
v důsledku zvyšování mezd a nízkého růstu produktivity zrychlil růst jednotkových nákladů práce, avšak po výrazném nárůstu v roce 2020 se tempo pravděpodobně zmírní; Komise
očekává výrazné zvýšení podnikového dluhu, zejména v důsledku potřeby zajištění likvidity; dynamika týkající se dluhu domácností se zdá být zachována; v roce 2020 pokračoval
významný růst cen bydlení a v některých zemích se dále zrychlil, ale zdá se pravděpodobné, že tempo růstu zpomalí a dojde k možným úpravám směrem dolů; ve všech členských
státech rychle roste veřejný dluh, zejména tam, kde byly dopady krize nejzávažnější; v posledních letech se zlepšily podmínky v bankovním sektoru EU, avšak krize pravděpodobně
prověří jeho odolnost. Přestože současná krize přináší nová rizika, Komise v tuto chvíli neplánuje nové hloubkové přezkumy. Příprava hloubkového přezkumu se předpokládá pro
12 států, u nichž již byla nerovnováha zjištěna, přičemž u devíti z nich se jedná o nerovnováhu (Chorvatsko, Francie, Německo, Irsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko,
Španělsko a Švédsko) a u tří o nadměrnou nerovnováhu (Kypr, Řecko a Itálie). Komise bude dále pečlivě monitorovat vývoj míry zadlužení v členských státech, včetně nečlenských
států eurozóny.
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Recommendation for a Council Recommendation on the economic policy of the euro area - Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky
eurozóny
V rámci balíčku dokumentů zahajujících evropský semestr 2021 předkládá Komise doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny. Doporučení zahrnuje
pět bodů:
1) zajištění politiky podporující oživení - fiskální politiky ve všech členských státech eurozóny by i v roce 2021 měly podporovat oživení po pandemii covidu-19. Přijímaná opatření
by měla být včasná a přizpůsobená okolnostem v jednotlivých zemích. Ukončována by měla být způsobem, který omezí dopady krize v sociální oblasti a na pracovním trhu. Členské
státy by se měly zaměřit na reformy posilující pokrytí, přiměřenost a udržitelnost systémů zdravotní péče a sociální ochrany. Zvláštní pozornost by měla být věnována kvalitě
rozpočtových opatření;
2) další posílení konvergence, odolnosti a udržitelného a inkluzivního růstu - v této oblasti by se členské státy měly zaměřit na zvýšení hospodářské a sociální odolnosti, další
integraci vnitřního trhu se zbožím a službami (včetně digitálních), zajištění účinných aktivních politik trhu práce a podporu změny pracovních míst s ohledem na zelenou a digitální
transformaci, podporu spravedlivých pracovních podmínek, dosažení globálního konsensu ohledně řešení daňových výzev souvisejících s digitalizací v rámci OECD a další boj proti
agresivnímu daňovému plánování;
3) posílení vnitrostátních institucionálních rámců - toto doporučení zahrnuje řešení problémů bránících investicím a plnému využití fondů EU, zvýšení efektivity a rozšíření
digitalizace veřejné správy, zlepšení podnikatelského prostředí a snížení administrativní zátěže pro firmy, účinný boj proti korupci, podvodům a praní peněz nebo konkrétní
opatření na zlepšení insolvenčních rámců;
4) zajištění makrofinanční stability - přijetí opatření na podporu životaschopných firem v době krize, zachování zdravých rozvah v bankovním sektoru včetně dalšího řešení
nesplácených úvěrů;
5) dokončení hospodářské a měnové unie a posílení mezinárodní role eura.
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Communication from the Commission to the Council - Fiscal situation in Romania - Sdělení Komise Radě - Fiskální situace v Rumunsku
Dne 3. dubna 2020 přijala Rada doporučení týkající se ukončení situace nadměrného schodku veřejných financí v Rumunsku do roku 2022. Rumunsko podalo zprávu o opatřeních
přijatých na základě doporučení dne 15. září 2020. S ohledem na krizi vyvolanou pandemií covidu-19 aktivovala Komise obecnou únikovou doložku v rámci Paktu o stabilitě a růstu,
která umožňuje členským státům provádět rozpočtová opatření pro řešení prudkého hospodářského propadu v dobách krize, a to v rámci preventivních a nápravných postupů
Paktu. Tato položka zůstane aktivována i v roce 2021, neboť dopady krize stále nelze přesně určit. S ohledem na tyto mimořádné okolnosti Komise v tuto chvíli nepodnikne žádné
další kroky v rámci postupu při nadměrném schodku v Rumunsku, ale situaci znovu přehodnotí na jaře 2021, až budou k dispozici aktualizované ekonomické prognózy. Konstatuje
nicméně, že opatření uvedená ve zprávě Rumunska odpovídajícím způsobem neřeší špatnou fiskální situaci a její očekávané zhoršování a že toto řešení bude vyžadovat přijetí
zásadních strukturálních opatření na příjmové i výdajové straně rozpočtu. Komise současně připomíná, že opatření přijatá na základě obecné únikové doložky musí být cílená a
dočasná, a členské státy by se proto měly vyvarovat přijímání opatření s travlým negativním dopadem na rozpočtové saldo. Střednědobá fiskální udržitelnost musí být zachována.
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Communication from the Commission - Enhanced Surveillance update - Greece, November 2020 - Sdělení Komise - Aktualizovaná zpráva o posíleném dohledu –
Řecko, listopad 2020
V rámci podzimního balíčku evropského semestru předkládá Komise osmou zprávu o posíleném dohledu nad Řeckem. Posílený dohled je komplexní mechanismus pro sledování
hospodářského vývoje a provádění politik nezbytných k zajištění udržitelného hospodářského oživení. Zpráva dospěla k závěru, že Řecko v posledních měsících významně zvýšilo
tempo provádění reformních závazků. Pokroku bylo dosaženo zejména pokud jde o insolvenční rámec, fiskální reformy, veřejnou správu (zejména lidksé zdroje) a energetiku. Řecké
orgány stanovily jasný další postup v oblastech, kde již existovalo zpoždění nebo nově vzniklo v důsledku pandemie covidu-19. Oživení řecné ekonomiky mohou významně podpořit
prostředky z facility na podporu oživení a odolnosti. Celkově zpráva konstatuje, že navzdory nepříznivým současným okolnostem podniklo Řecko nezbytné kroky pro splnění svých
závazků.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions An EU Strategy to harness the potential of offshore renewable energy for a climate neutral future - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU pro využití potenciálu energie z obnovitelných mořských zdrojů k dosažení klimaticky
neutrální budoucnosti
Na podporu cíle dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality EU předkládá Komise strategii pro navýšení výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů. Tato energie zahrnuje
jednak větrné elektrárny na moři a jednak energii z oceánů, získávanou s využitím příboje nebo vln. V současné době mají větrné elektrárny na moři v EU kapacitu na výrobu 12
GW energie. Cílem strategie je tuto kapacitu navýšit na 60 GW a 1 GW energie z oceánů do roku 2030 a na 300 GW a 40 GW energie z oceánů do roku 2050. To si vyžádá investice
v odhadované výši 800 miliard EUR. Pokud by žádná nová opatření nebyla přijata, měly by v roce 2050 větrné elektrárny na moři v EU kapacitu přibližně 90 GW. Strategie
zahrnuje jednak obecný rámec pro řešení problémů a odstraňování překážek společných všem technologiím výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů a jednak specifická
řešení, která zohledňují povahu jednotlivých evropských moří, odlišný stav vývoje jednotlivých technologií a regionální rozdíly. Navrhovaná opatření jsou rozdělena do šesti oblastí:
1. územní plánování námořních prostor;
2. nový přístup k infrastruktuře distribuční soustavy;
3. jasnější regulační rámec EU pro energii z obnovitelných mořských zdrojů, včetně vyjasnění pravidel trhu s elektřinou, revize pokynů pro státní podporu v oblasti energetiky a
ochrany životního prostředí a směrnice o obnovitelných zdrojích energie;
4. mobilizace soukromých a dalších investic s využitím fondů EU, včetně využití facility na podporu oživení a odolnosti a programu InvestEU;
5. zaměření výzkumu a inovací na podporu projektů na moři, včetně využití programu Horizont Evropa;
6. silnější dodavatelský a hodnotový řetězec napříč Evropou, včetně optimalizace výrobních kapacit a přístavní infrastruktury, zvýšení počtu náležitě kvalifikovaných pracovníků a
zřízení specializované platformy pro obnovitelné zdroje energie na moři v rámci průmyslového fóra pro čistou energii.
Komise bude podporovat celosvětové zavádění těchto technologií prostřednictvím dialogu s partnerskými zeměmi i obchodní politiky. Pravidelný dialog s odborníky zastupujícími
zúčastněné strany umožní Komisi analyzovat a monitorovat environmentální, sociální a hospodářské dopady, které má výroba energie z obnovitelných zdrojů na moři na mořské
prostředí a na související hospodářské činnosti.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru hodnotící provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES
Komise předkládá hodnotící zprávu o provádění směrnice o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, která stanoví minimální požadavky na bezpečnost, ochranu
životního prostředí a reakce na mimořádné situace napříč EU. Směrnice vstoupila v platnost dne 19. července 2013 a členské státy ji měly ve svých vnitrostátních pravidlech a
právních předpisech provést do 19. července 2015. Přechodná období v rámci odvětví platila do 19. července 2018. Provedení směrnice oznámily všechny členské státy. Kvalitu
provedení hodnotí Komise jako obecně dostačující a zbývající otázky bude řešit individuálně s jednotlivými členskými státy. To se týká např. výše finančních sankcí za porušení
směrnice. Přestože z analýzy vyplývá, že kultura průmyslové bezpečnosti EU má vzestupnou tendenci, není jisté, zda současná podoba směrnice umožňuje účinné předcházení
haváriím mimo území EU. Na druhé straně by se nová regulační opatření měla nejprve stabilizovat a teprve následně by se mělo uvažovat o jejich změně. Ohledně možných
budoucích změn stávající právní úpravy se Komise zaměří na tři oblasti: 1) odpovědnost, finanční zajištění a vyřizování nároků na odškodnění, 2) odstavení zařízení a 3) vzájemné
uznávání mobilních vrtných jednotek.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o statistice v oblasti vědy a techniky
Komise předkládá pátou zprávu o provádění rozhodnutí č. 1608/2003/ES o statistice v oblasti vědy a techniky za období od listopadu 2018, kdy byla předložena předchozí
zpráva. Dne 27. listopadu 2019 bylo přijato nařízení (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách, které se vztahuje rovněž na statistiky v oblasti výzkumu a vývoje a
inovací a s účinností od roku 2021 nahradí uvedené rozhodnutí. Cílem nařízení je lépe integrovat jednotlivé oblasti podnikových statistik a různé systémy tvorby statistiky.
Evropské statistiky týkající se výzkumu a vývoje a státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj jsou v souladu s pokyny v „manuálu Frascati – Pokyny pro shromažďování a
vykazování údajů o výzkumu a experimentálním vývoji“, jehož novou verzi vydalo OECD v roce 2015, a evropská statistika inovací je sladěna s „manuálem Oslo – Pokyny pro
shromažďování a interpretaci inovačních dat“, který rověž vydává OECD. Ve sledovaném období Eurostat dále zlepšil předávání údajů z technického hlediska, revidoval proces
tvorby statistik u evropské statistiky „lidských zdrojů ve vědě a technice“ a „statistiky z oblasti vědy a techniky diferencované podle pohlaví“ a pokračoval ve vývoji metodiky a
tvorby údajů pro „statistiky špičkových technologií“. Naopak byla ukončena činnost Eurostatu v oblasti „patentů a práv duševního vlastnictví“, jelikož související údaje nyní
zveřejňuje sám Evropský patentový úřad. Za účelem snížení nákladů a zátěže spojené s tvorbou statistik Eurostat revidoval pojmy použité při zjišťování u podniků a stanovil
technické normy pro předávání údajů nebo společná pravidla a postupy pro ověřování údajů. Kvalita zveřejňovaných údajů je celkově hodnocena jako dobrá. V budoucnu se
Eurostat zaměří na další snižování administrativní zátěže a zvyšování nákladové efektivnosti v souvislosti s tvorbou statistik v oblasti vědy a techniky a na zlepšení jejich úplnosti.
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