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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska –
EGF/2016/004 es Comunidad Valenciana Automobilový průmysl
Dne 21. června 2016 předložilo Španělsko žádost o poskytnutí příspěvku z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s propuštěním 250 pracovníků v
automobilovém průmyslu v regionu Valencijské společenství. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje poskytnout příspěvek z fondu ve výši 856 800 EUR.
14190/16

COM(2016) 708 final

st14190.cs16.pdf (852 KB, 9. 11. 2016)

9. 11. 2016 9. 11. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi
Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o aktualizaci
příloh XXI-A až XXI-P týkajících se sbližování právních předpisů v oblasti veřejných zakázek
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou byla podepsána dne 27. června 2014 a od 1. ledna 2016 je prozatímně prováděna její hlava IV Obchod a obchodní záležitosti. Cílem
předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie k rozhodnutí Výboru pro přidružení ve složení pro obchod o aktualizaci příloh uvedené dohody týkajících se kapitoly 8 o veřejných
zakázkách. Aktualizace je nezbytná ke zohlednění vývoje acquis Unie v oblasti veřejných zakázek od parafování dohody dne 30. března 2012. Vedle toho stanoví návrh postoj Unie
k vydání kladného stanoviska Výboru pro přidružení ve složení pro obchod ke komplexnímu plánu předloženému Ukrajinou v souvislosti s prováděním dohody v oblasti veřejných
zakázek. Toto stanovisko je zapotřebí k tomu, aby Ukrajina zefektivnila sbližování právních předpisů v oblasti veřejných zakázek, a je nedílnou součástí procesu provádění dohody.
14116/16

COM(2016) 703 final

2016/0346 (NLE)

st14116.cs16.pdf (408 KB, 8. 11. 2016)
Přílohy:
st14116-ad01.cs16.pdf (541 KB, 8. 11. 2016)

7. 11. 2016 8. 11. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o kumulaci původu mezi Evropskou unií,
Švýcarskem, Norským královstvím a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí Evropské unie
Nařízením (EU) č. 1063/2010 byla zavedena reforma pravidel systému všeobecných celních preferencí, která spočívala v podmínečném zahrnutí Turecka do systému kumulace
původu, který do té doby fungoval mezi EU, Švýcarskem a Norskem. Součástí této reformy byl i nový systém osvědčení o původu vydaných registrovanými vývozci, jehož
uplatňování bylo odloženo do 1. ledna 2017. Zohlednění uvedené reformy vyžaduje nahrazení stávajích dohod mezi EU a Norskem a Švýcarskem poskytujících celní preference v
rámci systému všeobecných preferencí, kterými se stanoví, že se zbožím se složkou norského nebo švýcarského původu se bude po jeho příchodu na celní území EU zacházet jako
se zbožím se složkou, která pochází z EU, dohodami novými. Jednání o těchto nových dohodách byla s Norskem a se Švýcarskem vedena a uzavřena na základě zmocnění, které
Rada udělila Komisi dne 8. března 2012. Cílem předkládaného návrhu je schválit uzavření nové dohody s Norskem.
14183/16

COM(2016) 668 final

2016/0329 (NLE)

st14183.cs16.pdf (390 KB, 10. 11. 2016)
Přílohy:
st14183-ad01.cs16.pdf (370 KB, 9. 11. 2016)

9. 11. 2016 10. 11. 2016
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Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o kumulaci původu mezi Evropskou unií,
Švýcarskem, Norským královstvím a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí Evropské unie jménem Evropské unie
Nařízením (EU) č. 1063/2010 byla zavedena reforma pravidel systému všeobecných celních preferencí, která spočívala v podmínečném zahrnutí Turecka do systému kumulace
původu, který do té doby fungoval mezi EU, Švýcarskem a Norskem. Součástí této reformy byl i nový systém osvědčení o původu vydaných registrovanými vývozci, jehož
uplatňování bylo odloženo do 1. ledna 2017. Zohlednění uvedené reformy vyžaduje nahrazení stávajích dohod mezi EU a Norskem a Švýcarskem poskytujících celní preference v
rámci systému všeobecných preferencí, kterými se stanoví, že se zbožím se složkou norského nebo švýcarského původu se bude po jeho příchodu na celní území EU zacházet jako
se zbožím se složkou, která pochází z EU, dohodami novými. Jednání o těchto nových dohodách byla s Norskem a se Švýcarskem vedena a uzavřena na základě zmocnění, které
Rada udělila Komisi dne 8. března 2012. Cílem předkládaného návrhu je schválit podpis nové dohody s Norskem jménem EU.
14185/16

COM(2016) 669 final

2016/0330 (NLE)

st14185.cs16.pdf (375 KB, 10. 11. 2016)
Přílohy:
st14185-ad01.cs16.pdf (369 KB, 10. 11. 2016)

9. 11. 2016 10. 11. 2016

Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European
Union and the Swiss Confederation on the cumulation of origin between the European Union, the Swiss Confederation, Norway and Turkey in the framework of
the Generalised System of Preferences of the European Union - Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi
Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckem v rámci všeobecného
systému preferencí Evropské unie
Nařízením (EU) č. 1063/2010 byla zavedena reforma pravidel systému všeobecných celních preferencí, která spočívala v podmínečném zahrnutí Turecka do systému kumulace
původu, který do té doby fungoval mezi EU, Švýcarskem a Norskem. Součástí této reformy byl i nový systém osvědčení o původu vydaných registrovanými vývozci, jehož
uplatňování bylo odloženo do 1. ledna 2017. Zohlednění uvedené reformy vyžaduje nahrazení stávajích dohod mezi EU a Norskem a Švýcarskem poskytujících celní preference v
rámci systému všeobecných preferencí, kterými se stanoví, že se zbožím se složkou norského nebo švýcarského původu se bude po jeho příchodu na celní území EU zacházet jako
se zbožím se složkou, která pochází z EU, dohodami novými. Jednání o těchto nových dohodách byla s Norskem a se Švýcarskem vedena a uzavřena na základě zmocnění, které
Rada udělila Komisi dne 8. března 2012. Cílem předkládaného návrhu je schválit podpis nové dohody se Švýcarskem jménem Evropské unie.
14186/16

COM(2016) 671 final

2016/0327 (NLE)

st14186.en16.pdf (285 KB, 11. 11. 2016)
Přílohy:
st14186-ad01.en16.pdf (92 KB, 11. 11. 2016)

11. 11. 2016 11. 11. 2016

Proposal for a Council Decision on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss
Confederation on the cumulation of origin between the European Union, the Swiss Confederation, Norway and Turkey in the framework of the Generalised System
of Preferences of the European Union - Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o
kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí Evropské unie
Nařízením (EU) č. 1063/2010 byla zavedena reforma pravidel systému všeobecných celních preferencí, která spočívala v podmínečném zahrnutí Turecka do systému kumulace
původu, který do té doby fungoval mezi EU, Švýcarskem a Norskem. Součástí této reformy byl i nový systém osvědčení o původu vydaných registrovanými vývozci, jehož
uplatňování bylo odloženo do 1. ledna 2017. Zohlednění uvedené reformy vyžaduje nahrazení stávajích dohod mezi EU a Norskem a Švýcarskem poskytujících celní preference v
rámci systému všeobecných preferencí, kterými se stanoví, že se zbožím se složkou norského nebo švýcarského původu se bude po jeho příchodu na celní území EU zacházet jako
se zbožím se složkou, která pochází z EU, dohodami novými. Jednání o těchto nových dohodách byla s Norskem a se Švýcarskem vedena a uzavřena na základě zmocnění, které
Rada udělila Komisi dne 8. března 2012. Cílem předkládaného návrhu je schválit uzavření nové dohody se Švýcarskem.
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st14189.en16.pdf (67 KB, 11. 11. 2016)
11. 11. 2016 11. 11. 2016
Přílohy:
st14189-ad01.en16.pdf (308 KB, 11. 11. 2016)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy
Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie
Cílem předkládaného návrhu je provést cílené změny v nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem do EU a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem
subvencovaných výrobků do EU. Změna antidumpingového nařízení spočívá v zavedení zvláštního postupu pro stanovení běžné hodnoty zboží dováženého ze zemí, které jsou členy
WTO. V případě těchto zemí se běžná hodnota obvykle určuje na základě ceny obdobného výrobku na domácím trhu nebo na základě početně zjištěné běžné hodnoty. Pokud však
ceny nebo náklady nejsou výsledkem působení tržních sil, ale jsou ovlivněny zásahy státu, nepředstavuje cena na domácím trhu přiměřený základ pro stanovení běžné hodnoty.
Takový stav zapříčiňuje např. vlastnění výrobních podniků orgány vyvážejícího státu, účast státu ve firmách nebo státem organizovaná či podporovaná pozitivní diskriminace
domácích dodavatelů. Navrhované opatření proto stanoví, že za těchto okolností se běžná hodnota zjistí početně na základě výrobních nákladů a nákladů na prodej odrážejících
nezkreslené ceny nebo na základě srovnávacího základu. Za tímto účelem lze jako zdroj použít nezkreslené ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo srovnávací základy, či
odpovídající výrobní náklady a náklady na prodej ve vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň hospodářského rozvoje je podobná jako ve vyvážející zemi. V zájmu transparentnosti
a efektivnosti bude Komise vydávat veřejné zprávy popisující konkrétní situaci týkající se tržních podmínek ve kterékoli zemi či odvětví, které mohou následně sloužit pro účely
konkrétního přezkumu či šetření. Návrh také stanoví pravidla pro plynulý přechod na nový systém.
Změna antisubvenčního nařízení reaguje na skutečnost, že podle dosavadních zkušeností není v době zahájení řízení vždy zřejmý skutečný rozsah subvencování. Návrh proto
stanoví, že v případě zjištění využívání dalších subvencí v průběhu šetření nebo přezkumu nabídne Komise dotčené zemi dodatečné konzultace, pokud jde o tyto subvence. Jako
podklad ke konzultaci zašle Komise v těchto situacích dotčené zemi shrnutí hlavních prvků týkající se zjištěných dalších subvencí.
14249/16

COM(2016) 721 final

2016/0351 (COD)

st14249.cs16.pdf (387 KB, 10. 11. 2016)
Přílohy:
st14249-ad02.cs16.pdf (431 KB, 11. 11. 2016)

9. 11. 2016 10. 11. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o
spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví
Rozhodnutím 2011/719/EU byla uzavřena Dohoda mezi USA a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví. Dohoda nabyla účinnosti 1.
května 2011. Na základě zkušeností s jejím prováděním přijala Rada na návrh Komise 25. září 2014 rozhodnutí, kterým Komisi pověřila vyjednáváním o změně dohody. Výsledkem
vyjednávání je návrh na rozšíření spolupráce na další oblasti, konkrétně: schvalování letové způsobilosti a monitoring civilních leteckých výrobků; environmentální testování a
schvalování civilních leteckých výrobků; schvalování a monitoring zařízení pro údržbu; udělování licencí posádkám a jejich výcvik; provoz letadel; letiště; a služby a řízení letového
provozu. Cílem předkládaného návrhu je schválit podpis jménem EU a prozatímní uplatňování vyjednaných změn dohody.
14011/16

COM(2016) 693 final

2016/0342 (NLE)

st14011.cs16.pdf (371 KB, 8. 11. 2016)
Přílohy:
st14011-ad01.cs16.pdf (320 KB, 8. 11. 2016)

7. 11. 2016 8. 11. 2016
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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního
letectví jménem Evropské unie
Rozhodnutím 2011/719/EU byla uzavřena Dohoda mezi USA a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví. Dohoda nabyla účinnosti 1.
května 2011. Na základě zkušeností s jejím prováděním přijala Rada na návrh Komise 25. září 2014 rozhodnutí, kterým Komisi pověřila vyjednáváním o změně dohody. Výsledkem
vyjednávání je návrh na rozšíření spolupráce na další oblasti, konkrétně: schvalování letové způsobilosti a monitoring civilních leteckých výrobků; environmentální testování a
schvalování civilních leteckých výrobků; schvalování a monitoring zařízení pro údržbu; udělování licencí posádkám a jejich výcvik; provoz letadel; letiště; a služby a řízení letového
provozu. Cílem předkládaného návrhu je schválit uzavření vyjednaných změn dohody jménem EU.
14012/16

COM(2016) 694 final

2016/0343 (NLE)

st14012.cs16.pdf (361 KB, 8. 11. 2016)
Přílohy:
st14012-ad01.cs16.pdf (314 KB, 8. 11. 2016)

7. 11. 2016 8. 11. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)
Účelem předkládaného návrhu je provedení kodifikace nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie. Kodifikace spočívá v začlenění přijatých pozměňujících
aktů do textu původního předpisu za účelem zjednodušení a zpřehlednění. Obsah všech dotčených aktů zůstává beze změny, součástí kodifikace mohou být pouze takové formální
změny, které vyžaduje samotný proces sloučení více aktů do jednoho předpisu. S ohledem na absenci věcných změn se návrh přijímá zkráceným postupem pro rychlé přijímání
kodfikovaných aktů. Připomínky k návrhu je možné zaslat do 5. prosince 2016.
14137/16

COM(2016) 702 final

2016/0345 (COD)

st14137.cs16.pdf (1 MB, 8. 11. 2016)
Přílohy:
st14137-ad01.cs16.pdf (573 KB, 8. 11. 2016)

8. 11. 2016 8. 11. 2016

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council
on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products as regards the date of its application - Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných
retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum jeho použitelnosti
Cílem nařízení (EU) č. 1286/2014 je zvýšit ochranu drobných investorů při investování do struturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční
složkou. Za tím účelem ukládá tvůrcům těchto produktů vypracovat a zveřejnit sdělení klíčových informací o těchto produktech v souladu se stanovenými požadavky. 30. června
2016 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci, jímž stanovila regulační technické normy týkající se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací
a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení. Evropský parlament však 14. září 2016 toto nařízení odmítl. Vypracovávání sdělení klíčových informací není
vázáno na přijetí aktu v přenesné pravomoci, avšak chybějící technické standardy mohou komplikovat uplatňování nařízení. V zájmu poskytnutí dostatečného prostoru pro
objasnění obsahu určitých pravidel proto Komise na žádost Evropského parlamentu a většiny členských států navrhuje odsunout účinnost nařízení (EU) č. 1286/2014 o 12 měsíců,
na 1. ledna 2018.
14298/16

COM(2016) 709 final

2016/0355 (COD)

st14298.en16.pdf (273 KB, 10. 11. 2016)

Dokumenty informační povahy

10. 11. 2016 10. 11. 2016
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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 2016 Communication on EU Enlargement Policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů - Sdělení o politice rozšíření EU za rok 2016
Předkládané sdělení hodnotí pokrok v provádění střednědobé strategie pro politiku rozšíření EU, která byla předložena Komisí v listopadu 2015 a schválena Radou v prosinci 2015.
Zaměřuje se jednak na vybrané tematické oblasti a jednak na pokrok jednotlivých zemí a formuluje doporučení ohledně dalšího postupu. Tematické oblasti zahrnují: právní stát
(soudní systém, korupce a organizovaný zločin, terorismus a radikalizace); základní práva; migraci; fungování demokratických institucí a reformu veřejné správy; hospodářství; a
regionální spolupráci. Závěry jsou shrnuty do čtyř bodů: 1) politika rozšíření EU si uchovává svůj strategický význam pro mír, bezpečnost, prosperitu a stabilitu v Evropě; 2)
zaměření Komise na "základní principy v první řadě" ("fundamentals first") přispělo k pokroku reformních procesů, i když tempo pokroku se v jednotlivých zemích liší; další
reformy jsou nutné v oblasti právního státu, základních práv, demokratických institucí a veřejné správy, stejně jako v ekonomice; 3) spolupráce s Tureckem a zeměmi západního
Balkánu byla důležitým prvkem při reakci na migrační krizi; 4) dobré sousedské vztahy a regionální spolupráce jsou základními složkami procesů rozšíření a stabilizace a
přidružení; bilaterální spory nesmí bránit procesu přistoupení. Pokud jde o pokrok jednotlivých zemí, sdělení formuluje následující hlavní zjištění:
• Turecko - opatření přijatá v reakci na nezdařený převrat v červenci 2016 vedla ke zhoršení situace v oblasti základních práv, zejména svobody vyjadřování a fungování soudního
systému (právo na spravedlivý soud a řádný proces). EU zdůrazňuje nutnost přiměřenosti protiteroristických opatření a v této souvislosti je vážně znepokojena uvězněním několika
členů parlamentu z důvodu údajné podpory teroristických aktivit. Komise naléhavě vyzývá Turecko k plnému provedení závazků týkajících se zohlednění nejvyšších standardů v
oblasti právního státu a základních práv. Současně připomíná, že jednoznačné odmítnutí trestu smrti je základním prvkem acquis EU a hlavním mezinárodním závazkem, k němuž
se Turecko zavázalo. Dalšími oblastmi, které vyžadují pokrok, jsou řešení makroekonomických nerovnovah, strukturální reformy, zlepšení podnikatelského prostředí a normalizace
vztahů s Kyprem.
• Černá Hora - parlamentní volby v říjnu 2016 proběhly podle nového právního rámce, který zajistil větší účast a transparentnost. Právní rámec v oblasti právního státu je z velké
části hotov, nyní je třeba, aby začal přinášet výsledky. Pokrok vyžaduje zejména boj proti korupci a organizovanému zločinu. S ohledem na zvýšení veřejného dluhu a zhoršení
fiskální pozice je prioritou přijetí opatření pro omezení výdajů a zlepšení výběru příjmů. V prosinci 2015 byla Černá Hora přizvána, aby vstoupila do NATO.
• Srbsko - byly otevřeny první čtyři kapitoly vyjednávání o přistoupení včetně právního státu a normalizace vztahů s Kosovem. Je třeba pokračovat v hospodářských reformách se
zvláštním důrazem na restrukturalizaci státem vlastněných podniků a veřejných služeb. Vůdčí role Srbska v regionu je zásadní pro posilování regionálních vazeb a zachování
stability.
• Bývala jugoslávská republika Makedonie - v uplynulém roce pokračovala politcká krize; pro její ukončení je nezbytné plně provést dohodu z Pržina, zejména zajištěním
věrohodného průběhu prosincových parlamentních voleb. Dále je třeba podpořit práci zvláštního státního zastupitelství pro vyšetřování trestních činů odhalených zveřejněním
odposlechů státních představitelů a dosáhnout pokroku v naplňování "naléhavých reformních priorit".
• Albánie - bylo dosaženo pokroku při plnění všech pěti klíčových priorit pro otevření přístupových jednání. Ústavní změny přijaté v červenci 2016 zahájily komplexní reformu
soudního systému, pokračovala reforma veřejné správy a práce na zlepšení vyšetřování, trestního stíhání a usvědčování v boji proti korupci a organizovanému zločinu. S ohledem
na dosažený pokrok Komise doporučuje otevřít přístupová jednání.
• Bosna a Hercegovina - bylo dosaženo pokroku v provádění reformní agendy, na jehož základě Rada pověřila Komisi přípravou stanoviska k žádosti o členství. Reformy by měly
pokračovat v zájmu vyřešení přetrvávajících strukturálních problémů. Prioritními oblastmi jsou dále zlepšování právního státu a veřejné správy v souladu s evropskými standardy
a posilování spolupráce mezi všemi správními úrovněmi. Rovněž je třeba provést přijatý koordinační mechanismus pro záležitosti EU a podepsat protokol o přizpůsobení dohody o
stabilizaci a přidružení.
• Kosovo - Komise vítá vstup dohody o stabilizaci a přidružení v platnost (1. dubna 2016). Kosovo významně pokročilo při plnění závazků cestovní mapy pro vízovou liberalizaci, což
umožnilo Komisi předložit v květnu 2016 formální návrh na zrušení vízové povinnosti. Zásadní pro pokračování reformního procesu je překonání rozporů mezi vládou a opozicí.
Kosovo splnilo zbývající mezinárodní závazky ve vztahu k ustavení institucí příslušných k šetření mezinárodních zločinů spáchaných v průběhu kosovského konfliktu. Je však třeba
učinit nezbytné kroky k normalizaci vztahů se Srbskem.
Přílohou sdělení jsou podrobné zprávy k jednotlivým zemím.
14302/16

COM(2016) 715 final

st14302.en16.pdf (399 KB, 10. 11. 2016)
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Commission Staff Working Document - Montenegro 2016 Report accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament,
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2016 Communication on EU Enlargement Policy - Pracovní
dokument útvarů Komise - Zpráva o Černé Hoře za rok 2016 doprovázející Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU za rok 2016
14303/16

SWD(2016) 360 final

st14303.en16.pdf (1 MB, 10. 11. 2016)

10. 11. 2016 10. 11. 2016

Commission Staff Working Document - Serbia 2016 Report accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2016 Communication on EU Enlargement Policy - Pracovní dokument
útvarů Komise - Zpráva o Srbsku za rok 2016 doprovázející Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU za rok 2016
14304/16

SWD(2016) 361 final

st14304.en16.pdf (1 MB, 10. 11. 2016)

10. 11. 2016 10. 11. 2016

Commission Staff Working Document - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2016 Report accompanying the document Communication from the
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2016 Communication on
EU Enlargement Policy - Pracovní dokument útvarů Komise - Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonie za rok 2016 doprovázející Sdělení Komise
Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU za rok 2016
14305/16

SWD(2016) 362 final

st14305.en16.pdf (724 KB, 10. 11. 2016)

10. 11. 2016 10. 11. 2016

Commission Staff Working Document - Kosovo* 2016 Report accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2016 Communication on EU Enlargement Policy - Pracovní dokument
útvarů Komise - Zpráva o Kosovu* za rok 2016 doprovázející Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU za rok 2016
14306/16

SWD(2016) 363 final

st14306.en16.pdf (1 MB, 10. 11. 2016)

10. 11. 2016 10. 11. 2016

Commission Staff Working Document - Albania 2016 Report accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2016 Communication on EU Enlargement Policy - Pracovní dokument
útvarů Komise - Zpráva o Albánii za rok 2016 doprovázející Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU za rok 2016
14307/16

SWD(2016) 364 final

st14307.en16.pdf (1 MB, 10. 11. 2016)

10. 11. 2016 10. 11. 2016

Commission Staff Working Document - Bosnia and Herzegovina 2016 Report accompanying the document Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2016 Communication on EU Enlargement Policy Pracovní dokument útvarů Komise - Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 doprovázející Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU za rok 2016
14308/16

SWD(2016) 365 final

st14308.en16.pdf (1 MB, 10. 11. 2016)

10. 11. 2016 10. 11. 2016

7

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

Commission Staff Working Document - Turkey 2016 Report accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2016 Communication on EU Enlargement Policy - Pracovní dokument
útvarů Komise - Zpráva o Turecku za rok 2016 doprovázející Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU za rok 2016
14309/16

SWD(2016) 366 final

st14309.en16.pdf (1 MB, 10. 11. 2016)

10. 11. 2016 10. 11. 2016

Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Implementing the Paris Agreement - Progress of the EU towards the at least -40%
target (required under Article 21 of Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring
and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No
280/2004/EC) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění Pařížské dohody - Pokrok EU směrem k cíli snížení o nejméně 40% (požadovaná podle
čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a
podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES)
Podle čl. 21 nařízení (EU) č. 525/2013 Komise každoročně posuzuje pokrok Unie při plnění závazků v oblasti snižování emisí vyplývajících z úmluvy UNFCCC a Kjótského protokolu
a podává zprávu o závěrech tohoto posouzení. Pro období po roce 2020 bude přístup podle Kjótského protokolu nahrazen Pařížskou dohodou. Předkládaná zpráva hodnotí pokrok
směrem k dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 alespoň o 40 % ve srovnání s rokem 1990. V roce 2015 byly emise EU o 22 % nižší než v roce 1990.
Podle předpokladů členských států založených na stávajících opatřeních budou celkové emise EU v roce 2030 o 26 % nižší než v roce 1990. S ohledem na to jsou zaváděny nové
politiky pro zmírňování změny klimatu, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. Patří k nim finanční podpora opatření v oblasti klimatu a energie, a to jednak z prostředků získaných
členskými státy obchodováním s emisními povolenkami a jednak z různých nástrojů podporovaných z rozpočtu EU (strukturální a investiční fondy, společná zemědělská politika,
Horizont 2020, Evropský fond pro strategické investice, podprogram LIFE, nástroje pro vnější akci). Další iniciativy zahrnují: revizi systému EU pro obchodování s emisemi (20212030); legislativní návrhy týkající se sdílení úsilí a využívání půdy pro období 2021-2030; strategii pro nízkoemisní mobilitu zaměřenou zejména na pozemní dopravu; vytvoření
systému monitorování, vykazování a ověřování pro lodní dopravu v EU; zachycování a ukládání uhlíku; kontrola fluorovaných skleníkových plynů; nebo rámcová strategie pro
energetickou unii. K dosažení stanoveného cíle přispívají rovněž opatření pro přizpůsobení se změně klimatu navazující na strategii EU z roku 2013, zapojení do mezinárodní
politiky v oblasti klimatu (letectví, postupné snižování emisí fluorovaných uhlovodíků) a sdílení zkušeností.
14299/16

COM(2016) 707 final

st14299.en16.pdf (1 MB, 11. 11. 2016)
Přílohy:
st14299-ad01.en16.pdf (1 MB, 11. 11. 2016)
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Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k
odpovědné správě oceánů
Oceánům v současné době hrozí nadměrné vytěžování, klimatické změny, okyselení, znečištění a klesající biologická rozmanitost. Přitom mají obrovský potenciál pro podporu
celkového růstu, počtu pracovních příležitostí a inovací a současně hrají klíčovou roli při regulaci klimatického systému. Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 proto určila zachování a
udržitelné využívání oceánů jako jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje. Jedná se rovněž o prioritu Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Předkládané sdělení
stanovuje 14 souborů opatření, jejichž prostřednictvím chce EU přispět ke zlepšení mezinárodní správy oceánů. Opatření jsou rozdělena do tří oblastí:
• zdokonalení mezinárodního rámce pro správu oceánů - odstranění nedostatků stávajícího rámce, podpora regionálního řízení rybolovu a spolupráce v klíčových oblastech oceánu,
zdokonalení koordinace a spolupráce mezi mezinárodními organizacemi a zahájení partnerství v otázkách správy oceánů, budování kapacit, zajištění bezpečnosti a ochrany moří a
oceánů;
• zmírnění tlaku na oceány a moře a vytvoření podmínek pro udržitelnou modrou ekonomiku - realizace dohody COP21 a zmírnění škodlivého dopadu klimatických změn na oceány,
pobřežní oblasti a ekosystémy, boj s nelegálním rybolovem a posilování celosvětového udržitelného řízení oceánských potravinových zdrojů, zákaz dotací na rybolov s negativním
dopadem, boj s odpadem a plasty v moři, podpora územního plánování námořních prostor na celosvětové úrovni, dosažení celosvětového cíle zachování 10 % mořských a
pobřežních oblastí a podpora efektivního řízení mořských chráněných oblastí; a
• posílení mezinárodního výzkumu oceánů a shromažďování dat - soudržná strategie EU ohledně pozorování oceánů, evidování znalostí a dat o mořích, zintenzivnění investic do
"modré" vědy a inovací, mezinárodní výzkum oceánů, inovace a vědecká partnerství.
Komise a vysoká představitelka Unie budou sledovat provádění uvedených opatření a pravidelně podávat zprávy o pokroku. První zpráva bude podána za dva roky od přijetí tohoto
sdělení.
14332/16

JOIN(2016) 49 final

st14332.cs16.pdf (341 KB, 11. 11. 2016)
Přílohy:
st14332-ad01.cs16.pdf (309 KB, 11. 11. 2016)
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