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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable
funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to
collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements and amending Regulation (EU) No 648/2012 - Návrh nařízení
Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, kapitálové
požadavky a požadavky na způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního
investování, velkou angažovanost, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací a o změnu nařízení (EU) č. 648/2012
Předkládaný návrh je součástí legislativního balíčku, jehož cílem je dokončit reformu právního rámce pro finanční služby a provést některé zbývající prvky reformy k zajištění
odolnosti finančních institucí založené na mezinárodních standardech. Hlavní body návrhu na změnu nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce
zahrnují: výjimky z kapitálových požadavků a požadavků na likviditu; zavedení standardu celkové kapacity absorbovat ztráty (TLAC) Rady pro finanční stabilitu; zavedení nového
standardu pro kapitálové investice do fondů; standardizovaný přístup k úvěrovému riziku protistrany; zavedení nového standardu pro nakládání s expozicemi vůči ústředním
protistranám; zavedení nového standardu v oblasti tržního rizika; změnu ustanovení o velké angažovanosti za účelem odtranění zjištěných mezer; zavedení závazného požadavku
na pákový poměr pro všechny instituce podléhající směrnici o kapitálových požadavcích; úpravu rámce pro podávání zpráv a zveřejňování informací (zvýšení přiměřenosti, snížení
nákladů pro instituce, zohlednění mezinárodních standardů); zavedení závazného ukazatele čistého stabilního financování (NSFR); zavedení preferenčního režimu pro úvěrové
expozice zaměřené na infrastrukturní projekty; zavedení upraveného rámce pro úvěrové riziko.
14775/16

COM(2016) 850 final

2016/0360 (COD)

st14775.en16.pdf (1 MB, 23. 11. 2016)
23. 11. 2016 23. 11. 2016
Přílohy:
st14775-ad01.en16.pdf (236 KB, 23. 11. 2016)
st14775-ad02.en16.pdf (5 MB, 23. 11. 2016)
st14775-ad03.en16.pdf (343 KB, 23. 11. 2016)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding
companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures - Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o subjekty vyjmuté z působnosti směrnice, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční
holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu
Předkládaný návrh je součástí legislativního balíčku, jehož cílem je dokončit reformu právního rámce pro finanční služby a provést některé zbývající prvky reformy k zajištění
odolnosti finančních institucí založené na mezinárodních standardech. Navrhované změny směrnice 2013/36/EU (směrnice o kapitálových požadavcích) se týkají následujících
bodů: rozšíření seznamu subjektů vyjmutých z působnosti směrnice v souvislosti s přistoupením Chorvatska a žádostí Nizozemí a usnadnění přidání institucí podobných institucím
již zahrnutým; vyjasnění zákazu přijímání vkladů od veřejnosti jinými subjekty než úvěrovými institucemi; vyjasnění ustanovení o pravomoci dohledu a o společných rozhodnutích
ohledně požadavků obezřetnosti; vyjasnění ustanovení o omezeních týkajících se rozdělování výnosů; omezení pravomoci příslušných orgánů, pokud jde o uložení povinnosti
podávat dodatečné zprávy nebo poskytovat doplňující informace; omezení postupů přezkumu a vyhodnocování orgány dohledu na mikroobezřetnostní účely; zavedení upraveného
rámce pro úrokové riziko; přímé podřízení finančních holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností obezřetnostnímu rámci EU; zavedení nových
požadavků na vytvoření zprostředkujícího mateřského podniku v EU; a úprava ustanovení týkajících se pravidel odměňování.
14776/16

COM(2016) 854 final

2016/0364 (COD)

st14776.en16.pdf (617 KB, 23. 11. 2016)
23. 11. 2016 23. 11. 2016
Přílohy:
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Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/59/EU on loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit
institutions and investment firms and amending Directive 98/26/EC, Directive 2002/47/EC, Directive 2012/30/EU, Directive 2011/35/EU, Directive 2005/56/EC,
Directive 2004/25/EC and Directive 2007/36/EC - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU o ozdravných postupech a
řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a směrnice 98/26/ES, směrnice 2002/47/ES, směrnice 2012/30/EU, směrnice 2011/35/EU, směrnice
2005/56/ES, směrnice 2004/25/ES a směrnice 2007/36/ES
Předkládaný návrh je součástí legislativního balíčku, jehož cílem je dokončit reformu právního rámce pro finanční služby a provést některé zbývající prvky reformy k zajištění
odolnosti finančních institucí založené na mezinárodních standardech. Navrhované cílené změny směrnice 2014/59/EU o ozdravných postupech a řešení krize bank především
reflektují přijetí standardu celkové kapacity absorbovat ztráty (TLAC) Radou pro finanční stabilitu. Zahrnují mimo jiné: vymezení nových pojmů; úpravu ustanovení týkajících se
skupinových plánů řešení krizí; úpravu ustanovení o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky; změnu ustanovení o smluvním uznání rekapitalizace z vnitřních zdrojů;
a zavedení nového moratoria v rámci opatření včasného zásahu.
14777/16

COM(2016) 852 final

2016/0362 (COD)

st14777.en16.pdf (340 KB, 23. 11. 2016)
23. 11. 2016 23. 11. 2016
Přílohy:
st14777-ad01.en16.pdf (5 MB, 23. 11. 2016)
st14777-ad02.en16.pdf (343 KB, 24. 11. 2016)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on amending Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council as
regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU
Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii
Předkládaný návrh je součástí legislativního balíčku, jehož cílem je dokončit reformu právního rámce pro finanční služby a provést některé zbývající prvky reformy k zajištění
odolnosti finančních institucí založené na mezinárodních standardech. Obsahuje cílené změny směrnice 2014/59/EU o ozdravných postupech a řešení krizí bank, které se
týkají insolvenčního pořadí držitelů dluhových nástrojů vydaných bankami EU pro účely splnění požadavků uvedené směrnice a standardu celkové kapacity absorbovat ztráty
(TLAC). Samostatný návrh k tomuto tématu je předložen vzhledem ke specifičnosti problematiky hierarchie věřitelů bank.
14778/16

COM(2016) 853 final

2016/0363 (COD)

st14778.en16.pdf (344 KB, 23. 11. 2016)
23. 11. 2016 23. 11. 2016
Přílohy:
st14778-ad01.en16.pdf (2 MB, 24. 11. 2016)
st14778-ad02.en16.pdf (343 KB, 23. 11. 2016)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 806/2014 as regards loss-absorbing and Recapitalisation
Capacity for credit institutions and investment firms - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o
schopnost absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků
Předkládaný návrh je součástí legislativního balíčku, jehož cílem je dokončit reformu právního rámce pro finanční služby a provést některé zbývající prvky reformy k zajištění
odolnosti finančních institucí založené na mezinárodních standardech. Obsahuje cílené změny nařízení (EU) č. 806/2014 o jednotném mechanismu pro řešení krizí bank, jejichž
účelem je zohlednit ve stávajícím mechanismu zavedení standardu celkové kapacity absorbovat ztráty (TALC) v EU. Změny zahrnují: zavedení nových pojmů; úpravu skupinového
plánování řešení krize; novou úpravu minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky; a úpravu odpisů a konverzí jiných než kapitálových nástrojů.
14779/16

COM(2016) 851 final

2016/0361 (COD)

st14779.en16.pdf (487 KB, 23. 11. 2016)
23. 11. 2016 23. 11. 2016
Přílohy:
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Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the
efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o
preventivních rámcích pro restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních na zvýšení účinnosti restrukturalizace, insolvenčních řízení a postupů udělování absolutoria
a o změně směrnice 2012/30/EU
Dobře fungující insolvenční rámec je podstatnou součástí příznivého podnikatelského prostředí. S rozvojem vnitřního trhu, zejména v souvislosti s rostoucím využíváním digitálních
technologií, se posiluje evropská dimenze insolvenčních záležitostí. Odhaduje se, že ročně skončí v EU v úpadku 200 000 firem, přičemž čtvrtina z nich zahrnuje věřitele a dlužníky
z více než jednoho členského státu EU. Hlavním cílem předkládaného návrhu je proto omezit nejvýznamnější překážky volného pohybu kapitálu vyplývající z odlišností
restrukturalizačních a insolvenčních rámců členských států. Ve všech členských státech by měly být zavedeny společné klíčové principy v oblasti účinné preventivní
restrukturalizace a druhé šance pro poctivé podnikatele a opatření pro zefektivnění insolvenčních řízení prostřednictvím zkrácení jejich délky, snížení s nimi spojených nákladů a
zlepšení jejich kvality. Součástí návrhu jsou rovněž pravidla upravující povinnost řádné péče pro vedoucí pracovníky společností, které se blíží insolvenci, jejichž cílem je podpořit
rozvoj kultury záchrany podniků namísto jejich likvidace, a pravidla týkající se nástrojů včasného varování. Návrh neprovádí harmonizaci základních aspektů insolvence, jako jsou
podmínky pro zahájení insolvenčního řízení, společná definice insolvence nebo pořadí pohledávek, a to s ohledem na velké rozdíly v národních úpravách jednotlivých členských
států.
14875/16

COM(2016) 723 final

2016/0359 (COD)

st14875.en16.pdf (402 KB, 25. 11. 2016)
25. 11. 2016 25. 11. 2016
Přílohy:
st14875-ad01.en16.pdf (9 MB, 25. 11. 2016)
st14875-ad02.en16.pdf (328 KB, 25. 11. 2016)

Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají další omezující opatření s ohledem na situaci v Demokratické
republice Kongo
Nestabilní prostředí v Demokratické republice Kongo trvá od svržení bývalého režimu plukovníka Josepha Mobutu v druhé polovině 90. let 20. století. Situace zůstává i nadále
nestabilní ve východní části země. V posledních prezidentských volbách, které proběhly v listopadu 2011, zvítězil i přes pochyby o férovém průběhu voleb Joseph Kabila. V letošním
listopadu měly proběhnout prezidentské volby. Volební proces sledovala se značným zájmem OSN, podle které by poklidný průběh voleb a jejich konání dle ústavy a mezinárodních
standardů potvrdilo stabilizaci země.[1] Představitelé OSN však již v loňském varovali, že tendence je opačná s tím, jak vzrůstalo napětí v zemi.
Prezident Kabila odložil v září letošního roku volby na neurčito. To vyvolalo reakci mezinárodního společenství i jednotlivých států a také vnitropolitické napětí, které se
projevovalo střety mezi vládními jednotkami a protestanty. Tyto střety si vyžádaly lidské oběti.[2]
EU se již v minulosti připojila k mezinárodními sankčnímu režimu vůči představitelům režimu, kteří brání mírovému a konsensuálnímu řešení situace v zemi a svým rozhodnutím
umožňují páchat činy porušování lidských práv. Radě se nově navrhuje přijmout nařízení, kterým se osobám ohrožujícím demokratický proces v zemi zmrazují veškeré finanční
prostředky a hospodářské zdroje a zakazuje se poskytnout jim jakékoli finanční prostředky a hospodářské zdroje. Nově se upravuje seznam osob, na které se tato opatření vztahují.
V případě rozhodnutí OSN o zařazení dalších osob na seznam dojde k odpovídající úpravě seznamu, který je přílohou tohoto nařízení. Nařízení je navrženo proto, aby opatření
musely vynucovat všechny členské státy.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
[1] DR Congo: political tensions ‘running high’ ahead of 2016 elections, UN officials warn. UN.org [online], 7 October 2015 [cit. 2016-11-28]. Dostupný z WWW:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52191#.WDvncrLhCUk.
[2] BURKE, Jason. US imposes sanctions on top DRC officials after election delay. TheGuardian.com [online], 28 September 2016 [cit. 2016-11-28]. Dostupný z WWW:
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/28/us-sanctions-drc-officials-democratic-republic-congo.
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů ve smyslu nařízení (EU) č. 1233/2011
V souladu s nařízením (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů předkládá Komise zprávu o uskutečněných jednáních v
této oblasti za období červenec 2015 až srpen 2016. EU je smluvní stranou Dohody OECD o oficiálně podporovaných vývozních úvěrech a Komise ji zastupuje při jednáních v rámci
této dohody. Některé důležité státy (zejména Čína) zatím k této dohodě nepřistoupily, a proto byla v roce 2012 vytvořena Mezinárodní pracovní skupina pro vývozní úvěry, jejímž
cílem je vytvořit mezinárodní pravidla v oblasti vývozních úvěrů akceptovaná širším okruhem zemí (včetně Číny, Brazílie, Indie a Ruska). V referenčním období se uskutečnila tři
oficiální jednání této skupiny. Nejdůležitější dosaženým výsledkem bylo přijetí nového Odvětvového ujednání o vývozních úvěrech pro uhelné elektrárny dne 18. listopadu 2015.
14687/16

COM(2016) 718 final

st14687.cs16.pdf (350 KB, 22. 11. 2016)

21. 11. 2016 22. 11. 2016

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Europe's next leaders: the Start-up and Scale-up Initiative - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů - Příští vůdci Evropy: iniciativa pro začínající a rostoucí podniky
Předkládané sdělení představuje iniciativu Komise pro začínající (tzv. startupy) a rostoucí (scale-ups) podniky. Tato iniciativa je součástí nové strategie pro jednotný trh, která byla
Komisí představena v říjnu 2015. Zaměřuje se na tři problematické oblasti pro začínající a rostoucí podniky: překážky; nedostatek partnerů a příležitostí; a financování. Řešení
problémů by mělo být založeno na koordinovaném přístupu napříč politikami EU a partnerství. V každé z oblastí navrhuje Komise cílená praktická opatření:
• odstranění překážek - včasné přijetí a provádění návrhu o preventivních rámcích pro restrukturalizaci a druhé šanci pro poctivé podnikatele; rozšíření připravovaných pokynů o
osvědčených postupech v daňových režimech členských států pro rizikový kapitál; rozšíření poradenských služeb sítě Enterprise Europe Network; rozsáhlé, komplexní a detailní
posouzení praxe členských států v oblasti začínajících a rostoucích podniků v rámci skupiny na vysoké úrovni Rady pro konkurenceschopnost v průběhu roku 2017;
• vytváření nových příležitostí - rozšíření iniciativy Startup Europe na další sektory; propojení clusterů a ekosystémů napříč Evropou a zvýšení soudržnosti různých iniciativ EU;
zahájení pilotních opatření k propojení začínajících podniků s podnikatelskými partnery v roce 2017; zavedení opatření na podporu inovací v oblasti zadávání zakázek EU; rozšíření
aktivit Evropského inovačního a technologického institutu v zájmu podpory podnikatelských a řídících dovedností a dovedností v oblasti inovací; rozšíření příležitostí EU v oblasti
inovací pro začínající a rostoucí podniky prostřednictvím změny programu Horizont 2020; vytvoření Evropské rady pro inovace; zhodnocení systému spolupráce inovátorů s
veřejnými orgány a dalšími subjekty při zjišťování a odstraňování regulačních překážek; přijetí opatření na podporu využívání práv duševního vlastnictví malými a středními
podniky; podpora sociální ekonomiky a sociálních začínajících podniků;
• přístup k financím - vytvoření nového panevropského fondu fondů rizikového kapitálu s maximálním příspěvkem EU ve výši 400 milionů EUR, který bude tvořit maximálně 25 %
celkových prostředků fondu; koordinace platformy pro sdílení osvědčených postupů členských států a zhodnocení nedostatků alternativních zdrojů financování.
14261/16

COM(2016) 733 final

st14261.en16.pdf (455 KB, 23. 11. 2016)
23. 11. 2016 23. 11. 2016
Přílohy:
st14261-ad01.en16.pdf (196 KB, 23. 11. 2016)

5

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 - Roční analýza růstu na rok 2017
Předkládané sdělení je hlavní součástí balíčku, který zahajuje evropský semestr. Představuje nejnaléhavější hospodářské a sociální priority, na něž by se EU a členské státy měly
zaměřit v nadcházejících měsících. Tyto priority jsou rozděleny do tří oblastí:
• zvýšení investic - zlepšení fungování finančního sektoru; zvýšení dopadu fondů EU v zájmu podpory Investičního plánu pro Evropu; odstranění překážek investic; vytváření
příležitostí pro podniky EU využívat výhod globálních trhů a investic;
• provádění strukturálních reforem - vytváření pracovních míst a zlepšování dovedností; modernizace sociální politiky; prohlubování jednotného trhu a zvětšování národních trhů;
• odpovědné fiskální politiky.
Vedle těchto priorit by měly členské státy urychlit provádění klíčových reforem formulovaných ve specifických doporučeních pro jednotlivé státy a plně využívat příležitosti, které
se jim nabízí na úrovni EU. Komise zintenzivní dialog s členskými státy v rámci přípravy národních programů a specifických doporučení; do přípravy národních programů by se
měly výrazněji zapojit národní parlamenty a sociální partneři. Sdělení je dopovázeno doporučením o hospodářské politice eurozóny, sdělením o pozitivní orientaci fiskální politiky
pro eurozónu a podrobnou analýzou hospodářských a sociálních podmínek a podmínek na trhu práce.
Souvisí s dokumenty 14358/16, 14359/16, 14364/16 a 14630/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
14357/16

COM(2016) 725 final

st14357.cs16.pdf (638 KB, 21. 11. 2016)

18. 11. 2016 21. 11. 2016

Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny
Předkládané doporučení pro hospodářskou politiku eurozóny na období 2017-2018 je součástí balíčku, který zahajuje evropský semestr. Reaguje na vývoj eurozóny v posledních
letech, který je charakterizován především pomalým oživením, významnými nevyužitými kapacitami pokud jde o práci a kapitál a vysokou mírou nejistoty. Formuluje konkrétní
doporučení pro akce členských států eurozóny na období 2017-2018. Tato doporučení zahrnují:
• provádění politik na podporu růstu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu;
• zajištění celkové pozitivní orientace fiskální politiky přispívající k vyvážené kombinaci politik, podpoře reforem a posílení oživení prostřednictvím fiskální expanze o 0,5 % HDP v
roce 2017;
• provádění reforem na podporu vytváření pracovních míst, sociální spravedlnosti a konvergence podpořených účinným sociálním dialogem;
• dosažení dohody o evropském systému pojištění vkladů na základě návrhu Komise z listopadu 2015 a zahájení prací na společné pojistce pro jednotný fond pro řešení krizí;
• urychlení iniciativ pro dokončení hospodářské a měnové unie.
Souvisí s dokumenty 14357/16, 14359/16, 14364/16 a 14630/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
14358/16

COM(2016) 726 final

st14358.cs16.pdf (370 KB, 22. 11. 2016)

18. 11. 2016 22. 11. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva mechanismu varování 2017
(vypracovaná v souladu s články 3 a 4 nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy)
Předkládaná zpráva je součástí balíčku, který zahajuje evropský semestr. Zahajuje postup, jehož cílem je zjistit a řešit nerovnováhu, která brání hladkému fungování ekonomik
členských států. Identifikuje členské státy, které je třeba podrobit hloubkovému přezkumu, pokud jde o existenci nerovnováhy vyžadující politickou akci. Jedná se o Bulharsko,
Chorvatsko, Kypr, Finsko, Francii, Německo, Irsko, Itálii, Nizozemí, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Z předložené analýzy vyplývají následující závěry: pokročila
náprava v zemích s vnějším schodkem nebo dluhem, zatímco významné přebytky běžných účtů zůstávají nebo rostou; pokračuje snižování soukromého zadlužení, avšak pomalu a
nerovnoměrně; navzdory posílené kapitálové pozici čelí bankovní sektor výzvám spojeným s klesající ziskovostí a nedobytnými pohledávkami; zvyšuje se dynamika v oblasti cen
bydlení, v některých zemích je třeba tuto oblast pečlivě sledovat; pokračuje oživování trhu práce, avšak v některých státech přetrvává sociální tíseň.
Souvisí s dokumenty 14357/16, 14358/16, 14364/16 a 14630/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
14359/16

COM(2016) 728 final

st14359.cs16.pdf (1 MB, 23. 11. 2016)

18. 11. 2016 23. 11. 2016
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem k
pozitivní orientaci fiskální politiky pro eurozónu
Předkládané sdělení je součástí balíčku, který zahajuje evropský semestr. Reaguje na vývoj eurozóny v posledních letech, který je charakterizován především pomalým oživením,
významnými nevyužitými kapacitami pokud jde o práci a kapitál a vysokou mírou nejistoty. V reakci na aktuální situaci a výhled na roky 2017-2018 sdělení blíže rozebírá fiskální
aspekty hospodářské politiky eurozóny, osvětluje omezení stávajícího fiskálního rámce EU a objasňuje důvody pro nastavení významně pozitivnější orientace fiskální politiky pro
eurozónu. Současně upozorňuje na hospodářská a právní omezení, která je třeba brát v úvahu, a zdůrazňuje zásadní potřebu zlepšení kvality veřejných financí za účelem
maximalizace jejich dopadu na pracovní místa a růst, stejně jako sociální spravedlnost, nejen na národní úrovni, ale v celé eurozóně. V závěru jsou formulovány záměry Komise
ohledně její činnosti při vytváření pozitivní orientace fiskální politiky. Budoucnost hospodářské a měnové unie bude rovněž předmětem bílé knihy o budoucnosti Evropy, která bude
vydána v březnu 2017.
Souvisí s dokumenty 14357/16, 14358/16, 14359/16 a 14364/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
14630/16

COM(2016) 727 final

st14630.cs16.pdf (363 KB, 22. 11. 2016)
Přílohy:
st14630-ad01.cs16.pdf (1 MB, 22. 11. 2016)

18. 11. 2016 22. 11. 2016

Joint Communication to the European Parliament and the Council - A renewed partnership with the countries of Africa, the Caribbean and the Pacific - Společné
sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Obnovené partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy
V roce 2000 byla uzavřena Dohoda z Cotonou o partnerství mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy. Platnost této dohody vyprší v únoru 2020 a nejpozději v srpnu
2018 by měla začít jednání o návazné úpravě vzájemných vztahů. Předkládané sdělení prezentuje představy o budoucí podobě politického partnerství se státy AKT a jeho
navrhované základy. Staví přitom na Agendě 2030 OSN a Globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky EU a zohledňuje v nich obsažené zájmy a cíle. Budoucí partnerství by
mělo být zaměřeno na tyto strategické priority:
• podpora mírumilovných a demokratických společností, řádné správy, právního státu a lidských práv pro všechny;
• podpora inkluzivního udržitelného růstu a slušných pracovních míst pro všechny;
• přeměna migrace a mobility na příležitosti a společné řešení výzev;
• zajištění lidského rozvoje a důstojnosti;
• ochrana životního prostředí a boj se změnou klimatu;
• vytváření aliancí pro reakci na společné výzvy.
Kromě těchto priorit společných celému regionu jsou stanoveny priority pro jeho jednotlivé části. Priority pro Afriku zahrnují tyto oblasti: mír a bezpečnost, stabilita, demokracie,
právní stát, řádná správa a lidská práva; ekonomické příležitosti pro trvale udržitelný rozvoj; řízení migrace a mobility; a lidský rozvoj. Priority pro oblast Karibiku jsou zaměřeny
na: mír a bezpečnost, stabilitu, demokracii, právní stát, řádnou správu a lidská práva; regionální integraci, inkluzivní udržitelný růst, obchod a vytváření pracovních
příležitostí; lidský rozvoj; a změnu klimatu a udržitelné řízení přírodních zdrojů. Prioritními oblastmi pro Tichomoří jsou: řádná správa, lidská práva a genderové otázky; inkluzivní
udržitelný růst; a změna klimatu a udržitelné řízení přírodních zdrojů. Sdělení se dále zabývá budoucí podobou vzájemných vztahů. Za nejvhodnější považuje uzavření jedné
smlouvy sestávající ze zastřešujících ustanovení týkajících se společných hodnot, principů, základních prvků a zájmů a ze tří odlišných regionálních partnerství pro Afriku, Karibik
a Tichomoří. Základními principy nového partnerství by měly být: dialog, vzájemná odpovědnost, široké zapojení státních i nestátních subjektů a vlastnictví.
14770/16

JOIN(2016) 52 final

st14770.en16.pdf (510 KB, 23. 11. 2016)
23. 11. 2016 23. 11. 2016
Přílohy:
st14770-ad01.en16.pdf (2 MB, 23. 11. 2016)
st14770-ad02.en16.pdf (284 KB, 23. 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 Proposal for a new European Consensus on Development - Our World, our Dignity, our Future - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Návrh nového Evropského konsensu o rozvoji - náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost
Předkládané sdělení navrhuje nový Evropský konsensus o rozvoji, jehož cílem je aktualizovat rovojovou politiku EU s ohledem na aktuální globální výzvy a podpořit ve spolupráci s
rozvojovými zeměmi provádění Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj přijaté OSN. Současně by měl vytvořen rámec pro společný přístup k politice v oblasti rozvojové spolupráce,
který budou uplatňovat EU i členské státy. Činnost v rozvojové oblasti bude podle tohoto nového přístupu naplňovat čtyři priority, které reflektují obsah Agendy 2030:
• lidé - lidský rozvoj a důstojnost: např. vymýcení chudoby, přístup k potravinám, půdě a vodě, čistá a dostupná energie, lepší zdraví, přístup ke vzdělání, ochrana práv žen a dětí,
zvýšení odolnosti vůči přírodním katastrofám a ekonomickým šokům;
• planeta - ochrana životního prostředí, řízení přírodních zdrojů a boj se změnou klimatu: např. zachování přírodních zdrojů, provádění Pařížské dohody, integrovaný přístup k
životnímu prostředí a klimatu prostřednictvím strategií rozvojové spolupráce;
• prosperita - inkluzivní a udržitelný růst a pracovní místa: např. vytváření pracovních míst zejména pro ženy a mladé lidi, zlepšení podnikatelského prostředí v rozvojových
zemích, podpora obchodu a investic podporujících udržitelný rozvoj, spolupráce se soukromým sektorem na odpovědných, udržitelných a účinných přístupech, udržitelné
zemědělství, podpora digitálních technologií, budování městských infrastruktur;
• mír - mírumilovné a inkluzivní společnosti, demokracie, účinné a odpovědné instituce, právní stát a lidská práva pro všechny: např. účinné, nezávislé, otevřené a odpovědné
soudní systémy, prevence, řízení a pomoc při řešení konfliktů a krizí, podpora nejvíce zranitelných osob, zvýšení soudržnosti humanitární a rozvojové spolupráce, vytváření
odolnosti a přizpůsobivosti, komplexní politika v oblasti migrace.
Nezbytným předpokladem úspěšného provádění Agendy 2030 je partnerství všech zainteresovaných stran. EU a její členské státy se proto zaměří na společné programování a
společné akce, koordinaci rozpočtové podpory, kombinování veřejných grantů a půjček a vytváření jednotných postojů na mezinárodních fórech. Dalším důležitým aspektem je
aktivní zapojení místních orgánů, soukromého sektoru i občanské společnosti v rozvojových zemích. Konečně je třeba mobilizovat a účinně využít všechny prováděcí prostředky
a zajistit soudržnost politiky ve prospěch rozvoje a účinnost rozvoje.
14773/16

COM(2016) 740 final

st14773.en16.pdf (534 KB, 23. 11. 2016)
23. 11. 2016 23. 11. 2016
Přílohy:
st14773-ad01.en16.pdf (619 KB, 23. 11. 2016)
st14773-ad02.en16.pdf (267 KB, 23. 11. 2016)
st14773-ad03.en16.pdf (362 KB, 23. 11. 2016)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Next steps for a sustainable European future: European action for sustainability - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Další kroky k udržitelné budoucnosti Evropy: evropská akce pro udžitelnost
Předkládané sdělení představuje odpověď Komise na Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj OSN. Uvádí cíle udržitelného rozvoje do kontextu s evropským politickým rámcem a
současnými prioritami Komise. Podává přehled o tom, jak evropské politiky a akce přispívají k plnění těchto cílů. Konkrétně zmiňuje např. Investiční plán pro Evropu, oběhové
hospodářství, acquis v oblasti životního prostředí, energetickou unii, unii kapitálových trhů, evropský pilíř sociálních práv, společenskou odpovědnost podniků nebo rovnost
pohlaví. V oblasti vnějších politik EU jsou pak zmíněny mj. politika rozšíření, politika sousedství, prevence, řízení a řešení krizí, rozvojová politika, Evropský plán vnějších investic,
humanitární pomoc nebo obchodní politika. Pokud jde o další provádění Agendy 2030, Komise zdůrazňuje čtyři aspekty: správu (nová struktura Komise, nástroje pro zlepšování
právní úpravy, evropský semestr); financování (rozpočet EU zaměřený na výsledky, finanční nástroje); měření pokroku na národní, regionální, unijní a globální úrovni; a sdílenou
odpovědnost a odměňování vynikajících výsledků. V závěru jsou pak formulovány tyto klíčové akce: udržitelný rozvoj bude základním principem při formování všech politik EU,
nových i stávajících; od roku 2017 bude Komise pravidelně podávat zprávu o pokroku EU při provádění Agendy 2030; bude pokračovat spolupráce s vnějšími partnery; další
provádění Agendy 2030 zajistí Komise ve spolupráci s dalšími institucemi a orgány EU, jakož i mezinárodními organizacemi, organizacemi občanské společnosti, občany a dalšími
zainteresovanými stranami; Komise vytvoří širokou platformu pro výměnu osvědčených postupů; Komise zahájí práci na dlouhodobé vizi pro období po roce 2020.
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