1

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké snemovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
3. - 9. října 2016
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 Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Contingency Margin in 2016 - Návrh rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z bezpečnostní rezervy v roce 2016
V listopadu 2015 bylo přijato rozhodnutí (EU) 2016/253 o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize, a to v plné výši (1
530 milionů EUR). Vzhledem k tomu, že tyto prostředky nedostačují pro pokrytí očekávaných výdajů souvisejících s migrační, uprchlickou a bezpečnostní krizí, navrhuje Komise
uvolnit dodatečné prostředky v celkové výši 240,1 milionu EUR z bezpečnostní rezervy pro rok 2016.
12769/16

COM(2016) 624 final

st12769.en16.pdf (68 KB, 3. 10. 2016)

3. 10. 2016 3. 10. 2016

Návrh Interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti
V dubnu 2014 byl na základě dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí zřízen (dobrovolný) rejstřík transparentnosti pro subjekty, které se podílejí na tvorbě a
provádění politik EU. Na základě dosavadních zkušeností se Evropský parlament, Rada a Komise rozhodly nahradit ho povinným rejstříkem transparentnosti pro všechny tři
orgány. Některé druhy kontaktů s těmito orgány tak budou napříště podmíněny předchozím zápisem do rejstříku, aby byl zajištěn soulad zastupování zájmů s pravidly a zásadami
kodexu chování, který je přílohou dohody. Dohoda se použije na činnosti prosazující určité zájmy na základě kontaktu s kterýmkoliv ze tří signatářských orgánů, jejich členy nebo
úředníky s cílem ovlivňovat formulování nebo provádění politiky či právního předpisu nebo rozhodovací proces. Tyto činnosti nezahrnují některé typy poskytování právního nebo
jiného odborného poradenství v rámci vztahu klient–prostředník; podání učiněná stranou nebo třetí stranou v rámci právního nebo správního postupu stanoveného právem Unie
nebo mezinárodním právem platným pro Unii nebo podání na základě smluvního vztahu s daným orgánem nebo na základě grantové dohody financované z prostředků Unie;
činnosti sociálních partnerů v rámci sociálního dialogu podle článku 152 SFEU; podání v reakci na přímou a konkrétní žádost orgánů; a komunikace občanů jednajících výhradně
za svou osobu. Od povinnosti zápisu jsou osvobozeny: politické strany; církve, náboženská sdružení a společenství a nekonfesní organizace podle článku 17 SFEU; veřejné orgány
členských států a sdružení těchto orgánů, pokud jednají výhradně jejich jménem; veřejné orgány třetích zemí; a mezivládní organizace.
12882/16

COM(2016) 627 final

st12882.cs16.pdf (446 KB, 6. 10. 2016)
Přílohy:
st12882-ad01.cs16.pdf (442 KB, 6. 10. 2016)

6. 10. 2016 6. 10. 2016

Proposal for a Council Implementing Decision amending Decision 2013/678/EU authorising the Italian Republic to continue to apply a special measure derogating
from Article 285 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax - Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí
2013/678/EU, kterým se povoluje Italské republice nadále uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty
5. dubna 2016 požádala Itálie o povolení pokračovat v uplatňování výjimky ze společného systému daně z přidané hodnoty, která se týká osvobození od daně osob, jejichž roční
obrat nepřesahuje 65 000 EUR. Itálie tuto výjimku uplatňuje od roku 2007 (původní maximální obrat 30 000 EUR byl v roce 2013 navýšen na 65 000 EUR). Jejím cílem je usnadnit
daňové povinnosti malým podnikům a současně zjednodušit práci národním orgánům daňové správy. Komise navrhuje schválit prodloužení výjimky nejdéle do 31. prosince 2019.
13064/16

COM(2016) 644 final

2016/0314 (NLE)

st13064.en16.pdf (84 KB, 7. 10. 2016)

7. 10. 2016 7. 10. 2016
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Návrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků
XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii
Přistoupením Chorvatska rozšířila Evropská unie svou celní unii. V důsledku toho byla vyzvána, aby podle pravidel Světové obchodní organizace (článek XXIV:6 GATT 1994)
zahájila jednání s členy WTO, kteří mají negociační práva týkající se celního sazebníku Chorvatska, s cílem dohodnout se na vyrovnání, jestliže výsledkem přijetí vnějšího celního
režimu EU bude zvýšení cel nad úroveň, ke které se přistupující země u WTO zavázala. 15. července 2013 pověřila Rada Komisi zahájením těchto jednání. Návrh dohody ve formě
výměny dopisů s Brazílií byl parafován 12. července 2016. Cílem předkládaného návrhu je schválit podpis této dohody jménem Evropské unie s výhradou jejího uzavření.
12934/16

COM(2016) 629 final

2016/0306 (NLE)

st12934.cs16.pdf (400 KB, 6. 10. 2016)
Přílohy:
st12934-ad01.cs16.pdf (349 KB, 6. 10. 2016)

4. 10. 2016 6. 10. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII
Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii
Přistoupením Chorvatska rozšířila Evropská unie svou celní unii. V důsledku toho byla vyzvána, aby podle pravidel Světové obchodní organizace (článek XXIV:6 GATT 1994)
zahájila jednání s členy WTO, kteří mají negociační práva týkající se celního sazebníku Chorvatska, s cílem dohodnout se na vyrovnání, jestliže výsledkem přijetí vnějšího celního
režimu EU bude zvýšení cel nad úroveň, ke které se přistupující země u WTO zavázala. 15. července 2013 pověřila Rada Komisi zahájením těchto jednání. Návrh dohody ve formě
výměny dopisů s Brazílií byl parafován 12. července 2016. Cílem předkládaného návrhu je schválit uzavření této dohody jménem Evropské unie.
12935/16

COM(2016) 630 final

2016/0307 (NLE)

st12935.cs16.pdf (397 KB, 6. 10. 2016)
Přílohy:
st12935-ad01.cs16.pdf (344 KB, 6. 10. 2016)

4. 10. 2016 6. 10. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci
dohody o přidružení
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou je v částečném rozsahu prozatímně uplatňována od 1. listopadu 2014. Jedním z cílů dohody je vytvoření podmínek pro postupnou
integraci Ukrajiny do vnitřního trhu EU. Na základě dohody byla vytvořena prohloubená a komplexní zóna volného obchodu (DCFTA), která se prozatímně uplatňuje od 1. ledna
2016. Cílem předkládaného návrhu je poskytnout Ukrajině dodatečné autonomní obchodní preference (kvóty s nulovým clem) pro dovoz určitých zemědělských produktů do EU a
koncese ve formě autonomních obchodních opatření (částečné nebo úplné osvobození od dovozního cla) pro vybrané průmyslové výrobky, a podpořit tak bilaterální obchodní a
hospodářskou spolupráci. Doba platnosti navrhovaných opatření je omezena na tři roky.
12936/16

COM(2016) 631 final

2016/0308 (COD)

st12936.cs16.pdf (436 KB, 5. 10. 2016)
3. 10. 2016 5. 10. 2016
Přílohy:
st12936-co01.cs16.pdf (201 KB, 6. 10. 2016)
st12936-ad01.cs16.pdf (377 KB, 5. 10. 2016)
st12936-ad01co01.cs16.pdf (205 KB, 6. 10. 2016)
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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se
společnou organizací trhů se zemědělskými produkty
Ve svém rozsudku ze dne 7. září 2016 v případu C-113/14 zrušil Soudní dvůr článek 7 nařízení (EU) č. 1308/2013 o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty, kterým se
stanoví referenční prahové hodnoty pro některé zemědělské produkty, a článek 2 nařízení Rady (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých
podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty. Důvodem zrušení byla skutečnost, že uvedené prahové hodnoty měly být přijaty výhradně
Radou na návrh Komise, a to na základě článku 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Právní účinky zrušených článků jsou zachovány do doby přijetí nové právní úpravy založené na
náležitém právním základě, nejdéle však 5 měsíců. Cílem předkládaného návrhu je změnit nařízení (EU) č. 1370/2013 tak, aby bylo zrušené ustanovení nahrazeno způsobem
odpovídajícím uvedenému rozsudku SD.
12884/16

COM(2016) 653 final

2016/0319 (NLE)

st12884.cs16.pdf (391 KB, 7. 10. 2016)

6. 10. 2016 7. 10. 2016

Návrh nařízení Rady, kterým se pro roky 2017 a 2018 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie
Populace hlubinných ryb jsou rybí populace lovené ve vodách mimo hlavní rybářská loviště kontinentálních šelfů. Většina těchto druhů má dlouhé období dospívání a dlouhý život,
a proto je obzvláště ohrožena rybolovnou činností. Obnova vyčerpaných populací může trvat velice dlouho nebo nemusí být vůbec možná. Nejnovější vědecká doporučení uvádějí,
že většina populací hlubinných druhů je stále lovena neudržitelným způsobem. Cílem předkládanéhé návrhu je proto stanovit následující omezení odlovu pro roky 2017-2018: deset
snížení celkových přípustných odlovů; zákaz lovu červenice obecné; zákaz cíleného rybolovu hlubinných druhů žraloků (bude aktualizováno po vydání doporučení Mezinárodní rady
pro průzkum moří (ICES)); omezení celkových přípustných odlovů růžichy šedé v západních vodách na vedlejší úlovky a sjednocení platnosti celkových přípustných odlovů pro další
oblasti; stanovení celkových přípustných odlovů pro hlavouna tuponosého i hlavouna severního (bude aktualizováno na základě výsledku soudního řízení); stanovení preventivních
celkových přípustných odlovů pro populace, u nichž není k dispozici žádné vědecky podložené vyhodnocení rybolovných práv.
13009/16

COM(2016) 643 final

2016/0313 (NLE)

st13009.cs16.pdf (412 KB, 7. 10. 2016)
Přílohy:
st13009-ad01.cs16.pdf (255 KB, 7. 10. 2016)

7. 10. 2016 7. 10. 2016

Commission Recommendation of 28.9.2016 addressed to the Hellenic Republic on the specific urgent measures to be taken by Greece in view of the resumption of
transfers under Regulation (EU) No. 604/2013 - Doporučení Komise ze dne 28.9.2016 určené Helénské republice o specifických naléhavých opatřeních, která má
Řecko přijmout s ohledem na obnovení přemísťování podle nařízení (EU) č. 604/2013
V roce 2010 vydaly Evropský soud pro lidská práva a Soudní dvůr EU dva rozsudky, které konstatovaly, že systémové nedostatky řeckého azylového systému vedou k porušování
základních práv žadatelů o mezinárodní ochranu přemísťovaných do Řecka z jiných členských států podle nařízení (ES) č. 343/2003, které stanovuje kritéria pro určení členského
státu příslušného k posuzování žádosti o azyl. V důsledku těchto rozsudků bylo od roku 2011 zastaveno přemísťování žadatelů o mezinárodní ochranu do Řecka podle nařízení (EU)
č. 604/2013 (tzv. dublinské nařízení). V únoru a červnu 2016 vydala Komise doporučení vyzývající Řecko k přijetí opatření, která by umožnila obnovení přemísťování. Přestože
Komise uznává významný pokrok učiněný Řeckem, konstatuje současně přetrvávající nedostatky azylového systému. Toto (třetí) doporučení proto obsahuje opatření, která mají být
přijata řeckými úřady, aby mohlo být přemísťování podle dublinského nařízení postupně obnoveno do konce roku 2016. Opatření se týkají podmínek a zařízení pro přijímání
žadatelů, přístupu k azylovému řízení první instance a zdrojů pro toto řízení, odvolacího orgánu, právní pomoci, zacházení s nezletilými osobami bez doprovodu a zranitelnými
osobami během azylového řízení a využívání finanční pomoci EU v rámci národních programů.
12822/16

C(2016) 6311 final

st12822.en16.pdf (375 KB, 3. 10. 2016)

3. 10. 2016 3. 10. 2016
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí certifikační systém Unie pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními
činy
Cílem předkládaného návrhu je zavést jednotný certifikační systém EU pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy založený na EU schválení typu a
na prohlášení o shodě vydávaném výrobci, které by podle zásady vzájemného uznávání platilo ve všech členských státech EU. Navrhovaný certifikační systém vychází ze
společného postupu hodnocení (CEP), jenž byl vypracován v rámci Evropské komise civilního letectví (ECAC), a kombinuje ho s akreditačním postupem pro subjekty posuzování
shody. Návrh stanovuje především povinnosti výrobců, postup podání žádosti o certifikát EU, postup pro provádění zkoušek a schvalování typu a konfigurace zařízení, podobu
certifikátu EU, opatření pro shodnost výroby, postup změny a ukončení platnosti vydaných certifikátů, postup nakládání se zařízeními představujícími riziko a požadavky na
technické zkušebny. Obsahuje rovněž ustanovení zmocňující Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci.
12090/16

COM(2016) 491 final

2016/0236 (COD)

st12090.cs16.pdf (514 KB, 7. 10. 2016)

7. 10. 2016 7. 10. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie přijat v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky zřízeném Dohodou o přidružení mezi
Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé
Dohoda o přidružení s Gruzií byla podepsána 16. června 2014 a je v částečném rozsahu předběžně uplatňována od 1. září 2014. Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj EU
k navrhované změně přílohy XI dohody v příslušném podvýboru. Tato změna spočívá ve vložení seznamu acquis v sanitární a fytosanitární oblasti, s nímž hodlá Gruzie sbližovat své
právní předpisy za účelem podpory vzájemného obchodu se zemědělskými produkty a zvýšení vývozní kapacity Gruzie, pokud jde o zemědělské produkty.
12896/16

COM(2016) 613 final

2016/0292 (NLE)

st12896.cs16.pdf (399 KB, 5. 10. 2016)
Přílohy:
st12896-ad01.cs16.pdf (619 KB, 5. 10. 2016)

4. 10. 2016 5. 10. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou
a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Evropské unie a jejích členských států
Podle aktu o přistoupení Chorvatské republiky přistoupí Chrovatsko k mezinárodním dohodám podepsaným nebo uzavřeným Evropskou unií a jejími členskými státy
prostřednictvím protokolu k těmto dohodám. Dohoda o stabilizaci a přidružení s Bosnou a Hercegovinou byla podepsána 16. června 2008. Dne 24. září 2012 zmocnila Rada Komisi
k zahájení jednání s Bosnou a Hercegovinou za účelem uzavření protokolu, který zohledňuje přistoupení Chorvatska k EU, k uvedené dohodě. Protokol byl parafován 18. července
2016. Cílem předkládaného návrhu je uzavření protokolu jménem Evropské unie.
13028/16

COM(2016) 640 final

2016/0311 (NLE)

st13028.cs16.pdf (179 KB, 7. 10. 2016)
Přílohy:
st13028-ad01.cs16.pdf (698 KB, 7. 10. 2016)

7. 10. 2016 7. 10. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k
Evropské unii
Podle aktu o přistoupení Chorvatské republiky přistoupí Chrovatsko k mezinárodním dohodám podepsaným nebo uzavřeným Evropskou unií a jejími členskými státy
prostřednictvím protokolu k těmto dohodám. Dohoda o stabilizaci a přidružení s Bosnou a Hercegovinou byla podepsána 16. června 2008. Dne 24. září 2012 zmocnila Rada Komisi
k zahájení jednání s Bosnou a Hercegovinou za účelem uzavření protokolu, který zohledňuje přistoupení Chorvatska k EU, k uvedené dohodě. Protokol byl parafován 18. července
2016. Cílem předkládaného návrhu je schválit podpis protokolu jménem Evropské unie a jeho prozatímní uplatňování.
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13029/16

COM(2016) 641 final

2016/0312 (NLE)

7. 10. 2016 7. 10. 2016

st13029.cs16.pdf (349 KB, 7. 10. 2016)
Přílohy:
st13029-ad01.cs16.pdf (687 KB, 7. 10. 2016)

Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými
státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii Evropskou komisí jménem
Evropského společenství pro atomovou energii
Podle aktu o přistoupení Chorvatské republiky přistoupí Chrovatsko k mezinárodním dohodám podepsaným nebo uzavřeným Evropskou unií a jejími členskými státy
prostřednictvím protokolu k těmto dohodám. Dohoda o stabilizaci a přidružení s Bosnou a Hercegovinou byla podepsána 16. června 2008. Dne 24. září 2012 zmocnila Rada Komisi
k zahájení jednání s Bosnou a Hercegovinou za účelem uzavření protokolu, který zohledňuje přistoupení Chorvatska k EU, k uvedené dohodě. Protokol byl parafován 18. července
2016. Cílem předkládaného návrhu je schválit uzavření protokolu jménem Evropského společenství pro atomovou energii, které je rovněž stranou dohody o stabilizaci a přidružení.
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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje
rozhodnutí č. 2241/2004/ES
Rozhodnutím č. 2241/2004/ES byl vytvořen Europass, jednotný rámec Společenství, který měl zvýšit průhlednost kvalifikací a dovedností díky vytvoření osobního a koordinovaného
souboru dokladů pro sdělování dosažené kvalifikace a získaných dovedností napříč EU. V důsledku úzké vazby na dokumenty již Europass ve stávající podobě neodpovídá
současným způsobům sdílení a výměny informací. Jeho využitelnost ze strany jak jednotlivců, kteří ho chtějí využít k prezentaci svých schopností, tak vzdělávacích institucí a
zaměstnavatelů je proto značně omezená. Totéž platí i pro další nástroje Unie, které mají napomáhat při hledání zaměstnání nebo při rozšiřování kvalifikací a dovedností. Cílem
předkládaného návrhu je vytvořit nový Europass, který bude odpovídat současným technologickým a společenským podmínkám. Bude mít podobu celoevropské platformy, která
umožní prostřednictvím intuitivního a jednoduchého rozhraní přístup k řadě služeb, jako je vytvoření elektronického portfolia nebo posouzení dovedností. Tyto služby budou
doplněny informacemi o vzdělávacích příležitostech, kvalifikacích a postupech uznávání a údaji o trhu práce a trendech v povoláních a profesích. Tato data budou získávána z
členských států, včetně využití systematického procházení webových stránek (web-crawling). K dispozici budou otevřené standardy pro kvalifikace, pracovní příležitosti a
životopisy umožňující zveřejnění těchto informací elektronicky. Zvláštní pozornost bude věnována specifickým potřebám státních příslušníků třetích zemí. Nový Europass propojí
informace poskytované v současné době nástroji, jako je Evropský portál pro vzdělávací příležitosti a kvalifikace, web EU Skills Panorama a portál Evropské klasifikace
dovedností/schopností, kvalifikací a povolání (ESCO). On-line platforma bude doplněna službami v místě, jejichž cílem je zajistit dostupnost nabízených služeb pro co nejširší
cílovou skupinu, včetně těch, kdo mají problém s přístupem k digitálním službám nebo jejich využíváním. Návrh rovněž usiluje o zvýšení koordinace na úrovni členských států
zřízením národních koordinačních subjektů pro dovednosti. Rozhodnutí č. 2241/2004/ES se návrhem ruší.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Výroční zpráva o interních auditech provedených v roce 2015 (čl. 99 odst. 5 finančního nařízení)
Předkládaná zpráva informuje o činnosti Útvaru interního auditu Komise v období od 1. února 2015 do 31. ledna 2016. V referenčním období útvar dokončil 139 zakázek, z toho 38
auditů a 96 následných kontrol, a vydal 215 doporučení pro auditované subjekty. Celkem 455 doporučení (26 %) přijatých od roku 2011 bylo ve fázi provádění, přičemž 220 z nich
má zpoždění (v 31 případech delší než šest měsíců). Auditní práce byla zaměřena především na audity výkonnosti a audity s významnými výkonnostními prvky (celkem 35 z 38
auditů), které se zabývají způsobem řízení, sledování výkonnosti politik EU a podávání zpráv ze strany generálních ředitelství a útvarů Komise. Útvar vydal rovněž roční souhrnné
stanovisko ke stavu finančního řízení Komise doplněné třemi věcnými upozorněními, jež se týkají: kontrolních strategií v oblasti výzkumu v programech pro období 2014-2020;
strategií dozoru vůči třetím stranám, které provádějí politiky a programy; a programu pomoci při vyřazování jaderných zařízení a nakládání s odpady řízeného Společným
výzkumným střediskem.
12783/16

COM(2016) 628 final

st12783.cs16.pdf (733 KB, 3. 10. 2016)

3. 10. 2016 3. 10. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zárukách krytých souhrnným rozpočtem - situace k 31. prosinci 2015
Komise předkládá pravidelnou každoroční zprávu o zárukách poskytnutých z rozpočtu EU a z nich vyplývajících rizicích. Zpráva uvádí obecný přehled operací, na něž byla
poskytnuta záruka, a informuje o jejich vývoji. Celkové nesplacené částky kryté rozpočtem EU ke dni 31. prosince 2015 dosahují výše 84 197 milionů EUR. Maximální částka,
kterou by EU musela vyplatit v průběhu roku 2016 za předpokladu, že by nebyly splaceny žádné ze zaručených úvěrů, činí 10 718,5 milionu EUR. 76,1 % této částky vyplývá z
pohledávek u členských států, zbytek pak z pohledávek u třetích zemí. Pokud jde o aktivaci záruk, v roce 2015 bylo EIB vyplaceno 60,16 milionu EUR ze záručního fondu v
souvislosti s nesplácenými úvěry v Sýrii a byly předloženy další čtyři žádosti v celkové výši 29,9 milionu EUR. K 31. prosinci 2015 činila čistá aktiva záručního fondu 2 320,06
milionu EUR a záruční fond evidoval nevyřízené pohledávky ve výši 202,89 milionu EUR, jež jsou předmětem inkasa.
12873/16

COM(2016) 576 final

st12873.cs16.pdf (646 KB, 4. 10. 2016)

4. 10. 2016 4. 10. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Osmá zpráva Komise o fungování systému kontroly tradičních vlastních zdrojů (2013-2015) (čl. 18 odst. 5
nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000)
Komise předkládá pravidelnou zprávu o fungování kontrolních mechanismů pro tradiční vlastní zdroje za období 2013-2015. Zabývá se kontrolami na místě provedenými Komisí v
členských státech a návaznými opatřeními, opatřeními v návaznosti na dopisy o předběžných závěrech Evropského účetního dvora, posouzením odepsaných nároků, postupem v
případě ztrát způsobených chybami členských států, správou databáze týkající se podvodů a nesrovnalostí, pilotní činností týkající se auditu účtů A a B prováděného členskými
státy a pomocí kandidátským zemím. Konstatuje, že kontroly mají stále klíčový význam pro zajišťování souladu s pravidly EU. Čistá částka prostředků dodatečně poskytnutých
rozpočtu EU na jejich základě v období 2013-2015 činí přibližně 348 milionů EUR.
12994/16

COM(2016) 639 final

st12994.cs16.pdf (302 KB, 6. 10. 2016)

6. 10. 2016 6. 10. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Devátá finanční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV) - Rozpočtový rok 2015
Komise předkládá zprávu o provádění rozpočtu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v roce 2015. Výdaje na rozvoj venkova v roce 2015 byly financovány ze dvou
víceletých finančních rámců: 2007-2013 a 2014-2020. Rozpočet na rok 2015 činil 6 487 milionů EUR v prostředcích na platby pro programové období 2007-2013 a 20 120 milionů
EUR v prostředcích na závazky a 5 272 milionů EUR v prostředcích na platby pro období 2014-2020. Celkem bylo skutečně vyplaceno 6 464 milionů EUR z prostředků na období
2007-2013 a 5 252 milionů EUR z prostředků na období 2014-2020. Pro Českou republiku bylo určeno 470 milionů EUR v prostředcích na závazky, skutečně vyplaceno bylo téměř
234 milionů EUR.
12847/16
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Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Sixth report on relocation and resettlement - Sdělení
Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Šestá zpráva o přemisťování a znovuusídlení
Předkládaná zpráva podává přehled o vývoji v období od 12. července do 27. září a hodnotí kroky podniknuté všemi zainteresovanými stranami za účelem zrychlení provádění
programů přemisťování a znovuusídlení. Ve sledovaném období přijelo do Řecka 7 300 osob a do Itálie 52 626 osob. Nadále se zvyšoval počet nezletilých osob bez doprovodu
přicházejících do Itálie. Tempo přemisťování těchto osob je velmi pomalé - přemístěno bylo pouze 46 osob a pouze z Řecka. Celkem bylo přemístěno 2 595 osob a 16 členských
států spolu s Lichtenštejnskem, Norskem a Švýcarskem přislíbilo přemístit 4 466 osob. Celkový počet přislíbených přemístění tak dosáhl 13 585. Rakousko, Maďarsko a Polsko
dosud nikoho nepřemístily. Česká republika a Slovensko zůstávají - ve srovnání s ostatními členskými státy - zeměmi s nejvyšším podílem odmítnutých žadatelů (přes 50 %),
převážně z důvodu nedostatku identifikačních údajů nebo cestovních dokumentů. Pokud jde o znovuusídlení, celkem již bylo znovuusídleno 10 695 osob do 21 států. V červenci
předložila Komise návrh nařízení o vytvoření rámce Unie pro znovuusídlení. Těsně před schválením v Radě je návrh rozhodnutí, který řeší otázku dosud nepřidělených 54 000 míst
pro migranty. Komise vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí v oblasti přemisťování a znovuusídlení, a Řecko a Itálii, aby rozšířily své kapacity pro zpracování žádostí a pokročily
v provádění opatření týkajících se přemisťování.
12824/16
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Council Implementing Decision of 12 May 2016 setting out a
Recommendation for temporary internal border control in exceptional circumstances putting the overall functioning of the Schengen area at risk - Zpráva Komise
Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování prováděcího rozhodnutí Rady ze dne 12. května 2016, kterým se stanoví doporučení pro dočasnou ochranu
vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru
Dne 12. května 2016 přijala Rada prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/894, které umožnilo pěti členským státům schengenského prostoru - Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a
Norsku - dočasně obnovit kontroly na vybraných úsecích jejich vnitřních hranic s ohledem na příliv nelegálních migrantů přicházejících z Řecka, a to na období nejdéle šesti
měsíců. Tyto kontroly by měly být cílené a jejich rozsah, četnost, místa a doba provádění by měly být omezeny na to, co je nezbytně nutné. Předkládaná zpráva hodnotí přijatá
opatření s ohledem na podmínky stanovené v prováděcím rozhodnutí. Konstatuje, že tyto podmínky byly splněny a že není nutné navrhovat v tuto chvíli žádné změny. Po vypršení
platnosti stávajících opatření (12. listopadu 2016) je možné rozhodnout o jejich prodloužení.
12864/16
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Třetí zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka
Komise předkládá třetí zprávu o provádění prohlášení EU a Turecka z března 2016. Zpráva se týká období od 15. června 2016. Za toto období se z Turecka na řecké ostrovy
dostalo celkem 9 250 osob. Komise vyzývá členské státy, aby neprodleně zvýšili svou podporu Řecka prostřednictvím agentur EU, konkrétně zajištěním chybějících odborníků pro
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (59 odborníků) a pro agenturu Frontex (až 194 odborníků na období do konce roku 2016), a to do zasedání Evropské rady 20. - 21. října.
Rovněž je třeba prohloubit spolupráci za účelem optimalizace využívání zpravodajských informací všemi orgány EU, NATO, Řecka a Turecka. 116 osob, které se do Řecka dostaly
nelegálně, bylo v rámci prohlášení vráceno do Turecka. Celkem již bylo takto vráceno 578 osob. Navracení migrantů komplikuje pomalé zpracovávání žádostí o azyl a odvolání
řeckými úřady (i s podporou Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu). Na řeckých ostrovech se 27. září nacházelo 13 863 migrantů, přičemž přijímací kapacita je pouze 7
450 osob. Je proto třeba zrychlit proces zpracovávání žádostí o azyl, zvýšit tempo navracení do Turecka, zajistit dostatečnou přijímací kapacitu na řeckých ostrovech pro
nadcházející zimní období, zajistit přemístění nezletilých osob bez doprovodu do příslušných zařízení, přijmout standardní postupy fungování pro tzv. hotspots řeckými úřady a
schválit uplatňování opatření readmisní dohody EU-Turecko týkajících se státních příslušníků třetích zemí Tureckem. Od přijetí prohlášení bylo v EU znovuusídleno 1 614 Syřanů z
Turecka, z toho 1 103 od 15. června. Do znovuusídlování se prozatím zapojilo 13 členských států. Rada by měla brzy schválit návrh Komise týkající se 54 000 dosud nepřidělených
míst v rámci relokačního mechanismu. V rámci nástroje EU pro uprchlíky v Turecku bylo přiděleno 2,239 miliardy EUR z celkových 3 miliard EUR. 1,252 miliardy EUR z
přidělených prostředků je smluvně vázáno, z čehož 467 milionů EUR již bylo vyplaceno. Problémem zůstává splnění chybějících podmínek ze strany Turecka pro umožnění vízové
liberalizace. V prosinci 2016 bude předložena další zpráva o pokroku.
12813/16
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30. 9. 2016 6. 10. 2016

Joint Communication to the European Parliament and the Council - Strengthening EU support for Tunisia - Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Posílení podpory EU pro Tunisko
V rámci přezkumu evropské politiky sousedství v listopadu 2015 bylo zdůrazněna potřeba individuálního přístupu k jednotlivým partnerským zemím s ohledem na jejich specifickou
situaci a podmínky. Vztahy EU a Tuniska se rozvíjejí od roku 1976 a v roce 1995 získaly novou formu podpisem asociační dohody. Významnou změnu přinesl rok 2011, kdy byl
svržen autoritářský režim prezidenta bin Alího a Tunisko zahájilo přechod k demokratickému uspořádání. Podpora reforem ze strany EU vyústila v uzavření privilegovaného
partnerství v roce 2012 a přijetí akčního plánu na období 2013-2017. V roce 2016 požádalo Tunisko o další posílení vztahů s EU. Předkládané sdělení navrhuje iniciativy pro
zefektivnění podpory EU v souladu s revidovanou politikou sousedství. Iniciativy se týkají šesti oblastí:
• podpora dobrého vládnutí a reformy veřejné správy;
• posílení úlohy občanské společnosti;
• vytváření pracovních příležitostí a podpora udržitelného socio-ekonomického rozvoje;
• řešení společenských nerovností;
• podpora v boji s bezpečnostními hrozbami;
• spolupráce při řízení migrace a mobility.
Na podporu reforem předpokládá Komise navýšení roční finanční pomoci ve formě grantů až na 300 milionů EUR v roce 2017. EU a evropské finanční instituce se zavázaly
podpořit Tunisko uvolněním dodatečných prostředků pro strategické projekty a rozvoj soukromého sektoru ve výši přibližně 800 milionů EUR ročně do roku 2020. Komise rovněž
navrhla dodatečnou makro-finanční pomoc ve výši 500 milionů EUR, která má být vyplacena v letech 2016 a 2017.
12899/16

JOIN(2016) 47 final

st12899.cs16.pdf (497 KB, 10. 10. 2016)

4. 10. 2016 10. 10. 2016

9

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

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2015
Komise předkládá výroční zprávu o činnostech Fondu solidarity Evropské unie v roce 2015. V tomto roce byly podány pouze tři žádosti o pomoc z Fondu solidarity: dvě se týkaly
povodní v Řecku a jedna náročných zimních podmínek v Bulharsku. Komise všechny tři žádosti schválila. Bylo dokončeno hodnocení čtyř žádostí z roku 2014 týkajících se povodní v
Rumunsku, Bulharsku a Itálii, které byly rovněž schváleny. Celková výše schválené pomoci dosáhla 82 780 615 EUR. Dohromady s částkami schválenými na konci roku 2014 bylo z
fondu v roce 2015 vyplaceno 209 505 583 EUR. Kromě toho bylo uzavřeno osm případů poskytnutí pomoci z fondu z předchozích let.
12876/16

COM(2016) 546 final

st12876.cs16.pdf (461 KB, 5. 10. 2016)
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Zpráva Komise - Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii, jejím
členským státům a Islandu podle čl. 3 odst. 7a, 8 a 8a Kjótského protokolu pro druhé kontrolní období, jak vyžaduje čl. 3 odst. 2 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1339
Tato zpráva spolu s doprovodným pracovním dokumentem je určena sekretariátu Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu. Jedná se o zprávu k usnadnění
výpočtu množství přiděleného Evropské unii (EU) a zprávu k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii, jejím členským státům a Islandu podle čl. 3 odst. 7a, 8 a 8a
Kjótského protokolu pro druhé kontrolní období. Výpočet přiděleného množství v této zprávě je předpokladem pro vyhodnocení cíle snížení emisí skleníkových plynů EU ve druhém
kontrolním období Kjótského protokolu. Množství přidělené EU činí 15 834 334 860 tun ekvivalentu CO2 (z toho 520 515 203 pro Českou republiku). Rezerva pro kontrolní období
pro EU je vypočtena ve výši 21 777 272 968 tun ekvivalentu CO2 (z toho 468 463 683 pro Českou republiku). Zpráva dále obsahuje informace o rozhodnutích týkajících se
konkrétních možností účtování podle Kjótského protokolu (prahové hodnoty pro definici lesa, výběr činností LULUCF, referenční úrovně pro lesní hospodaření, započítávání emisí z
výrobků z vytěženého dřeva pocházejícího z lesů, započítávání přírodních škodlivých činitelů).
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Communication from the Commission - The Youth Guarantee and Youth Employment Initiative three years on - Sdělení Komise - Záruka pro mladé lidi a Iniciativa
na podporu zaměstnanosti mladých lidí po třech letech
V roce 2013 byla vytvořena Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí a přijato doporučení o zavedení záruk pro mladé lidi. Tato opatření jsou zaměřena na mladé lidi do 25
let a jejich cílem je zajistit těmto lidem kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy či stáže do čtyř měsíců od opuštění školy nebo po ztrátě zaměstnání. V
rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí je poskytována speciální podpora mladým lidem, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné
přípravy, v regionech, kde nezaměstnanost v cílové věkové skupině přesáhla v roce 2012 25 %. Předkládané sdělení hodnotí první tři roky provádění uvedených opatření.
Konstatuje, že počet nezaměstnaných mladých lidí v EU se od zavedení záruk snížil o 1,4 milionu. Průměrná roční míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU se snížila o 3,4 % na
20,3 % a počet lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, klesl o 1 % na 12 %. Hodnoty těchto ukazatelů se významně liší v jednotlivých
členských státech, avšak ve většině členských států byl zaznamenán pokles u obou ukazatelů. Pokles nezaměstnanosti u mladých lidí byl rychlejší než u dospělé populace, což
dokládá účinnost cílených opatření. Od ledna 2014 se do systému záruk pro mladé lidi zapojilo 14 milionů osob a přibližně 9 milionů přijalo nabídku na zaměstnání, další
vzdělávání, učňovskou přípravu nebo stáž. Navzdory dosaženým výsledkům však míra zaměstnanosti mladých lidí zůstává vysoká, a v budoucnu by tak měly pokročit strukturální
reformy, měla by se zvýšit koordinace zainteresovaných subjektů a mělo by pokročit budování kapacit. Problémem rovněž zůstává zapojení skupin obyvatel, které jsou těžko
dosažitelné, a osob nejvíce vzdálených trhu práce. Pokud jde o finanční podporu opatření, Evropský sociální fond poskytne v letech 2014-2020 6,3 miliardy EUR na podporu
integrace mladých lidí na trhu práce. Vedle toho poskytuje Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí cílenou finanční podporu pro mladé v regionech s nezaměstnaností
překračující 25 %. Za tím účelem disponuje zdroji ve výši 6,4 miliardy EUR. V roce 2015 rozhodla Komise o zvýšení předběžného financování členským státům o téměř 1 miliardu
EUR a současně navrhla navýšení zdrojů iniciativy o 1 miliardu EUR z rozpočtu EU a shodnou částku z prostředků Evropského sociálního fondu přidělených způsobilým členským
státům.
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