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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 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.cs16.pdf (201 KB, 10. 10. 2016)

3. 10. 2016 10. 10. 2016

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2013/678/EU, kterým se Italské republice povoluje dále 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.cs16.pdf (403 KB, 11. 10. 2016)

7. 10. 2016 11. 10. 2016

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/884/ES, kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od
čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
14. března 2016 požádalo Spojené království o povolení pokračovat v uplatňování výjimky ze společného systému daně z přidané hodnoty, která se týká omezení práva nájemce
nebo příjemce leasingu odpočíst DPH na vstupu u poplatků z nájmu nebo leasingu osobního automobilu, pokud se tento automobil nepoužívá výhradně pro účely podnikání, na 50
%. Současně je umožněno nepovažovat soukromé používání automobilu za poskytnutí služby za úplatu, pokud si jej osoba povinná k dani najímá nebo pořizuje na leasing pro účely
podnikání. Cílem tohoto opatření je omezit povinnosti nájemců nebo příjemců leasingu týkající se vedení záznamů o najetých kilometrech a výpočtu daně za tyto kilometry. Spojené
království uplatňuje tuto výjimku od roku 1995. Komise navrhuje schválit prodloužení výjimky do 31. prosince 2019.
13066/16

COM(2016) 645 final

2016/0315 (NLE)

st13066.cs16.pdf (383 KB, 11. 10. 2016)

7. 10. 2016 11. 10. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty jménem Evropské unie
16. června 2014 zmocnila Rada Komisi k vyjednání dohod mezi EU a třetími zeměmi o obchodu s produkty ekologického zemědělství za účelem zjednodušení a podpory
mezinárodního obchodu v této oblasti. Dohoda s Chile zajišťuje přímý přístup na chilský trh pro produkty vyprodukované a kontrolované podle pravidel EU a obráceně. Produkty z
EU zahrnují: nezpracované rostlinné produkty, živá zvířata a nezpracované živočišné produkty (včetně medu), produkty akvakultury a mořské řasy, zpracované zemědělské
produkty určené ke konzumaci (včetně vína), zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo, vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely.
Produkty z Chile zahrnují: nezpracované rostlinné produkty, med, zpracované zemědělské produkty určené ke konzumaci (včetně vína), vegetativní rozmnožovací materiál a osiva
pro pěstitelské účely. Chilská pravidla týkající se živočišných produktů a krmiva nebyla shledána jako odpovídající pravidlům EU; tyto produkty mohou být nicméně v případě
změny chilské legislativy zařazeny do dohody dodatečně. Cílem předkládaného návrhu je schválit podpis vyjednané dohody jménem EU.
13158/16
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie 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 Moldavskou republikou na straně druhé
Dohoda o přidružení mezi EU a Modlávií byla podepsána 27. června 2014 a vstoupila v platnost 1. července 2016. Od 1. září 2014 byla prováděna prozatímně. Dohodou byl
zřízen Výbor pro přidružení ve složení pro obchod, který sleduje provádění hlavy V (Obchod a obchodní záležitosti) této dohody a řeší související otázky. Tento výbor má sestavit
seznam rozhodců k zajištění řádného fungování mechanismu řešení sporů, jak je stanoveno v článku 404 dohody. Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie k seznamu
navržených kandidátů (pět kandidátů z Unie, pět kandidátů z Moldávie a pět kandidátů, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a mohou zastávat funkci předsedy rozhodčího
tribunálu). Seznam bude použit v případech, kdy bude třeba vytvořit rozhodčí tribunál. Návrh nahrazuje původní návrh Komise z roku 2015, neboť dva z kandidátů původně
navržených Modlávií již nesplňují podmínky stanovené v Dohodě o přidružení a současně je třeba zohlednit vstup dohody v platnost.
13178/16

COM(2016) 649 final

2016/0317 (NLE)

st13178.cs16.pdf (405 KB, 12. 10. 2016)
Přílohy:
st13178-ad01.cs16.pdf (175 KB, 12. 10. 2016)

11. 10. 2016 12. 10. 2016

Doporučení Komise ze dne 28.9.2016 určené Řecké republice o konkrétních 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.cs16.pdf (507 KB, 13. 10. 2016)

3. 10. 2016 13. 10. 2016

Společný návrh rozhodnutí Rady o stanovisku Unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé k přijetí priorit partnerství EU a Jordánska a
připojeného paktu
Revidovaná evropská politika sousedství přijatá v listopadu 2015 stanovuje nový rámec pro vymezení bilaterálních vztahů s partnerskými zeměmi. Hlavním referenčním nástrojem
pro tyto vztahy by se měl stát politický dokument označený jako "priority partnerství", který po vzájemné dohodě obou stran stanoví omezený soubor priorit pro nadcházející roky.
V případě EU a Jordánska byly stanoveny tyto priority: posílení spolupráce v oblasti stability regionu a bezpečnosti, včetně boje proti terorismu; podpora ekonomické stability,
udržitelného rozvoje založeného na znalostech, kvalitního vzdělávání a vytváření pracovních míst; posílení demokratického vládnutí, právního státu a lidských práv. Na základě
dohody EU a Jordánska budou priority partnerství doplněny úmluvou, která stanoví závazky obou stran. Tyto dokumenty budou základem pro programování pomoci EU. Cílem
předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie ohledně přijetí priorit partnerství a připojené úmluvy.
12384/16

JOIN(2016) 41 final

2016/0289 (NLE)
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Společný návrh rozhodnutí Rady o stanovisku Unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé k přijetí priorit partnerství EU a Libanonu a připojeného paktu
Revidovaná evropská politika sousedství přijatá v listopadu 2015 stanovuje nový rámec pro vymezení bilaterálních vztahů s partnerskými zeměmi. Hlavním referenčním nástrojem
pro tyto vztahy by se měl stát politický dokument označený jako "priority partnerství", který po vzájemné dohodě obou stran stanoví omezený soubor priorit pro nadcházející roky.
V případě EU a Libanonu byly stanoveny tyto priority: bezpečnost a boj proti terorismu; vládnutí a právní stát; podpora růstu a pracovních příležitostí; migrace a mobilita. Na
základě dohody EU a Libanonu budou priority partnerství doplněny úmluvou, která stanoví závazky obou stran, pokud jde o čelení dopadům syrské krize. Tyto dokumenty budou
základem pro programování pomoci EU. Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie ohledně přijetí priorit partnerství a připojené úmluvy.
12386/16

JOIN(2016) 40 final

2016/0290 (NLE)

st12386.cs16.pdf (399 KB, 10. 10. 2016)
Přílohy:
st12386-ad01.cs16.pdf (471 KB, 10. 10. 2016)

20. 9. 2016 10. 10. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2016
Předkládaný návrh stanovuje výši příspěvku jednotlivých členských států do Evropského rozvojového fondu v rámci třetí splátky za rok 2016. Celková výše splátky činí 750 milionů
EUR, příspěvek ČR je 3 825 000 EUR (0,51 %).
13117/16

COM(2016) 651 final

2016/0318 (NLE)

st13117.cs16.pdf (389 KB, 11. 10. 2016)
Přílohy:
st13117-ad01.cs16.pdf (341 KB, 11. 10. 2016)

10. 10. 2016 11. 10. 2016

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování prováděcího rozhodnutí Rady, 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

COM(2016) 635 final

st12864.cs16.pdf (266 KB, 10. 10. 2016)

3. 10. 2016 10. 10. 2016
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Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Posílení podpory EU Tunisku
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)
Přílohy:
st12899-co01.cs16.pdf (233 KB, 11. 10. 2016)

4. 10. 2016 10. 10. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze
dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
V nařízení (EU) č. 528/2012 o biocidních přípravcích je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, mj. s cílem přizpůsobit právní úpravu EU technickému a
vědeckému pokroku. Pravomoc je Komisi svěřena na období pěti let, které končí 17. července 2017. V souladu s požadavky nařízení Komise předkládá zprávu o dosavadním výkonu
této pravomoci. V rámci výkonu svěřené pravomoci přijala Komise dosud čtyři akty. Nařízení (EU) č. 736/2013 se týkalo prodloužení trvání pracovního programu; nařízením (EU) č.
837/2013 byla změněna příloha III nařízení (EU) č. 528/2012, pokud jde o rozsah informací nezbytných k povolení biocidních přípravků; nařízením (EU) č. 492/2014 byla stanovena
doplňující pravidla pro obnovení povolení podléhajících postupům pro vzájemné uznávání; a nařízení (EU) č. 1062/2014 doplnilo nařízení o biocidních přípravcích, pokud jde o
prováděcí pravidla pro pokračování programu přezkumu. Jeden návrh aktu v přenesené pravomoci je v současné době projednáván odborníky. Pokud Evropský parlament ani Rada
nevysloví námitku, bude pravomoc automaticky prodloužena o dalších pět let.
13212/16

COM(2016) 650 final

st13212.cs16.pdf (420 KB, 14. 10. 2016)

13. 10. 2016 14. 10. 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

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Implementation of the strategy for international cooperation in research and innovation - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Provádění strategie pro mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací
V roce 2012 přijala Komise strategický přístup týkající se mezinárodní spolupráce EU v oblasti výzkumu a inovací. Ten zahrnuje šest oblastí činnosti: otevření programu Horizont
2020 účastníkům ze třetích zemí; zlepšení rámcových podmínek, které podporují mezinárodní spolupráci; posílení úlohy Unie v mezinárodních organizacích a multilaterálních
fórech; posílení partnerství s členskými státy; zintenzivnění synergií s vnějšími politikami EU; a rozšíření komunikace a posílení monitorování. Předkládaná zpráva je druhou
zprávou o provádění strategie vypracovávanou v dvouletých intervalech. Konstatuje, že navzdory dosaženému pokroku existuje stále mnoho prostoru pro zlepšení. Upozorňuje
zejména na nedostatečné využívání programu Horizont 2020 pro mezinárodní spolupráci, ať už se jedná o relevantní témata, účast v grantových dohodách, investice od
mezinárodních partnerů nebo mobilitu výzkumných pracovníků, které nedosahuje úrovně 7. rámcového programu. Unie by měla nadále rozvíjet dobré rámcové podmínky pro
mezinárodní spolupráci v rámci budování globálního výzkumného prostoru, včetně mechanismů spolufinancování pro větší počet zemí, recipročního přístupu a vízových režimů
podporujících výzkum a inovace. Činnost Unie na úrovni multilaterálních fór a mezinárodních organizací by se měla zaměřit na podporu investic do rozvoje inovativních řešení
globálních výzev. Konečně by Unie měla usilovat o zvýšení synergického efektu propojením svých akcí s akcemi členských států, např. otevíráním společných programů pro
mezinárodní spolupráci, a o širší využívání vědecké diplomacie jako nástroje vnějších politik (prevence krizí a katastrof, lepší porozumění komplexním problémům, rozvoj
společných standardů v zájmů podpory obchodu).
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Sdělení Komise - Záruky 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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