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Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké snemovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
12. - 18. prosince 2016
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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a
průmyslové výrobky
Nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky zajišťuje co nejpříznivější
podmínky pro uspokojení poptávky po některých produktech a výrobcích, jejichž produkce v Unii nedostačuje k pokrytí potřeb jejího zpracovatelského průmyslu. Každého půl roku
provádí Komise přezkum nařízení a navrhuje případné změny v návaznosti na vyvíjející se potřeby průmyslu EU. Cílem předkládaného návrhu je provést takové změny, konkrétně:
otevřít autonomní celní kvóty pro některé nové produkty a výrobky; změnit text popisu zboží, přidělit nové kódy TARIC, doplnit datum ukončení nebo upravit objem počáteční kvóty
u některých dalších produktů a výrobků; a zrušit kvóty pro produkty a výrobky, jejichž zahrnutí do seznamu již není v hospodářském zájmu Unie.
14596/16

COM(2016) 784 final

2016/0388 (NLE)

st14596.cs16.pdf (395 KB, 12. 12. 2016)
Přílohy:
st14596-ad01.cs16.pdf (615 KB, 12. 12. 2016)

9. 12. 2016 12. 12. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Unie zaujmout v pracovní skupině účastníků Ujednání OECD o státem podporovaných vývozních úvěrech, pokud jde o
pravidla stanovení cen podle tržních referencí
Ujednání OECD o státem podporovaných vývozních úvěrech je „gentlemanskou dohodou“ mezi Austrálií, Evropskou unií, Japonskem, Kanadou, Korejskou republikou, Norskem,
Novým Zélandem, Spojenými státy a Švýcarskem. Vzniklo v roce 1978 na základě "konsensu o vývozních úvěrech" a jeho hlavním cílem je poskytnout rámec pro řádné používání
státem podporovaných vývozních úvěrů, konkrétně především zajistit rovné podmínky pro hospodářskou soutěž založenou na ceně a kvalitě vyváženého zboží. Jeho součástí jsou i
pokyny pro stanovení cen podle tržních referencí. Ujednání se pravidelně aktualizuje s přihlédnutím k vývoji politik a k vývoji na světových finančních trzích. Cílem předkládaného
návrhu je přimout (souhlasný) postoj Unie k přijetí hlavních směrů revidovaného návrhu o pravidlech stanovení cen podle tržních referencí, které by měly nahradit stávající
pokyny, v pracovní skupině účastníků ujednání.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
15497/16

COM(2016) 779 final

2016/0385 (NLE)

st15497.cs16.pdf (183 KB, 12. 12. 2016)
Přílohy:
st15497-ad01.cs16.pdf (555 KB, 12. 12. 2016)

12. 12. 2016 12. 12. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o integrované zemědělské statistice a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011
Předkládaný návrh je součástí Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) a je prvním krokem v rámci strategie pro zemědělskou statistiku do roku 2020 a na
další období, jejímž cílem je zjednodušit Evropský systém zemědělské statistiky a zvýšit efektivitu a relevanci shromažďovaných údajů. Návrh vytváří rámec pro evropskou
zemědělskou statistiku na úrovni zemědělských podniků a zajišťuje sjednocení strukturálních informací s dalšími informacemi, jako jsou výrobní metody, opatření pro rozvoj
venkova nebo agroenvironmentální aspekty. Hlavní ustanovení návrhu zahrnují: statistiky, na něž se nařízení vztahuje pro konkrétní referenční roky a období; lhůty pro předání
údajů; finanční podporu členským státům; pravomoci Komise přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření týkající se technických specifikací a podávání zpráv o
kvalitě; a zrušení dvou stávajících nařízení ((ES) č. 1166/2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a (EU) č. 1337/2011 o evropské statistice trvalých
kultur).

2

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení do VEZ
dokumentu PSP ČR

15485/16

COM(2016) 786 final

2016/0389 (COD)

12. 12. 2016 14. 12. 2016

st15485.cs16.pdf (877 KB, 14. 12. 2016)
Přílohy:
st15485-ad01.cs16.pdf (767 KB, 14. 12. 2016)
st15485-ad02.cs16.pdf (470 KB, 14. 12. 2016)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems
and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (Text with relevance for the EEA and Switzerland) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č.
987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
Předkládaný návrh je součástí balíčku Komise pro pracovní mobilitu z roku 2016. Jeho cílem je dále modernizovat právo EU v oblasti koordinace sociálního zabezpečení upravené v
nařízeních (ES) č. 883/2004 a 987/2009. Návrh je zaměřen na čtyři oblasti koordinace: přístup ekonomicky nekativních občanů k sociálním dávkám, dávky v případě dlouhodobé
péče, dávky v nezaměstnanosti a rodinné dávky. Konkrétní navrhované změny zahrnují:
• vyjasnění podmínek, za nichž mohou členské státy omezit přístup k sociálním dávkám pro ekonomicky neaktivní mobilní občany EU;
• zavedení jednotného režimu pro koordinaci dávek v případě dlouhodobé péče;
• nová úprava koordinace dávek v nezaměstnanosti v přeshraničních případech;
• nová ustanovení o koordinaci rodinných dávek, jejichž účelem je nahradit příjem během období výchovy dítěte;
• vyjasnění konfliktních ustanovení stávající legislativy a vztahu mezi uvedenými nařízeními a směrnicí 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb;
• technické změny a periodické technické aktualizace;
• nové pravomoci Komise v oblasti přijímání aktů v přenesené pravomoci.
15642/16

COM(2016) 815 final

2016/0397 (COD)

st15642.en16.pdf (281 KB, 16. 12. 2016)
16. 12. 2016 16. 12. 2016
Přílohy:
st15642-ad01.en16.pdf (328 KB, 16. 12. 2016)
st15642-ad02.en16.pdf (5 MB, 16. 12. 2016)
st15642-ad02re01.en16.pdf (5 MB, 19. 12. 2016)
st15642-ad03.en16.pdf (21 MB, 16. 12. 2016)
st15642-ad05.en16.pdf (19 MB, 16. 12. 2016)
st15642-ad06.en16.pdf (3 MB, 16. 12. 2016)
st15642-ad07.en16.pdf (10 MB, 16. 12. 2016)
st15642-ad08.en16.pdf (388 KB, 16. 12. 2016)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet)
Nařízení (ES) č. 1059/2003 zavedlo společnou klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS), která slouží k tvorbě evropských statistik na regionální úrovni v mnoha věcných
oblastech. Tyto statistiky jsou široce využívány zejména v rámci regionální politiky EU a pro určování regionů způsobilých pro podporu z fondů soudržnosti. V posledních letech
rozšířil Eurostat v návaznosti na potřeby tvůrců politik okruh statistik o statistiky týkající se různých územních typologií (městské oblasti, venkovské oblasti, pobřežní oblasti
apod.). Tyto typologie byly definovány Komisí ve spolupráci s OECD a Komise rovněž přijala metodologie pro jejich stanovování a udržování. Nejsou však zakotveny v žádném
právním předpisu ani formálně uznávány Evropským statistickým systémem. Cílem předkládaného návrhu je napravit tento stav, konkrétně: 1) zavést právní uznání územních
typologií pro účely evropských statistik; 2) stanovit základní definice a statistická kritéria pro různé územní typologie; 3) zajistit harmonizované a transparentní uplatňování a
používání územních typologií na úrovni EU a v členských státech; a 4) přizpůsobit prováděcí pravomoci Komise zakotvené v nařízení (ES) č. 1059/2003 novým pravidlům Smlouvy o
fungování EU zavedením pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci.
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15597/16

COM(2016) 788 final

2016/0393 (COD)

14. 12. 2016 15. 12. 2016

st15597.cs16.pdf (434 KB, 15. 12. 2016)

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních
zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2016
Předložením této zprávy plní Komise povinnost, která pro ni vyplývá z čl. 65 odst. 1 služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců EU. Zpráva informuje o
rozpočtových dopadech odměn a důchodů úředníků Unie s ohledem na aktualizaci odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných
na tyto odměny a důchody v roce 2016. Shrnuje právní úpravu aktualizace, provedené aktualizace (včetně mimořádných) a vlastní rozpočtové dopady včetně výhledu na rok 2017 a
následující roky.
15386/16

COM(2016) 717 final

st15386.cs16.pdf (505 KB, 13. 12. 2016)
Přílohy:
st15386-ad01.cs16.pdf (907 KB, 13. 12. 2016)

12. 12. 2016 13. 12. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/793 ze dne 11. května 2016 k zamezení
přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie
Nařízení (EU) 2016/793 k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie zavádí záruky, které mají zabránit přesměrování léků z chudých
rozvojových zemí do Evropské unie. Předkládaná zpráva je devátou zprávou o provádění tohoto nařízení a týká se období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015. V uvedeném
období bylo za odstupňované ceny vyváženo šest přípravků určených k léčbě HIV/AIDS registrovaných společností GlaxoSmithKline / ViiV Healthcare. Cílovými zeměmi byly Čína,
Honduras, Indonésie, Jižní Afrika, Keňa, Moldavsko, Nigérie a Uganda. Nebyl zaregistrován žádný nový přípravek. Nařízení umožňuje registraci léků k léčbě HIV/AIDS, malárie a
tuberkulózy a podle externí studie existuje jen malý prostor pro zlepšení účinnosti prostřednictvím změny seznamu onemocnění. Dotčené přípravky byly prodávány do zemí
uvedených na seznamu v souladu s kritérii stanovenými v nařízení. Komise neobdržela žádné oznámení, které by ukazovalo na dovoz přípravků s odstupňovanou cenou do Unie,
který je zakázán.
15613/16

COM(2016) 785 final

st15613.cs16.pdf (375 KB, 15. 12. 2016)
Přílohy:
st15613-ad01.cs16.pdf (359 KB, 15. 12. 2016)

15. 12. 2016 15. 12. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 11-12/2016
Předkládaná zpráva podává přehled o prozatímním plnění rozpočtu Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) na rok 2016. Výdaje dosahují výše 43 899,1 milionu EUR; v
této částce je zahrnut i odhad přímých výdajů ve výši zhruba 10,9 milionu EUR, které mohou být podle předpokladu stále vynaloženy do 31. prosince 2016. Prozatímní výdaje
včetně odhadů do koce roku vykazují ve srovnání se schválenými rozpočtovými prostředky přečerpání ve výši 2 120,4 milionu EUR. Toto přečerpání je kryto dostupnými účelově
vázanými příjmy ve výši 3 423,5 milionu EUR. Kromě toho nebyla v roce 2016 využita rezerva pro případ krizí, tzn., že částka ve výši 441,6 milionu EUR nevyužitých prostředků
zůstává v rozpočtu na rok 2016. Komise přijme nařízení, které stanoví částky, jež se v roce 2017 uhradí příjemcům přímých plateb, na které se vztahuje finanční kázeň v dotyčném
rozpočtovém roce. Odhaduje se, že zbývající zůstatek účelově vázaných příjmů pro převedení do rozpočtu na rok 2017 bude po opravách činit přibližně 1,3 miliardy EUR.
15506/16

COM(2016) 807 final

st15506.cs16.pdf (430 KB, 14. 12. 2016)
Přílohy:
st15506-ad01.cs16.pdf (369 KB, 14. 12. 2016)

12. 12. 2016 14. 12. 2016
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Action plan to strengthen the European response to travel document fraud Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán pro silnější reakci EU na padělání cestovních dokladů
Předkládané sdělení navazuje na sdělení o posilování bezpečnosti ve světě mobility. Představuje akční plán pro zlepšení zabezpečení cestovních dokladů proti padělání. Zahrnuje
jednak opatření, která přijme Komise, a jednak doporučení určená členským státům, které mají plnou odpovědnost za výrobu a vydávání cestovních dokladů. Opatření jsou
rozdělena do čtyř oblastí:
• registrace totožnosti;
• vydávání dokladů;
• výroba dokladu - bezpečnostní prvky v cestovních dokladech, zaznamenávání biometrických údajů;
• kontrola dokladu - elektronické kontroly cestovních dokladů státních příslušníků třetích zemí, kontroly s využitím databází (SIS, databáze odcizených a ztracených cestovních
dokladů), školení příslušníků pohraniční stráže, využití dostupných nástrojů (např. databáze padělaných a pravých dokladů FADO), kontroly biometrických údajů.
Komise podá zprávu o pokroku při provádění akčního plánu v prvním čtvrtletí roku 2018.
15502/16

COM(2016) 790 final

st15502.en16.pdf (383 KB, 15. 12. 2016)

15. 12. 2016 15. 12. 2016

Doporučení Komise ze dne 8.12.2016 určené členským státům o obnovení přemísťování do Řecka podle nařízení (EU) č. 604/2013
V důsledku dvou rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a Soudního dvora Evropské unie, které zjistily systémové nedostatky řeckého azylového systému, jež vyústily
v porušení základních práv žadatelů o mezinárodní ochranu přemístěných z jiných členských států do Řecka podle nařízení (ES) č. 343/2003 pozastavily členské státy od roku 2011
přemísťování žadatelů o mezinárodní ochranu do Řecka podle nařízení (EU) č. 604/2013 (tzv. „dublinské nařízení“). Komise vydala v průběhu roku 2016 tři doporučení určená
Řecku o naléhavých opatřeních, která mají být přijata s ohledem na obnovení přemísťování. Dopisem ze dne 22. listopadu 2016 poskytlo Řecko Komisi další informace o aktuální
situaci žadatelů o azyl v Řecku a o pokroku při reformě svého azylového systému. Na základě zhodnocení dostupných informací a i navzdory některým přetrvávajícím nedostatkům
Komise doporučuje obnovit přemísťování žadatelů o azyl s výjimkou zranitelných žadatelů včetně nezletilých osob bez doprovodu podle dublinského nařízení od 15. března 2017.
Předkládané doporučení stanoví opatření, která musí řecké orgány provést, aby bylo možné přemísťování obnovit, a podmínky pro obnovení přemísťování. Opatření se týkají:
podmínek přijímání a zařízení pro přijímání, prvoinstančního azylového řízení, odvolacího orgánu, právní pomoci, péče o nezletilé osoby bez doprovodu a zranitelné osoby během
azylového řízení, využívání financování EU a technické pomoci ostatních členských států. Řecko musí pravidelně podávat zprávy o pokroku v provádění těchto opatření, přičemž
první zpráva bude předložena do 15. února 2017.
15507/16

C(2016) 8525 final

st15507.cs16.pdf (667 KB, 13. 12. 2016)

12. 12. 2016 13. 12. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Druhá zpráva o pokroku: první výsledky rámce pro partnerství se třetími zeměmi podle
Evropského programu pro migraci
Předkládaná zpráva je druhou zprávou o rámci pro partnerství se třetími zeměmi podle Evropského programu pro migraci. Představuje přijatá opatření a dosažený pokrok od
předložení první zprávy v říjnu 2016. V uvedeném období proběhlo dvacet návštěv na vysoké úrovni ze strany ministrů členských států EU, vysoké představitelky a komisařů. Ve
většině prioritních zemí (Niger, Nigérie, Senegal, Mali, Etiopie) bylo dosaženo konkrétních výsledků. Byly dohodnuty základní prvky nové spolupráce v oblasti navracení
a restartovány procesy navracení. V rámci svěřenského fondu EU pro Afriku byla uvolněna 1 miliarda EUR a rozpočet EU bude v roce 2017 doplněn částkou 726,7 milionu EUR na
další podporu vnějšího rozměru migrace. Toky migrantů přecházejících Saharu v oblasti Nigeru zaznamenaly vůbec nejnižší úroveň, kdy v listopadu poklesl počet na 1 500 (oproti
70 000 v květnu). Z migrantů, kteří byli zadrženi ve fázi nelegálního tranzitu, jich bylo 4 430 za pomoci Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) navráceno do vlasti. Kromě toho
bylo v roce 2016 z EU do příslušných zemí původu navráceno okolo 2 700 migrantů z pěti prioritních zemí. K poklesu počtu vstupů do Evropy však zatím nedošlo - z pěti prioritních
zemí přišlo v roce 2016 přes centrální Středomoří téměř 59 000 osob. Zpráva uvádí tři důvody, proč zatím rámec pro partnerství přinesl omezené výsledky: omezené propojení s
ostatními politikami (legální migrace, obchod, energetika, zemědělství, vzdělávání); nedostatečná podpora členských států (včetně vnitřní dimenze migračních politik); a stagnace
provádění akčního plánu přijatého na summitu o migraci ve Vallettě v listopadu 2015.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pátá zpráva o vývoji na železničním trhu
Předkládaná zpráva je pátou zprávou o sledování železničního trhu předloženou podle směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Podává
přehled o hlavním vývoji na železničním trhu v souvislosti s cíli politik EU a zaměřuje se na následující témata: stav železniční sítě, vývoj vnitřního trhu služeb železniční dopravy,
služby železničním podnikům, vývoj rámcových podmínek v oblasti železniční dopravy (zpoplatnění infrastruktury, přidělování kapacit a omezení infrastruktury, výdaje na
infrastrukturu a financování, ceny a kvalita služeb pro cestující, poskytování licencí, míra otevřenosti trhu a využívání práv přístupu, financování a překážky vyšší efektivity služeb),
provádění právního a institucionálního rámce. Zpráva konstatuje, že na železničním trhu došlo k pozitivnímu vývoji, např. k nárůstu objemu cestujících, zvýšení investic do
infrastruktury nebo postupnému otevírání vnitrostátních železničních trhů. Současným tempem však však nebude možné dosáhnout cílů stanovených v bílé knize o dopravě z roku
2011. Dosažený pokrok je nerovnoměrný a nelze hovořit o jednotném evropském železničním prostoru. Rovněž výkon nákladní železniční dopravy v EU je i nadále neuspokojivý.
Komise se v příštích letech zaměří na provádění stávajících právních předpisů, přípravu prováděcího aktu o přístupu ke službám a zařízením služeb a aktu v přenesené pravomoci o
pravidlech pro časový rozvrh a na revizi technických specifikací pro interoperabilitu pro hluk, nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě a směrnice o
kombinované dopravě. Probíhající hodnocení směrnice o železniční nákladní dopravě a směrnice o strojvedoucích mohou vést k aktualizaci těchto aktů.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o fungování systému přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla zřízeného nařízením (ES) č. 715/2007 o
schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o
opravách a údržbě vozidla
Předkládaná zpráva je založena na studii, která proběhla v roce 2014 a zkoumala fungování systému přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla zavedeného nařízením (ES)
č. 715/2007 (nařízení Euro 5-6). Podává přehled o tom, do jaké míry plní výrobci vozidel své povinnosti ve vztahu k přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, a zkoumá,
zda zavedený systém dosahuje svých cílů v oblasti hospodářské soutěže, vnitřního trhu a životního prostředí. V oblasti zpřístupňování informací výrobci vozidel bylo
dosaženo pokroku, avšak přetrvávají určité problémy, především: komplikovaný přístup k informacím přes webové stránky výrobců kvůli odlišným rozhraním a nekompatibilnímu
softwaru a nejednotný výklad některých pojmů a požadavků obsažených v právních předpisech. Pokud jde o dopad zavedeného systému na hospodářskou soutěž, obecně se zdá, že
systém přinesl snížení nákladů na opravy a údržbu a zároveň přispěl ke zdokonalení technologie vozidel. Na druhé straně další dotčené subjekty (opravny, distributoři náhradních
dílů, výrobci diagnostických nástrojů a nástrojů pro opravu, vydavatelé technických informací) uvádějí problémy spojené se získáváním informací přímo od výrobců, mezi něž patří
zejména cena, formát, smluvní doložky a dlouhé dodací lhůty. Pokud jde o přínosy pro životní prostředí, skutečný dopad je omezený a zlepšení v oblasti environmentální kvality lze
jen těžko kvantifikovat z důvodu chybějících nezávislých údajů. Zpráva uvádí následující oblasti, v nichž je možné zlepšit či změnit uvedené nařízení: přezkum zmínky o zásadě
„neomezeného a standardizovaného přístupu způsobem, který je nediskriminační“ v rámci povinnosti výrobců poskytovat přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla;
objasnění otázky, které informace lze považovat za informace související s bezpečností v protikladu k informacím, které souvisejí se zabezpečením; zdokonalení postupu podávání
stížností ke schvalovacím orgánům; přístup k informacím o údajích o dílech vozidla identifikovaných pomocí kódu VIN a prostřednictvím společného strukturovaného procesu;
zavedení odchylek nebo alternativních způsobů poskytování informací o opravách a údržbě vozidla pro vozidla vyráběná ve velmi malých objemech, specializovaná vozidla a vozidla
zvláštního určení; přizpůsobení se technickému pokroku.
15592/16

COM(2016) 782 final

st15592.cs16.pdf (474 KB, 15. 12. 2016)

14. 12. 2016 15. 12. 2016

6

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení do VEZ
dokumentu PSP ČR

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zlepšování a modernizace vzdělávání
Předkládané sdělení je součástí nové iniciativy Komise v oblasti mládeže a úzce souvisí s novou agendou dovedností pro Evropu z června 2016. Jeho cílem je zdůraznit zásadní
význam vzdělávání a stanovit možné způsoby podpory členských států jednak ve specifických odvětvích vzdělávání a jednak celkově. Konkrétní plánované kroky Komise zahrnují:
podporu vzájemného učení členských států a výměny osvědčených postupů; podporu efektivnějšího využívání zdrojů ve školách; revizi rámce klíčových kompetencí pro celoživotní
učení; podporu podnikatelského ducha a dovedností a podnikatelského vzdělávání; aktivní působení Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa; předložení návrhu
doporučení Rady o podpoře sociálního začleňování a společných hodnot prostřednictvím vzdělávání a neformálního učení; aktivní podporu vzdělávání a trvalého profesního rozvoje
pedagogů; podporu inkluzivního vzdělávání; podporu využívání evropských strukturálních a investičních fondů; další rozvoj platforem eTwinning a School Education Gateway;
zlepšování dostupnosti údajů o zaměstnatelnosti absolventů a sociálních dopadech; širší a silnější propojení univerzit, podniků a dalších organizací; zlepšení spolupráce mezi
výzkumem a vzděláváním; podporu investic do vysokoškolského vzdělávání; nabídku vzájemného poradenství; a posílení znalostní základny a zlepšení kvality analýz.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Investice do evropské mládeže
Předkládané sdělení je součástí nové iniciativy Komise v oblasti mládeže. Zaměřuje se na aktuální situaci mladých lidí, zejména pokud jde o vzdělávání a zaměstnanost, a uvádí
opatření, která mají mladým lidem pomoci využívat příležitosti, začlenit se do společnosti, stát se aktivními občany a uspět v pracovním životě. Stávající opatření EU jsou zaměřena
především na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, k němuž významně přispělo zavedení záruk pro mladé lidi, investování do dovedností, schopností a začlenění na trhu práce
(nová agenda dovedností pro Evropu z června 2016, Evropská aliance pro učňovskou přípravu, Evropský pakt mládeže, Evropský týden odborných dovedností) a nabízení
přeshraničních příležitostí a větší zapojení mládeže (program Erasmus, Evropská dobrovolná služba). S ohledem na přetrvávající důsledky hospodářské a finanční krize je pro
Komisi prioritou dosažení pokroku ve třech směrech:
• větší dostupnost zaměstnání - úplné a udržitelné uplatňování záruk pro mladé lidi, navýšení dostupných zdrojů pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí;
• lepší příležitosti díky vzdělávání a odborné přípravě - podpora reformy vzdělávacích systémů členských států, návrh rámce kvality pro učňovské vzdělávání, vytvoření služby na
podporu učňovské přípravy založené na poptávce, návrh nové zvláštní složky dlouhodobé mobility učňů ErasmusPro (na 6-12 měsíců) v rámci programu Erasmus+;
• více příležitostí pro solidaritu, mobilitu ve vzdělávání a účast na vzdělávání - navýšení rozpočtu programu Erasmus+ do roku 2020 o 200 milionů EUR, vytvoření Evropského
sboru solidarity, revize evropské strategie pro mládež na období po roce 2018, podpora multimodální mobility mladých lidí zapojených do některého vzdělávacího projektu.
15420/16

COM(2016) 940 final

st15420.cs16.pdf (469 KB, 13. 12. 2016)

12. 12. 2016 13. 12. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropský sbor solidarity
Předkládané sdělení je součástí nové iniciativy Komise v oblasti mládeže. Zabývá se vznikem Evropských sborů solidarity za účelem posílení soudržnosti a podpory solidarity v
evropské společnosti. Tyto sbory jsou určeny všem mladým lidem ve věku 18-30 let, kterým by měly umožnit zapojit se do širokého okruhu solidárních činností buď formou
dobrovolnictví nebo získáním pracovní zkušenosti. Cílem je, aby se do roku 2020 do sborů přihlásilo 100 000 mladých Evropanů. Činnosti v rámci sborů by spočívaly v podpoře
národních a místních správních orgánů a institucí, nevládních organizací a společností v různých oblastech, jako např. zajišťování potravin pro potřebné osoby, úklid lesů a pláží,
pomoc v regionech zasažených přírodní katastrofou nebo pomoc při integraci uprchlíků. Za činnost v rámci sborů získají účastníci certifikát popisující podrobně konkrétní aktivity
v průběhu nasazení. Sbory budou vytvořeny postupně v úzké spolupráci se zainteresovanými subjekty. V první fázi, kterou zahajuje toto sdělení, se budou zájemci moci registrovat
prostřednictvím Evropského portálu pro mládež a jejich nasazení bude financováno ze stávajících programů (Evropská dobrovolná služba v rámci programu Erasmus+, Program
pro zaměstnanost a sociální inovace, LIFE, Evropa pro občany, Azylový, migrační a integrační fond, Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova, program Health). Na jaře 2017 předloží Komise návrh na financování sborů z vlastní rozpočtové linie.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění doporučení Rady o podpoře zdraví
upevňující tělesné aktivity
Doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity bylo přijato v listopadu 2013. Předkládaná zpráva shrnuje pokrok dosažený při jeho provádění za období 2014-2016.
Rámec pro monitorování zahrnuje 23 ukazatelů z různých tematických oblastí (např. mezinárodní doporučení a pokyny, sport, zdraví, vzdělávání, životní prostředí, pracovní
prostředí, starší občané). Do průzkumu o provádění těchto ukazatelů se zapojilo 27 států (s výjimkou Řecka). Všechny zúčastněné státy vypracovaly po přijetí doporučení
vnitrostátní politiky nebo akční plány v jedné nebo několika uvedených oblastech, zejména v oblasti sportu, zdraví a vzdělávání. Pouze jediná země plně řešila a provedla všech 23
ukazatelů, nejméně 10 ukazatelů provedlo 23 zemí. Pouze sedm zemí provedlo politiky zahrnující všechny tematické oblasti. Mezi hlavní přínosy doporučení patří, že posloužilo
jako impuls k řešení nízké pohybové aktivity prostřednictvím veřejné politiky, přispělo ke zlepšení monitorování zdraví prospěšné pohybové aktivity v členských státech EU,
pomohlo získat údaje pro porovnání stavu v jednotlivých členských státech a podpořilo výměnu osvědčených postupů. Z hodnocení rovněž vyplynuly následující možné problémy:
meziodvětvová povaha rámce pro monitorování; provádění některých programů a politik na regionální nebo místní úrovni, případně jejich provádění subjekty, které nepodávají
příslušné zprávy vládám; a neúplné informace o financování přijatých opatření z důvodu zahrnutí finanční podpory do různých politik a rozpočtových oblastí. Úspěch podpory
zdraví upevňující tělesné aktivity však v konečném důsledku závisí na schopnosti členských států provádět doporučení efektivně v různých odvětvích a nabídnout občanům rámec,
který upřednostňuje aktivní životní styl.
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