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Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké snemovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
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Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií,
Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí Evropské unie jménem Evropské unie
Nařízením (EU) č. 1063/2010 byla zavedena reforma pravidel systému všeobecných celních preferencí, která spočívala v podmínečném zahrnutí Turecka do systému kumulace
původu, který do té doby fungoval mezi EU, Švýcarskem a Norskem. Součástí této reformy byl i nový systém osvědčení o původu vydaných registrovanými vývozci, jehož
uplatňování bylo odloženo do 1. ledna 2017. Zohlednění uvedené reformy vyžaduje nahrazení stávajích dohod mezi EU a Norskem a Švýcarskem poskytujících celní preference v
rámci systému všeobecných preferencí, kterými se stanoví, že se zbožím se složkou norského nebo švýcarského původu se bude po jeho příchodu na celní území EU zacházet jako
se zbožím se složkou, která pochází z EU, dohodami novými. Jednání o těchto nových dohodách byla s Norskem a se Švýcarskem vedena a uzavřena na základě zmocnění, které
Rada udělila Komisi dne 8. března 2012. Cílem předkládaného návrhu je schválit podpis nové dohody se Švýcarskem jménem Evropské unie.
14186/16

COM(2016) 671 final

2016/0327 (NLE)

st14186.cs16.pdf (377 KB, 14. 11. 2016)
11. 11. 2016 14. 11. 2016
Přílohy:
st14186-ad01.cs16.pdf (370 KB, 16. 11. 2016)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií,
Švýcarskou konfederací, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí Evropské unie
Nařízením (EU) č. 1063/2010 byla zavedena reforma pravidel systému všeobecných celních preferencí, která spočívala v podmínečném zahrnutí Turecka do systému kumulace
původu, který do té doby fungoval mezi EU, Švýcarskem a Norskem. Součástí této reformy byl i nový systém osvědčení o původu vydaných registrovanými vývozci, jehož
uplatňování bylo odloženo do 1. ledna 2017. Zohlednění uvedené reformy vyžaduje nahrazení stávajích dohod mezi EU a Norskem a Švýcarskem poskytujících celní preference v
rámci systému všeobecných preferencí, kterými se stanoví, že se zbožím se složkou norského nebo švýcarského původu se bude po jeho příchodu na celní území EU zacházet jako
se zbožím se složkou, která pochází z EU, dohodami novými. Jednání o těchto nových dohodách byla s Norskem a se Švýcarskem vedena a uzavřena na základě zmocnění, které
Rada udělila Komisi dne 8. března 2012. Cílem předkládaného návrhu je schválit uzavření nové dohody se Švýcarskem.
14189/16

COM(2016) 672 final
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and
amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí
Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624
Politika EU v oblasti vízové liberalizace je důležitým nástrojem pro budování partnertsví se třetími zeměmi a zvyšování atraktivity EU pro podnikání a turistiku. V současné době
může do EU cestovat bez víza přibližně 1,4 miliardy lidí z asi 60 zemí. Návrhem na vytvoření Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) Komise reaguje na
skutečnost, že díky vízové liberalizaci mají kompetentní orgány k dispozici pouze minimum informací o tom, zda státní příslušníci třetích zemí bez vízové povinnosti překračující
vnější hranice EU nepředstavují riziko. Systém ETIAS představuje doplnění systému vstupu/výstupu, pokud jde o sběr informací o těchto osobách. Oba systémy by měly být plně
interoperabilní. Hlavní prvky návrhu zahrnují:
• definici systému ETIAS - architektura, řídící a operační struktura;
• vymezení působnosti;
• postup pro podání žádosti o cestovní povolení a jeho vydání - online podání žádosti, zaplacení poplatku, zpracování žádosti, odpověď žadateli, kontrola dopravcem, kontrola na
hranicích schengenského prostoru;
• odvolání nebo zrušení cestovního povolení;
• vymezení role Europolu;
• technickou infrastrukturu systému ETIAS;
• úpravu doby uchovávání údajů;
• interoperabilitu a sdílení zdrojů se systémem vstupu/výstupu.
Technické a operační detaily systému budou dohodnuty a přijaty později v rámci prováděcích rozhodnutí. Náklady na vytvoření systému ETIAS se odhadují na 212,1 milionu EUR a
roční náklady na provoz na 85 milionů EUR. Systém by měl být finančně soběstačný, provozní náklady by měly být kryty příjmy z poplatků.
14082/16

COM(2016) 731 final

2016/0357 (COD)

st14082.en16.pdf (1 MB, 19. 11. 2016)
Přílohy:
st14082-ad01.en16.pdf (1 MB, 19. 11. 2016)

16. 11. 2016 19. 11. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací
týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti
Cílem nařízení (EU) č. 1286/2014 je zvýšit ochranu drobných investorů při investování do struturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční
složkou. Za tím účelem ukládá tvůrcům těchto produktů vypracovat a zveřejnit sdělení klíčových informací o těchto produktech v souladu se stanovenými požadavky. 30. června
2016 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci, jímž stanovila regulační technické normy týkající se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací
a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení. Evropský parlament však 14. září 2016 toto nařízení odmítl. Vypracovávání sdělení klíčových informací není
vázáno na přijetí aktu v přenesné pravomoci, avšak chybějící technické standardy mohou komplikovat uplatňování nařízení. V zájmu poskytnutí dostatečného prostoru pro
objasnění obsahu určitých pravidel proto Komise na žádost Evropského parlamentu a většiny členských států navrhuje odsunout účinnost nařízení (EU) č. 1286/2014 o 12 měsíců,
na 1. ledna 2018.
14298/16

COM(2016) 709 final

2016/0355 (COD)

st14298.cs16.pdf (353 KB, 14. 11. 2016)

10. 11. 2016 14. 11. 2016
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Návrh rozhodnutí Rady o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)
Mezinárodní poradní výbor pro bavlnu (ICAC) je jedním z mezinárodních orgánů pro obchod s komoditami. Podporuje transparentnost světového trhu s bavlnou, slouží jako
informační systém pro technické informace o produkci bavlny a jako fórum pro diskusi o mezinárodně významných otázkách spojených s bavlnou. Členy výboru jsou země, které
produkují nebo spotřebovávají bavlnu nebo s ní obchodují, a všechny segmenty odvětví bavlny. Mezi členy patří v současné době devět členských států EU. Vzhledem k významu
bavlny pro hospodářství Unie (od roku 2009 je EU čistým vývozcem bavlny, textilní a oděvní průmysl EU používá značné množství bavlněné látky, bavlna je součástí evropské
rozvojové spolupráce) je členství ve výboru v zájmu Unie. V roce 2013 proto Rada zmocnila Komisi ke sjednání přistoupení Unie k výboru. Cílem předkládaného návrhu je toto
přistoupení schválit.
14548/16

COM(2016) 712 final

2016/0349 (NLE)

st14548.cs16.pdf (350 KB, 18. 11. 2016)

17. 11. 2016 18. 11. 2016

Dokumenty informační povahy
Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Seventh report on relocation and resettlement Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Sedmá zpráva o relokaci a přesídlování
Předkládaná zpráva podává aktualizovaný přehled o situaci v oblasti relokace a přesídlování od poslední zprávy vydané 28. září 2016 a hodnotí akce podniknuté všemi dotčenými
stranami v období 27. září - 8. listopadu 2016 (referenční období) za účelem splnění přijatých závazků. Během referenčního období dorazilo do Řecka 4 561 osob a celkový počet
migrantů na území Řecka je nyní přibližně 61 700. Do Itálie přicestovalo 29 844 osob, což představuje nárůst o 13,5 % v porovnání se stejným obdobím v roce 2015. Druhou
nejpočetnější skupinou (3 660 osob - 12 %) nově příchozích do Itálie byli Eritrejci, kteří jsou jednou z národností způsobilých pro relokaci. V referenčním období bylo relokováno 1
212 osob, a celkový počet relokací tak dosáhl 6 925. Přesídleno bylo 1 157 osob, především z Turecka, Jordánska a Libanonu, a celkový počet dosud přesídlených osob tak dosáhl
11 852. Z celkového počtu přesídlených bylo 603 osob přesídleno v rámci provádění mechanismu 1:1 stanoveném v prohlášení EU-Turecko (celkem 2 217). Česká republika od
poslední zprávy nepředložila žádný příslib ohledně relokace ani žádného žadatele nerelokovala. Osmá zpráva o relokaci a přesídlování bude předložena v prosinci 2016.
14369/16

COM(2016) 720 final

st14369.en16.pdf (551 KB, 14. 11. 2016)
14. 11. 2016 14. 11. 2016
Přílohy:
st14369-ad01.en16.pdf (303 KB, 14. 11. 2016)
st14369-ad02.en16.pdf (285 KB, 14. 11. 2016)
st14369-ad03.en16.pdf (353 KB, 14. 11. 2016)

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Second Progress report towards an effective and
genuine Security Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Druhá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
Předkládaná zpráva navazuje na první zprávu o pokroku z 12. října 2016. Hodnotí vývoj od jejího vydání a informuje o výhledu na prosinec 2016. Navzdory již přijatým opatřením je
nutný další významný pokrok. Za urgentní Komise považuje zejména: dosažení dohody o návrhu směrnice o boji proti terorismu, návrhu revize směrnice o střelných zbraních a
návrhu na změnu Schengenského hraničního kodexu ještě v průběhu tohoto měsíce; uvedení Evropské pohraniční a pobřežní stráže do praxe; přednostní projednání návrhu na
vytvoření systému EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS); a podporu sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci. Další zpráva bude vydána v prosinci a bude zahrnovat
rovněž informace o pokroku v oblasti kyberkriminality a kybernetické bezpečnosti.
14617/16

COM(2016) 732 final

st14617.en16.pdf (358 KB, 18. 11. 2016)

18. 11. 2016 18. 11. 2016
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Recommendation for a Council Recommendation on the economic policy of the euro area - Doporučení pro doporučení Rady o hospodářské politice 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.en16.pdf (260 KB, 18. 11. 2016)

18. 11. 2016 18. 11. 2016

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank and the European Economic and Social Committee - Alert
Mechanism Report 2017 (prepared in accordance with Articles 3 and 4 of Regulations (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic
imbalances) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva o mechanismu
varování za rok 2017 (připravená podle článků 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.en16.pdf (10 MB, 18. 11. 2016)

18. 11. 2016 18. 11. 2016
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Draft Joint Employment Report from the Commission and the Council accompanying the Communication from the Commission on the Annual Growth Survey 2017
- Předloha společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti doprovázející sdělení Komise o roční analýze růstu na rok 2017
Předkládaná zpráva je součástí balíčku, který zahajuje evropský semestr. Poskytuje roční přehled vývoje v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti v Evropě včetně reformních
opatření členských států. Konstatuje, že situace v dotčených oblastech se zlepšuje v kontextu mírného hospodářského oživení. Přetrvává však vysoká úroveň nerovností, které
omezují potenciál pro udržitelný růst. Je proto třeba pokračovat v reformách podporujících inkluzivní pracovní trhy, vytváření pracovních míst a zapojení do trhu práce, přičemž je
třeba řádně zkombinovat flexibilitu a odpovídající zabezpečení. Pro podporu vytváření pracovních míst a odstraňování nerovností by měly být lépe využity daňové systémy. Došlo
pouze k mírnému zvýšení nominálních mezd při nízké míře inflace; několik členských států reformovalo své rámce pro stanovování mezd ve spolupráci se sociálními partnery.
Zapojení sociálních partnerů do vytváření a provádění reforem je v EU nerovnoměrné. Pokračovala modernizace systémů vzdělávání a odborné přípravy v zájmu zlepšení
dovedností potřebných pro přizpůsobení se potřebám trhu práce. Dále se snižovala míra nezaměstnanosti mladých lidí a počet osob, které nejsou zaměstnané ani zapojené do
vzdělávání nebo odborné přípravy, avšak v některých členských státech zůstávají tato čísla velmi vysoká. Prioritou zůstává řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Přetrvávají
nerovnosti v zastoupení žen na pracovním trhu a jejich odměňování. Pokračovalo rovněž úsilí v oblasti modernizace systémů sociální ochrany v zájmu zlepšení pokrytí a
přiměřenosti dávek, přístupu, kvality služeb a podpory zapojení do trhu práce. Nedávné penzijní reformy se již nezaměřují pouze na zvyšování věku pro odchod do důchodu, ale
zahrnují opatření pro zajištění přiměřenosti důchodů prostřednictvím záruk a indexace. Důležitým aspektem zůstává příliv velkého počtu migrantů, který klade vysoké nároky na
strategie pro integraci.
Souvisí s dokumenty 14357/16, 14358/16, 14359/16 a 14630/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
14364/16

COM(2016) 729 final

st14364.en16.pdf (8 MB, 18. 11. 2016)

18. 11. 2016 18. 11. 2016

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions - Towards A Positive Fiscal Stance for the Euro Area -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.en16.pdf (213 KB, 18. 11. 2016)
Přílohy:
st14630-ad01.en16.pdf (1 MB, 18. 11. 2016)

18. 11. 2016 18. 11. 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

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění Pařížské dohody – Pokrok EU při plnění cíle snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 40 % (na
základě požadavku článku 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí
skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES)
Podle čl. 21 nařízení (EU) č. 525/2013 Komise každoročně posuzuje pokrok Unie při plnění závazků v oblasti snižování emisí vyplývajících z úmluvy UNFCCC a Kjótského protokolu
a podává zprávu o závěrech tohoto posouzení. Pro období po roce 2020 bude přístup podle Kjótského protokolu nahrazen Pařížskou dohodou. Předkládaná zpráva hodnotí pokrok
směrem k dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 alespoň o 40 % ve srovnání s rokem 1990. V roce 2015 byly emise EU o 22 % nižší než v roce 1990.
Podle předpokladů členských států založených na stávajících opatřeních budou celkové emise EU v roce 2030 o 26 % nižší než v roce 1990. S ohledem na to jsou zaváděny nové
politiky pro zmírňování změny klimatu, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. Patří k nim finanční podpora opatření v oblasti klimatu a energie, a to jednak z prostředků získaných
členskými státy obchodováním s emisními povolenkami a jednak z různých nástrojů podporovaných z rozpočtu EU (strukturální a investiční fondy, společná zemědělská politika,
Horizont 2020, Evropský fond pro strategické investice, podprogram LIFE, nástroje pro vnější akci). Další iniciativy zahrnují: revizi systému EU pro obchodování s emisemi (20212030); legislativní návrhy týkající se sdílení úsilí a využívání půdy pro období 2021-2030; strategii pro nízkoemisní mobilitu zaměřenou zejména na pozemní dopravu; vytvoření
systému monitorování, vykazování a ověřování pro lodní dopravu v EU; zachycování a ukládání uhlíku; kontrola fluorovaných skleníkových plynů; nebo rámcová strategie pro
energetickou unii. K dosažení stanoveného cíle přispívají rovněž opatření pro přizpůsobení se změně klimatu navazující na strategii EU z roku 2013, zapojení do mezinárodní
politiky v oblasti klimatu (letectví, postupné snižování emisí fluorovaných uhlovodíků) a sdílení zkušeností.
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