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Návrh rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí 2010/39/EU, kterým se Portugalsku povoluje použít opatření odchylující se od
článků 168, 193 a 250 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Portugalská republika dne 18. dubna 2012 požádala o povolení k tomu, aby nadále uplatňovala opatření odchylující se od článků 168, 193
a 250 směrnice 2006/112/ES s cílem uplatnit speciální nepovinný režim pro podomní prodej.
Komise po posouzení žádosti předložila návrh rozhodnutí, kterým se navrhuje prodloužit odchylku do konce roku 2015 a uložit Portugalské
republice, aby spolu s žádostí o prodloužení předložila nejpozději do 1. dubna 2015 zprávu obsahující vyhodnocení používání zvláštního
opatření v případě, že by se mělo stanovit další prodloužení přesahující rok 2015.
16507/12

KOM(2012) 661
v konečném znění

2012/0314
(NLE)

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se
mění rozhodnutí 2010/39/EU,
kterým se Portugalsku povoluje
použít opatření odchylující se
od článků 168, 193 a 250 směrnice
2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty

14.11.2012 22.11.2012

Návrh rozhodnutí, kterým se Belgii povoluje použít opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném
systému daně z přidané hodnoty
Belgie požádala dne 21. června 2012 o povolení zavést opatření na osvobození od daně osob povinných k dani, jejichž roční obrat
nepřesahuje 25 000 EUR.
Komise po posouzení žádosti předložila návrh rozhodnutí, kterým se povoluje Belgii zavést opatření odchylující se od směrnice o DPH, a
kterým se zavede zjednodušující opatření pro podniky, jejichž roční obrat nepřesahuje 25 000 EUR. Toto rozhodnutí se použije do dne, kdy
vstoupí v platnost směrnice, kterou se mění prahové hodnoty ročního obratu pro osvobození osob povinných k dani od DPH, nebo, pokud
nastane dříve, do dne 31. prosince 2015.
16473/12

KOM(2012) 654
v konečném znění

2012/0312
(NLE)

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se
Belgii povoluje použít opatření
odchylující se od článku 285
směrnice 2006/112/ES o
společném systému daně z přidané
hodnoty

14.11.2012 21.11.2012

Návrh rozhodnutí, kterým se Slovinsku povoluje uplatnit zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o
společném systému daně z přidané hodnoty
Slovinsko požádalo dne 30. července 2012 o povolení uplatnit opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES, které
Slovinsku umožní osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje 50 000 EUR.
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Komise po posouzení žádosti předložila návrh rozhodnutí, kterým se Slovinsku povoluje osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž
roční obrat nepřesahuje 50 000 EUR. Toto rozhodnutí se použije do dne, kdy vstoupí v platnost pravidla Unie, kterými se mění prahové
hodnoty ročního obratu pro osvobození osob povinných k dani od DPH, nebo pokud nastane dříve, do dne 31. prosince 2015.
16474/12

KOM(2012) 667
v konečném znění

2012/0316
(NLE)

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se
Slovinsku povoluje uplatnit zvláštní
opatření odchylující se od článku
287 směrnice 2006/112/ES o
společném systému daně z přidané
hodnoty

16.11.2012 21.11.2012

Návrh nařízení, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v
některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo
dohody
Návrh se týká rybolovných práv pro plavidla Unie ve vodách Unie i mimo ně a pro plavidla třetích zemí lovících ve vodách Unie, která
vyplývají z rozhodnutí dosažených v rámci mnohostranných i dvoustranných jednání. Návrh upravuje omezení odlovu a intenzity rybolovu v
rybolovných oblastech Unie a v mezinárodních rybolovných oblastech, kde působí plavidla Unie, aby se dosáhlo cíle společné rybářské
politiky směřujícího k provozování rybolovu udržitelného z environmentálního, ekonomického a sociálního hlediska.
16291/12

KOM(2012) 668
v konečném znění

2012/0319
(NLE)

Návrh nařízení Rady, kterým se pro
rok 2013 stanoví rybolovná práva
ve vodách EU a rybolovná práva,
jimiž disponují plavidla EU v
některých vodách mimo EU, pro
některé rybí populace a skupiny
rybích populací, na něž se vztahují
mezinárodní jednání nebo dohody



19.11.2012 21.11.2012

Návrh směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností
kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních
 Sdělení Komise - Genderová vyváženost ve vedení podniků: přispět k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu
začlenění
Účelem návrhu směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností
kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních(COM(2012) 614 v konečném znění) je významně zvýšit počet žen v řídících a
dozorčích orgánech v celé EU. Toho má být dosaženo stanovením minimálního cíle 40% přítomnosti nedostatečně zastoupeného pohlaví
mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách. Zároveň se má od společností, které mají
mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady nízký podíl osob nedostatečně zastoupeného pohlaví, požadovat, aby pro
výběrová řízení pro tyto pozice zavedly předem stanovená, jasná, neutrálně formulovaná a jednoznačná kritéria a splnily tak daný cíl.
Návrh se snaží podpořit rovnost žen a mužů při přijímání ekonomických rozhodnutí a plně využít stávající potenciál talentu kandidátů. Jeho
cílem je zajistit rovnocennější zastoupení žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech a současně tak přispět k plnění cílů strategie Evropa
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2020. Díky navrhované směrnici budou odstraněny překážky, které musí ženy překonávat, když se ucházejí o pozice v řídících a dozorčích
orgánech, a zlepší se správa a řízení společností, jakož i jejich výkonnost.
Současně s návrhem směrnice o zlepšení genderové vyváženosti je předkládáno sdělení Genderová vyváženost ve vedení podniků:
přispět k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění (COM(2012) 615 final). Toto sdělení přibližuje aktuální stav
nedostatečného zastoupení žen ve vedení podniků. Zdůrazňuje hlavní překážky, které ženám brání v jejich kariérním postupu, a vysvětluje
způsob, jak lze – prostřednictvím nové legislativní iniciativy EU, kterou Komise navrhla spolu s tímto sdělením a která má zajistit lepší
genderovou vyváženost v řídících a dozorčích orgánech kotovaných společností – docílit strukturálních a nezvratných změn.
K uvedenému návrhu směrnice Komise zpracovala doprovodné pracovní dokumenty SWD(2012) 348 final - VOLUME I, SWD(2012) 348
final - VOLUME II a SWD(2012) 349 final.
16433/12

KOM(2012) 614
v konečném znění

16428/12

KOM(2012) 615
v konečném znění

2012/0299
(COD)

Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady o zlepšení
genderové vyváženosti mezi členy
dozorčí rady/nevýkonnými členy
správní rady společností
kotovaných na burzách a
o souvisejících opatřeních
Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů Genderová vyváženost ve vedení
podniků: přispět k inteligentnímu a
udržitelnému růstu podporujícímu
začlenění

14.11.2012 21.11.2012

14.11.2012 21.11.2012

Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí 2009/587/ES o existenci nadměrného schodku na Maltě
Dne 7. července 2009 vydala Rada doporučení určené Maltě, aby nejpozději do roku 2010 odstranila nadměrný schodek. Dne 16. února
2010 dospěla Rada na základě doporučení Komise k závěru, že byla přijata účinná opatření, ale že po přijetí uvedeného doporučení
nastaly na Maltě nepředvídané nepříznivé hospodářské okolnosti mající zásadní negativní důsledky pro veřejné finance. Rada proto přijala
revidované doporučení určené Maltě a prodloužila lhůtu pro odstranění nadměrného schodku o jeden rok, tj. do roku 2011.
Podle údajů poskytnutých Komisí (Eurostatem) na základě údajů oznámených Maltou před 1. dubnem 2012 a podle podzimní prognózy
útvarů Komise z roku 2012 je Rada názoru, že nadměrný schodek na Maltě do stanovené lhůty, tedy do roku 2011 byl odstraněn a
rozhodnutí 2009/587/ES by proto mělo být zrušeno.
Návrh zrušuje rozhodnutí 2009/587/ES o existenci nadměrného schodku na Maltě.
K uvedenému návrhu Komise zpracovala doprovodný pracovní dokument SWD(2012) 384 final.
16494/12

KOM(2012) 676
v konečném znění

Doporučení pro rozhodnutí Rady,
kterým se zrušuje rozhodnutí
2009/587/ES o existenci
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nadměrného schodku na Maltě

Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Evropská komise zmocňuje, aby se jménem EU účastnila jednání o mezinárodní
úmluvě Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními výsledky
Vzhledem k tomu, že manipulace s výsledky zápasů představuje jednu z největších hrozeb současného sportu, a to i kvůli zapojení
organizovaných zločineckých sítí působících v celosvětovém měřítku, se řešení tohoto problému stalo prioritou pro veřejné orgány,
sportovní hnutí a donucovací orgány na celém světě. Problematikou manipulace s výsledky zápasů se mimo jiné zabývala i zelená kniha
Komise z roku 2011 o on-line hazardních hrách, sdělení Komise o boji proti korupci v EU a sdělení Komise nazvané Příprava uceleného
evropského rámce pro on-line hazardní hry. V září 2011 přijal Výbor ministrů Rady Evropy doporučení o prosazování integrity sportu vůči
manipulaci s výsledky, zejména pokud jde o zápasy. V něm vyzval Rozšířenou částečnou dohodu o sportu (EPAS) k vypracování studie
proveditelnosti ohledně případného mezinárodního právního nástroje pro prevenci manipulace s výsledky zápasů a potírání tohoto jevu.
Rada Evropy vzala v březnu 2012 závěry této studie na vědomí a vyzvala EPAS, aby ve spolupráci s EU zahájila jednání o případném
mezinárodním právním nástroji (úmluvě) o boji proti manipulaci se sportovními výsledky.
Na základě předloženého doporučení pro rozhodnutí Rady má být Komise zmocněna, aby jménem EU sjednala mezinárodní úmluvu Rady
Evropy o boji proti manipulaci se sportovními výsledky.
16214/12

KOM(2012) 655
v konečném znění

Doporučení pro rozhodnutí Rady,
kterým se Evropská komise
zmocňuje, aby se jménem EU
účastnila jednání o mezinárodní
úmluvě Rady Evropy o boji proti
manipulaci se sportovními výsledky

13.11.2012

20.11.2012

Dokumenty Komise informační povahy
Zpráva Komise hodnotící provádění a dopad opatření přijatých podle směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci
Komise ve zprávě hodnotí provádění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zejména plnění celkového inspekčního závazku
Společenství a závazků jednotlivých členských států.
Komise ve zprávě uvádí, že směrnice je v zásadě provedena. Díky novému inspekčnímu režimu se zajistí provedení inspekce na lodích
připlouvajících do přístavů EU a kotvišť v plném rozsahu. Režim rovněž zavádí systém, v jehož rámci se výběr lodí pro inspekci provádí na
základě systému, který je více založený na posouzení rizikových faktorů. Informace o lodích vplouvajících do přístavů poskytované v
reálném čase zároveň zlepšují možnosti při rozhodování, které lodě mají být podrobeny inspekci.
V roce 2011 se ve srovnání s předcházejícími roky celkový počet inspekcí, které bylo třeba provést, snížil. Kvalita provedených inspekcí se
tak zvýšila a inspekce se zaměřily na lodě nesplňující normy. To znamená, že zdroje státní přístavní inspekce se soustředí na inspekci
méně kvalitních plavidel a že inspekce jsou důkladnější.
16633/12

KOM(2012) 660
v konečném znění

Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Zpráva
hodnotící provádění a dopad
opatření přijatých podle směrnice
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2009/16/ES o státní přístavní
inspekci

Sdělení Komise - Akční plán pro snížení náhodných úlovků mořských ptáků v lovných zařízeních
Cílem akčního plánu obsaženého v tomto sdělení je poskytnout rámec řízení, aby se vedlejší úlovky mořských ptáků minimalizovaly na co
nejnižší úroveň, která je prakticky možná. To je v souladu s cíli reformované společné rybářské politiky spočívajícími v přechodu k řízení
ekosystémů, které zahrnuje všechny složky ekosystému, včetně mořských ptáků.
Akční plán EU zahrnuje široké spektrum prvků, jako např. doporučených opatření, k posílení stávajících ustanovení a začlenění určitých
prvků do budoucích nařízení. Některá z těchto opatření lze provést na úrovni Unie, jiná je nutné uskutečnit na úrovni členských států nebo
je musí schválit regionální organizace pro řízení rybolovu. Kromě toho akční plán EU předpokládá opatření, která mohou být provedena
okamžitě, i opatření, která vyžadují dlouhodobý závazek podložený dostupnými důkazy a vědeckým poradenstvím. Časový rozvrh
provedení akčního plánu EU bude tudíž záviset na příspěvcích všech zúčastněných.
Ke zmiňované problematice Komise zpracovala doprovodné pracovní dokumenty SWD(2012) 369 final a SWD(2012) 370 final.
16518/12

KOM(2012) 665
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě Akční plán pro
snížení náhodných úlovků
mořských ptáků v lovných
zařízeních

16.11.2012 22.11.2012

Sdělení Komise Radě - Posouzení opatření přijatých Španělskem v reakci na doporučení Rady ze dne 10. července 2012 s cílem
odstranit nadměrný schodek veřejných financí
Dne 27. dubna 2009 Rada rozhodla, že Španělsko má nadměrný schodek a vydala doporučení k nápravě nadměrného schodku nejpozději
do roku 2012. Dne 10. července 2012 Rada rozhodla, že účinná opatření byla přijata a že poté, co bylo v roce 2009 přijato revidované
doporučení, se projevily nepředvídané nepříznivé hospodářské okolnosti mající zásadní negativní důsledky pro veřejné finance. Rada proto
přijala revidované doporučení a doporučila Španělsku, aby nejpozději do roku 2014 provedlo nápravu nadměrného schodku.
Komise na základě současných informací je názoru, že Španělsko přijalo účinná opatření, která představují přiměřený pokrok při
odstraňování nadměrného schodku v letech 2012 a 2013 v rámci mezí stanovených Radou dne 10. července 2012. Španělsko zejména
přijalo významná konsolidační opatření představující asi 5 ¼ % HDP v roce 2012 a 2 ¼ % HDP v roce 2013.
Pokud jde o rok 2014, Komise je názoru, že Španělsko dosud nepřijalo dostatečná opatření k dosažení požadovaného strukturálního úsilí.
Víceletý rozpočtový plán oznámený v srpnu nepředstavil dostatečně konkrétní opatření na podporu doporučeného fiskálního úsilí. Proto je
na rok 2014 ještě stále třeba specifikovat dodatečná a trvalá opatření.
Komise je názoru, že ve věci nadměrného schodku Španělska nejsou v současné době nutné žádné další kroky. Komise bude v souladu s
Paktem o stabilitě a růstu rozpočtový vývoj ve Španělsku i nadále podrobně sledovat.
Ke zmiňované problematice Komise zpracovala doprovodný pracovní dokument SWD(2012) 390 final.
16496/12

KOM(2012) 683
v konečném znění

Sdělení Komise Radě - Posouzení
opatření přijatých Španělskem v
reakci na doporučení Rady ze dne
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10. července 2012 s cílem odstranit
nadměrný schodek veřejných
financí

Sdělení Komise - Zajistit fungování vnitřního trhu s energií
Lhůta pro dokončení vnitřního trhu s energií byla evropskými lídry stanovena na rok 2014, což znamená, že do konce tohoto roku mají být
plně provedeny všechny právní předpisy v této oblasti. To mimo jiné zahrnuje zavedení základních technických pravidel na úrovni EU a
vybavení regulačních orgánů nezbytnými nástroji a zdroji k účinnému prosazování těchto předpisů. Vzhledem k tomu, že se v současnosti
nezdá, že by EU byla schopna tuto lhůtu splnit, považuje Komise za nezbytné, aby členské státy opustily sebestředné a vnitrostátně
zaměřené politiky a odolaly hlasům, které po nich volají, neboť tyto tendence brání účinnému fungování vnitřního trhu.
Toto sdělení znovu připomíná přínos integrovaných evropských trhů s energií a stanoví způsoby, jak zajistit, aby trh využil svůj potenciál co
nejdříve a naplnil potřeby a očekávání občanů a podniků EU. Jelikož má tato iniciativa velký význam pro prohlubování jednotného trhu,
byla zařazena mezi dvanáct prioritních opatření v rámci sdělení „Akt o jednotném trhu II Společně pro nový růst“. Na základě sdělení
Komise navrhuje akční plán (viz příloha 1), který má zajistit úspěch vnitřního trhu s energií. Vyzývá přitom všechny dotčené orgány EU,
členské státy a zúčastněné strany, aby spolupracovaly s cílem splnit navržené kroky v navržených lhůtách. Komise přezkoumá pokrok v
provádění tohoto akčního plánu v roce 2014.
Ke zmiňované problematice Komise zpracovala doprovodné pracovní dokumenty SWD(2012) 367 final, SWD(2012) 368 final VOLUME I,
SWD(2012) 368 final VOLUME II a SWD(2012) 368 final VOLUME III.
16202/12

KOM(2012) 663
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Zajistit
fungování vnitřního trhu s energií

15.11.2012 21.11.2012

Zpráva Komise - Stav evropského trhu s uhlíkem v roce 2012
Předmětná zpráva je předkládána v souladu s čl. 10 odst. 5 a čl. 29 směrnice 2003/87/ES o systému Evropské unie pro obchodování s
emisemi. Cílem této zprávy je uskutečnění analýzy fungování trhu s uhlíkem a zvážení případné potřeby přijetí regulačních opatření
směřujících k nápravě zjištěných nedostatků. Evropská komise ve zprávě konstatuje, že účinky krize a předpisy týkající se přechodu
obchodování do 3. fáze mají za následek vážnou krátkodobou nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Tato nerovnováha by měla být
urychleně řešena, jinak by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění schopnosti systému Evropské unie pro obchodování s emisemi efektivně
plnit své cíle v budoucích fázích. Komise navrhuje přijmout opatření dvěma směry, a to změnu harmonogramu dražeb povolenek a
projednat a přezkoumat strukturální opatření se všemi dotčenými subjekty. V závěru zprávy je uvedena přehledná tabulka, jež obsahuje
charakteristiky jednotlivých navrhovaných možností určených k řešení zmiňovaných problémů.
16537/12

KOM(2012) 652
v konečném znění

Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě Stav
evropského trhu s uhlíkem v roce
2012

Zpráva Komise o potravinách a složkách potravin ošetřovaných ionizujícím zářením za rok 2011
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Uvedená zpráva je předkládána na základě čl. 7 odst. 4 směrnice 1999/2/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením. Podle čl. 7 odst. 3 této směrnice jsou členské státy povinny každoročně
Evropské komisi sdělit stanovené informace, na základě kterých je následně zpráva vypracována. Tuto povinnost splnilo 25 členských
států, přičemž Bulharsko a Malta nepředložily žádné informace. V České republice je schválena jedna ozařovna na sušené aromatické
byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky. Celkově v Evropské unii bylo v roce 2011 v provozu 24 schválených ozařoven, a to ve 13
členských státech.
16420/12

KOM(2012) 659
v konečném znění

Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o potravinách a
složkách potravin ošetřovaných
ionizujícím zářením za rok 2011

14.11.2012

20.11.2012

Zpráva Komise - Příspěvek rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES) k provádění stávajících povinností,
závazků a iniciativ členských států nebo EU na úrovni EU nebo na mezinárodní úrovni v oblasti environmentální ochrany
mořských vod
Evropská komise vydala tuto zprávu na základě čl. 20 odst. 2 rámcové směrnice 2008/56/ES, kterou se stanoví rámec pro činnosti
Společenství v oblasti mořské environmentální politiky. Cílem zprávy je posoudit příspěvek uvedené směrnice k provádění stávajících
povinností, závazků a iniciativ členských států a Evropské unie v oblasti ochrany mořských vod z hlediska životního prostředí. Zpráva
konstatuje, že směrnice v současné době vstupuje do rozhodující etapy svého provádění, kdy je na členských státech, aby vypracovaly
počáteční posouzení, stanovily dobrý environmentální stav a vytyčily cíle, které budou následně posuzovány Evropskou komisí z hlediska
adekvátnosti a soudržnosti.
16434/12

KOM(2012) 662
v konečném znění

Zpráva Komise Radě a
Evropskému parlamentu Příspěvek
rámcové směrnice o strategii pro
mořské prostředí (2008/56/ES) k
provádění stávajících povinností,
závazků a iniciativ členských států
nebo EU na úrovni EU nebo na
mezinárodní úrovni v oblasti
environmentální ochrany mořských
vod

16.11.2012

20.11.2012

Sdělení Komise - Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy
Předmětné sdělení se zabývá plánem na ochranu vodních zdrojů Evropy. Jeho cílem je odstranění překážek, které brání opatřením na
ochranu vodních zdrojů v členských státech Evropské unie. Plán je založen na informacích a analýzách vyplývajících například ze zprávy
Evropské agentury pro životní prostředí o stavu vod, posouzení plánů povodí jednotlivých členských států, jenž provedla Komise,
přezkumu politiky pro řešení nedostatku vody a sucha a kontroly efektivity politiky Evropské unie na ochranu sladké vody. Plán je založen
na myšlence, že vodní prostředí je v rámci Evropské unie různorodé, a z tohoto důvodu neupravuje žádné univerzální řešení, ale
zdůrazňuje základní problémy a navrhuje možná opatření směřující k jejich vyřešení. Mezi základní témata tohoto sdělení patří například
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zlepšení využívání půdy, řešení znečištění vody, zvýšení účinnosti využívání vody a odolnosti vůči mimořádným jevům a zlepšení správy a
řízení v oblasti hospodaření s vodními zdroji.
Ke zmiňované problematice Komise zpracovala doprovodné pracovní dokumenty SWD(2012) 381 final, SWD(2012) 382 final / Volume I a
SWD(2012) 382 final / Volume II.
16425/12

KOM(2012) 673
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a Sociálnímu
výboru a Výboru regionů Plán na
ochranu vodních zdrojů Evropy

14.11.2012

20.11.2012

Sdělení Komise - Zpráva o přezkumu evropské politiky pro řešení problému nedostatku vody a sucha
Uvedená zpráva se věnuje problematice nedostatku vody a sucha. Reaguje na žádost Rady z roku 2007, aby v roce 2012 došlo k
přezkumu politiky pro řešení problému nedostatku vody a sucha, jež byla uvedena prostřednictvím sdělení Komise KOM(2012) 414.
Sdělení určilo sedm hlavních politických řešení tohoto problému. Jedná se například o oblast zavedení vhodných poplatků za vodu,
racionálnější příděl vody a finančních prostředků vztahujících se k vodě, zlepšení sytému řízení rizik sucha nebo zvážení dodatečné
infrastruktury pro zásobování vodou. Zpráva se podrobně věnuje jednotlivým řešením, která byla zmíněna ve sdělení, přičemž hodnotí
dosavadní vývoj, jakož i nedostatky. V závěru Komise konstatuje, že celkového cíle politiky řešení problému nedostatku vody a sucha
nebylo dosaženo, i když bylo docíleno pokroku při provádění sedmi nástrojů uvedených ve sdělení. Možnosti řešení nalezených problémů
jsou částečně uvedeny ve sdělení Komise KOM(2012) 673 ohledně plánu na ochranu vodních zdrojů Evropy. Další opatření mohou být
součástí strategie pro přizpůsobování se změně klimatu, která by měla být předložena v průběhu roku 2013.
Ke zmiňované problematice Komise zpracovala doprovodný pracovní dokument SWD(2012) 380 final.
16547/12

KOM(2012) 672
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů Zpráva o
přezkumu evropské politiky pro
řešení problému nedostatku vody a
sucha

14.11.2012 22.11.2012

Zpráva Komise o provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) Plány povodí
Předmětná zpráva Evropské komise je vypracována na základě čl. 18 směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost
Společenství v oblasti vodní politiky. Tato směrnice zavedla na unijní úrovni cíle pro ochranu a obnovu vodních ekosystémů, které mají být
základem pro dlouhodobé a udržitelné využívání vody lidmi, podniky a přírodou. Stanovila obecný cíl, aby do roku 2015 bylo dosaženo
dobrého stavu všech vodních útvarů. Směrnice stanovila členským státům povinnost vypracovat do konce roku 2009 plány povodí, přičemž
tato zpráva je založena na jejich posouzení a hodnocení. Co se týká počtu členských států, tak 23 států přijalo všechny plány povodí a
podalo o nich zprávu Komisi, 4 členské státy dosud nesplnily svoji povinnost úplně. Ze zprávy vyplývá, že stanoveného cíle se v roku 2015
zřejmě nepodaří dosáhnout, a to zejména z důvodu hydromorfologických vlivů, znečištění a nadměrného čerpání vody. Zpráva obsahuje
doporučení členským státům, která by jim mohla napomoci k dosažení stanoveného cíle, přičemž Komise bude nadále prostřednictvím
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dvoustranné spolupráce s členskými státy sledovat provádění těchto doporučení a případně zajistí prosazování plnění povinností
vyplývajících z rámcové směrnice o vodě.
Ke zmiňované problematice Komise zpracovala doprovodné pracovní dokumenty týkající se uvedených států: Rakousko, Belgie,
Bulharsko, Kypr, Česká republika, Německo, Dánsko, Estonsko, Řecko, Španělsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva,
Lucembursko, Lotyšsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko, Velká Británie a Norsko.
Obecně se k této problematice také vztahují tyto dokumenty SWD(2012) 379 final 1/30, SWD(2012) 379 2/30.
16571/12

KOM(2012) 670
v konečném znění

Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o provádění
rámcové směrnice o vodě
(2000/60/ES) Plány povodí

14.11.2012 23.11.2012

Sdělení Komise - Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností pro dosažení lepších socioekonomických výsledků
Investice do vzdělávání a odborné přípravy pro rozvoj dovedností má zásadní význam pro podporu růstu a konkurenceschopnosti:
dovednosti determinují schopnost Evropy zvýšit produktivitu. V dlouhodobém horizontu mohou dovednosti podněcovat inovace a růst,
posunout výše výrobu v hodnotovém řetězci, stimulovat soustředění dovedností na vyšší úrovni v EU a formovat budoucí trh práce.
Výrazný nárůst celosvětové nabídky vysoce kvalifikovaných osob v posledním desetiletí představuje pro Evropu náročnou zkoušku. Doba,
kdy konkurence pocházela především ze zemí, jež mohly nabídnout pouze málo kvalifikovanou práci, již pominula. Kvalita vzdělávání a
nabídka dovedností se zvýšily v celosvětovém měřítku a Evropa na tuto skutečnost musí reagovat. Všeobecné poslání vzdělávání a
odborné přípravy zahrnuje cíle, jakými jsou aktivní občanství, osobní rozvoj a blahobyt. Zatímco tyto cíle jdou ruku v ruce s potřebou
zlepšovat dovednosti pro zaměstnatelnost za situace stagnujícího hospodářského růstu a úbytku pracovních sil v důsledku stárnutí
populace, nejnaléhavější výzvou pro členské státy je nutnost řešit potřeby ekonomiky a zaměřit se na řešení problému rychle rostoucí
nezaměstnanosti mladých lidí. Evropská komise v tomto sdělení klade důraz na poskytnutí potřebných dovedností pro zaměstnanost,
zvýšení účinnosti našich vzdělávacích institucí a institucí odborné přípravy a rozšíření jimi poskytovaného začleňování a na spolupráci se
všemi příslušnými zúčastněnými stranami. Rozsah a rychlost reforem musí být zvýšeny, aby vysoce kvalitní dovednosti mohly podporovat
růst i tvorbu pracovních míst. Komise zde určuje několik strategických priorit, kterými by se měly zabývat členské státy, společně s novými
opatřeními EU na podporu úsilí členských států. Tyto priority odrážejí doporučení Komise pro jednotlivé země týkající se řady členských
států a podporují Roční analýzu růstu na rok 2012.
Ke zmiňované problematice Komise zpracovala doprovodné pracovní dokumenty SWD(2012) 371 final, SWD(2012) 372 final, SWD(2012)
373 final, SWD(2012) 374 final, SWD(2012) 375 final, SWD(2012) 376 final, SWD(2012) 377 final a SWD(2012) 377 final Part II.
14871/12

KOM(2012) 669
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů
Přehodnocení vzdělávání: investice
do dovedností pro dosažení lepších
socioekonomických výsledků
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