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Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
7. - 13. prosince 2020
Rada EU - kód dokumentu
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Proposal for a Council Decision pursuant to Article 218 (9) TFEU on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established
by Article 164 of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European
Atomic Energy as regards agricultural subsidies - Návrh rozhodnutí Rady podle článku 218 odst. 9 SFEU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve
smíšeném výboru zřízeném článkem 164 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství
pro atomovou energii, pokud jde o zemědělské dotace
Komise předkládá soubor čtyř návrhů, které stanovují postoj EU ve smíšeném výboru zřízeném článkem 164 dohody o vystoupení Spojeného království z EU k návrhům aktů, jež
mají být tímto výborem přijaty ve vztahu k Protokolu o Irsku a Severním Irsku připojenému k dohodě a jeho uplatňování. Konkrétně se tyto akty týkají: výjimek z uplatňování
pravidel EU pro státní podporu na zemědělské dotace; podmínek pro určení zboží, u nějž nehrozí následný vstup do Unie; opravy přílohy 2 protokolu, kde jsou chybně uvedeny dva
předpisy EU, které by se neměly uplatňovat ve vztahu k Severnímu Irsku; a praktických pracovních ujednání pro výkon práv podle článku 12 odst. 2 protokolu.
Jedná se o dokumenty kategorie Limité, které jsou vyhrazeny pro osobní potřebu těch, jimž jsou určeny. Nelze je dále šířit ani zveřejňovat jejich obsah.
13909/20

COM(2020) 835 final

st13909.en20.pdf (334 KB, 10. 12. 2020)
Přílohy:
st13909-ad01.en20.pdf (390 KB, 10. 12. 2020)

10. 12. 2020 10. 12. 2020

Proposal for a Council Decision pursuant to Article 218 (9) TFEU on the Union position concerning the draft Joint Committee Decision on the determination of
goods not at risk - Návrh rozhodnutí Rady podle článku 218 odst. 9 SFEU o postoji Unie k předloze rozhodnutí smíšeného výboru o určení zboží, které není
ohroženo
13911/20

COM(2020) 834 final

2020/0368(NLE)

st13911.en20.pdf (369 KB, 10. 12. 2020)
Přílohy:
st13911-ad01.en20.pdf (391 KB, 10. 12. 2020)

10. 12. 2020 10. 12. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by Article 164 of the Agreement
on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy as regards the
adoption of a decision to amend the Protocol on Ireland/Northern Ireland to that Agreement - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem
Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném článkem 164 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a
Evropského společenství pro atomovou energii k přijetí rozhodnutí o změně protokolu o Irsku/Severním Irsku k této dohodě
13913/20

COM(2020) 832 final

2020/0367(NLE)

st13913.en20.pdf (347 KB, 10. 12. 2020)
Přílohy:
st13913-ad01.en20.pdf (332 KB, 10. 12. 2020)

10. 12. 2020 10. 12. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by Article 164 of the Agreement
on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy as regards Union
presence - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném článkem 164 Dohody o vystoupení
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o přítomnost Unie
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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13916/20

COM(2020) 833 final

2020/0369(NLE)

10. 12. 2020 10. 12. 2020

st13916.en20.pdf (326 KB, 10. 12. 2020)
Přílohy:
st13916-ad01.en20.pdf (348 KB, 10. 12. 2020)

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o rybolovná práva pro tresku Esmarkovu v roce 2020
Předkládaný návrh stanoví rybolovná práva pro tresku Esmarkovu na období od 1. listopadu do 31. prosince 2020. Jeho cílem je navýšit na základě nejnovějšího doporučení
Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a posledních informací poskytnutých Dánskem jako téměř výhradním držitelem těchto práv již schválená předběžná rybolovná práva ve
výši 30 000 tun na 50 000 tun.
13635/20

COM(2020) 792 final

2020/0351(NLE)

st13635.cs20.pdf (435 KB, 8. 12. 2020)
Přílohy:
st13635-ad01.cs20.pdf (393 KB, 8. 12. 2020)

4. 12. 2020 8. 12. 2020

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/2403 as regards fishing authorisations for Union fishing
vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,
kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné činnosti
rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie
Tento návrh je součástí souboru alternativních opatření pro případ, že by po skončení přechodného období dne 31. prosince 2020 nevstoupila v platnost dohoda o budoucím
partnerství mezi EU a Spojeným královstvím. Cíle návrhu je vytvořit vhodný právní rámec do 31. prosince 2021, nebo dokud nebude se Spojeným královstvím uzavřena dohoda o
rybolovu (podle toho, co nastane dříve), pro pokračování vzájemného přístupu plavidel EU a Spojeného království do vod druhé strany po 31. prosinci 2020. Součástí návrhu je
usnadnění postupů udělování oprávnění rybářským plavidlům.
13905/20

COM(2020) 830 final

2020/0366(COD)

st13905.en20.pdf (418 KB, 10. 12. 2020)

10. 12. 2020 10. 12. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a
Kapverdskou republikou o zjednodušení vízového režimu pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie
Dohoda o zjednodušení vízového režimu pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie vstoupila v platnost dne 1. prosince 2014. Od tohoto data došlo k
některým změnám vnitrostátních předpisů Kapverd i předpisů EU týkajících se víz, konkrétně k revizi vízového kodexu EU a k přijetí ozhodnutí Kapverd osvobodit občany EU od
vízové povinnosti pro pobyty nepřesahující 30 dnů. S ohledem na potřebu zohlednit tyto změny v dohodě zahájila Komise za základě zmocnění uděleného Radou dne 28. listopadu
2019 jednání s Kapverdami o změně dohody. Jednání byla úspěšně ukončena parafováním pozměňující dohody oběma stranami dne 24. července 2020. Cílem předkládaných
návrhů je schválit podpis a uzavření vyjednané pozměňující dohody jménem EU.
13864/20

COM(2020) 783 final

2020/0348(NLE)

st13864.cs20.pdf (433 KB, 10. 12. 2020)
Přílohy:
st13864-ad01.cs20.pdf (670 KB, 10. 12. 2020)

9. 12. 2020 10. 12. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou
o zjednodušení vízového režimu pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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13865/20

COM(2020) 709 final

2020/0319(NLE)

9. 12. 2020 10. 12. 2020

st13865.cs20.pdf (434 KB, 10. 12. 2020)
Přílohy:
st13865-ad01.cs20.pdf (662 KB, 10. 12. 2020)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2018/1862 on the establishment, operation and use of the
Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters as regards the entry of alerts by Europol Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému
(SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, pokud jde o vkládání záznamů Europolem
Předkládaným návrhem reaguje Komise na existující mezeru ve sdílení informací o zahraničních teroristických bojovnících získaných od třetí zemí nebo mezinárodních organizací.
Hlavním nástrojem sdílení informací v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech je Schengenský informační systém (SIS), do něhož vkládají údaje členské
státy. Europol odhaduje, že v současné době existují informace o přibližně 1 000 zahraničních teroristických bojovnících, které nebyly do SIS vloženy. Důvodů je více - některé třetí
země sdílejí informace pouze s Europolem, členskému státu může bránit ve vložení informací omezení dané vnitrostátní právní úpravou nebo členské státy nemají prostředky na to,
aby obdržené informace odpovídajícím způsobem analyzovaly a ověřily. Europol na druhé straně v tuto chvíli nemá možnost poskytovat informace o podezřelých osobách a
zločincích přímo a v reálném čase úředníkům v přední linii v členských státech. Informační systém Europolu má řádově menší dosah než SIS, a to co do počtu uživatelů i co do
počtu vstupů. Cílem předkládaného návrhu je proto umožnit Europolu vytvářet záznamy o uvedených osobách a vkládat je přímo do SIS. Za tím účelem se v SIS zřizuje nová
kategorie záznamů, kterou bude využívat výhradně Europol ve stanovených a jasně definovaných případech. Obsahem této kategorie budou záznamy vytvořené na základě analýzy
informací, které Europol obdrží od třetích zemí nebo mezinárodních organizací a které se budou týkat trestných činů spadajících do působnosti kompetencí Europolu a pouze
státních příslušníků třetích zemí. Díky této nové kategorii záznamů by měli úředníci členských států v přední linii získat okamžitý přístup k údajům o podezřelých osobách. Návrh
detailně upravuje postup vkládání těchto záznamů ze strany Europolu a požadavky na jejich zpracování, ukládání a uchovávání.
13882/20

COM(2020) 791 final

2020/0350(COD)

st13882.en20.pdf (975 KB, 10. 12. 2020)

10. 12. 2020 10. 12. 2020

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/794, as regards Europol’s cooperation with private
parties, the processing of personal data by Europol in support of criminal investigations, and Europol’s role on research and innovation - Návrh nařízení
Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů
Europolem na podporu trestního vyšetřování a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací
Předkládaný návrh je součástí balíčku opatření zaměřených na zlepšení schopností EU v oblasti boje proti terorismu. Jeho cílem je posílit mandát Europolu tak, aby mohl na úrovni
EU účinně přispívat k boji proti terorismu. Návrh svěřuje Europolu nové úkoly, které zahrnují:
• spolupráci se soukromými subjekty a předávání důkazů získaných v rámci této spolupráce členským státům, včetně výměny osobních údajů týkajících se reakce na krizi s těmito
subjekty;
• zpracování rozsáhlých a komplexních souborů údajů, mj. za účelem podpory trestního vyšetřování v členských státech nebo vedeného Úřadem evropského veřejného žalobce;
• posílení úlohy Europolu v oblasti výzkumu a inovací, např. podporou Komise při určování klíčových výzkumných témat nebo podporou členských států při využívání nových
technologií;
• vkládání údajů do Schengenského informačního systému;
• spolupráci s třetími zeměmi při předcházení trestným činům spadajícím do působnosti Europolu a boji proti nim;
• posílení spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce a úřadem OLAF;
• společné operativní analýzy s členskými státy.
Návrh rovněž posiluje parlamentní dohled nad Europolem a rámec pro ochranu údajů vztahující se na Europol a vyjasňuje některé stávající úkoly Europolu.
13908/20

COM(2020) 796 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13908.en20.pdf (1 MB, 11. 12. 2020)

11. 12. 2020 11. 12. 2020
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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se mění dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus)
rozšířením možnosti přistoupení na Marocké království, jménem Evropské unie
Dohoda Interbus o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy vstoupila v platnost dne 1. ledna 2003 a jejími smluvními stranami jsou v současné době
Evropská unie, Albánská republika, Andorrské knížectví, Bosna a Hercegovina, Moldavská republika, Černá Hora, Republika Severní Makedonie, Turecká republika a Ukrajina. K
dohodě Interbus mohou přistoupit země, které jsou řádnými členy Evropské konference ministrů dopravy. Maroko řádným členem není, má však v této organizaci status
pozorvatele. Dne 16. července 2018 podepsaly EU, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Turecko protokol, který umožňuje přistoupení Maroka k dohodě Interbus. Protokol však
nebyl ve stanovené lhůtě podepsán všemi smluvními stranami. Dne 18. února 2020 zmocnila proto Rada Komisi k zahájení jednání jménem Unie o změně tohoto protokolu, aby
kromě možnosti přistoupení Maroka k dohodě obsahoval také technické změny ohledně podpisu a vstupu v platnost a za účelem zohlednění změny názvu jedné smluvní strany
dohody Interbus (Republika Severní Makedonie). Tato jednání byla úspěšně uzavřena. Předkládaným návrhem se schvaluje uzavření nového protokolu jménem Unie.
13770/20

COM(2020) 769 final

2020/0341(NLE)

st13770.cs20.pdf (471 KB, 8. 12. 2020)
Přílohy:
st13770-ad01.cs20.pdf (446 KB, 8. 12. 2020)

7. 12. 2020 8. 12. 2020

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of aviation safety with regard to the end of the transition period
mentioned in the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic
Energy Community - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na konec přechodného období uvedeného
v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii
Tento návrh je součástí souboru alternativních opatření pro případ, že by po skončení přechodného období dne 31. prosince 2020 nevstoupila v platnost dohoda o budoucím
partnerství mezi EU a Spojeným královstvím. Cílem návrhu je zajistit, aby mohly být v letadlech EU i nadále bez přerušení používány různé bezpečnostní certifikáty na výrobky.
Tím se předejde situaci, že letadla EU budou mít zakázáno létat.
13898/20

COM(2020) 828 final

2020/0364(COD)

st13898.en20.pdf (406 KB, 10. 12. 2020)
Přílohy:
st13898-ad01.en20.pdf (254 KB, 10. 12. 2020)

10. 12. 2020 10. 12. 2020

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules ensuring basic air connectivity following the end of the transition
period mentioned in the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European
Atomic Energy Community - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro zajištění základního leteckého propojení po skončení
přechodného období uvedeného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro
atomovou energii
Tento návrh je součástí souboru alternativních opatření pro případ, že by po skončení přechodného období dne 31. prosince 2020 nevstoupila v platnost dohoda o budoucím
partnerství mezi EU a Spojeným královstvím. Jeho cílem je zajistit poskytování některých leteckých služeb mezi Spojeným královstvím a EU na dobu šesti měsíců za předpokladu,
že Spojené království zajistí totéž.
13900/20

COM(2020) 827 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0363(COD)

st13900.en20.pdf (472 KB, 10. 12. 2020)

10. 12. 2020 10. 12. 2020

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

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules ensuring basic road freight and road passenger connectivity following
the end of the transition period mentioned in the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European
Union and the European Atomic Energy Community - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro zajištění základního propojení
nákladní a osobní silniční dopravy po skončení přechodného období uvedeného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z
Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii
Tento návrh je součástí souboru alternativních opatření pro případ, že by po skončení přechodného období dne 31. prosince 2020 nevstoupila v platnost dohoda o budoucím
partnerství mezi EU a Spojeným královstvím. Jeho cílem je zajistit základní propojení v oblasti nákladní i osobní silniční dopravy na dobu šesti měsíců za předpokladu, že Spojené
království zajistí totéž pro dopravce z EU.
13903/20

COM(2020) 826 final

2020/0362(COD)

st13903.en20.pdf (500 KB, 10. 12. 2020)

10. 12. 2020 10. 12. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Euro-Mediterranean
Aviation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part - Návrh rozhodnutí
Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Evropsko-středomořskou leteckou dohodou mezi Evropským
společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi EU a Marokem vstoupila v platnost dne 19. března 2018. Jejím cílem je podpořit postupné otevírání přístupu na trh a harmonizovat
právní předpisy v zájmu většího souladu s předpisy EU. Za správu a řádné provádění dohody je odpovědný smíšený výbor. Během svého prvního zasedání by měl smíšený výbor
přijmout svůj jednací řád. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
14002/20

COM(2020) 794 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0352(NLE)

st14002.en20.pdf (368 KB, 11. 12. 2020)
Přílohy:
st14002-ad01.en20.pdf (331 KB, 11. 12. 2020)

11. 12. 2020 11. 12. 2020
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning batteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC and amending
Regulation (EU) No 2019/1020 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bateriích a odpadních bateriích, kterým se zrušuje směrnice 2006/66/ES a mění
nařízení (EU) č. 2019/1020
V návaznosti na Zelenou dohodu pro Evropu předkládá Komise návrh na modernizaci právního rámce EU pro baterie. Návrh navazuje na iniciativy v oblasti udržitelné mobility a
oběhového hospodářství a je jedním z nástrojů ke snižování emisí skleníkových plynů v EU. Jeho cílem je, aby baterie uváděné na trh EU byly udržitelné, vysoce výkonné a
bezpečné po celou dobu svého životního cyklu. Návrh reaguje na tři skupiny problémů: nedostatek rámcových podmínek podporujících investice a rozdíly v rámci vnitřního trhu,
nedostatečně fungující trhy v oblasti recyklace a neuzavřené materiálové cykly a sociální a environmentální rizika, která nepokrývá současná legislativa EU. V návaznosti na
identifikované problémy sleduje návrh tři specifické cíle: 1) posílení fungování vnitřního trhu; 2) podporu oběhového hospodářství a 3) snížení environmentálních a sociálních
dopadů ve všech fázích životního cyklu baterií. Hlavní body návrhu zahrnují:
• závazné požadavky pro všechny baterie (tj. průmyslové a automobilové baterie, baterie do elektrických vozidel a přenosné baterie) uváděné na trh EU, které zahrnují používání
odpovědně získaných materiálů, omezení používání nebezpečných látek, povinné minimální množství recyklovaných materiálů, uhlíkovou stopu, výkonnost, trvanlivost a
označování. Od 1. července 2024 budou moci být na trh uváděny pouze nabíjitelné průmyslové baterie a baterie do elektrických vozidel, pro něž bylo vypracováno prohlášení o
uhlíkové stopě;
• nové požadavky a cíle týkající se obsahu recyklovaných materiálů a sběru, zpracování a recyklace baterií na konci jejich životnosti. Míra sběru přenosných baterií by se
ze stávajících 45 % měla zvýšit na 65 % v roce 2025 a na 70 % v roce 2030 a míra sběru ostatních baterií (průmyslových, automobilových, baterií do elektrických vozidel) by měla
být 100 %;
• usnadnění opakovaného využití baterií z elektrických vozidel, například jako stacionární systémy pro ukládání energie nebo jako zdroje energie v elektrických rozvodných sítích;
• využívání nových IT technologií, konkrétně pasů baterií a propojeného datového prostoru, které umožní sledovat velké baterie během celého životního cyklu, a přispějí tak k
ekologické transformaci i ve třetích zemích.
Navrhované nařízení nahradí směrnici 2006/66/ES o bateriích.
13944/20

COM(2020) 798 final

2020/0353(COD)

st13944.en20.pdf (1 MB, 10. 12. 2020)
Přílohy:
st13944-ad01.en20.pdf (689 KB, 10. 12. 2020)
st13944-ad02.en20.pdf (322 KB, 10. 12. 2020)
st13944-ad03.en20.pdf (1 MB, 10. 12. 2020)
st13944-ad04.en20.pdf (1 MB, 10. 12. 2020)
st13944-ad05.en20.pdf (3 MB, 10. 12. 2020)
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o evropském akčním plánu pro demokracii
Komise předkládá evropský akční plán pro demokracii, jehož cílem je posílit postavení občanů a vybudovat odolnější demokracie v celé EU. Plán reaguje na proměnu demokratické
politiky v důsledku digitální transformace. Zaměřuje se na instituce EU, vnitrostátní vlády a parlamenty a další orgány, politické strany, média a občanskou společnost a online
platformy. Stanovuje opatření pro posílení odolnosti demokracie, která by měla být provedena do roku 2023, ve třech oblastech:
1. podpora svobodných a spravedlivých voleb a posílení demokratické účasti - právní předpis o transparentnosti sponzorovaného politického obsahu („politické reklamy“), revize
pravidel pro financování evropských politických stran, nový operační mechanismus pro výměnu názorů o otázkách spojených s integritou voleb, uspořádání akce na vysoké úrovni
věnované problémům spojeným s volebními procesy, podpora využívání strukturálních fondů EU a nového programu Kreativní Evropa, konsolidace kapacity volebních
pozorovatelských misí EU ve třetích zemích;
2. posílení svobody a plurality médií - doporučení o bezpečnosti novinářů, Iniciativa k omezení zneužívání žalob proti účasti veřejnosti, rozvoj a zavádění profesních
standardů, posílení transparentnosti vlastnictví médií a státní reklamy, mimo jiné prostřednictvím nového Monitoru vlastnictví sdělovacích prostředků;
3. boj proti dezinformacím - zdokonalení stávajícího souboru nástrojů EU pro boj proti zahraničnímu vměšování, včetně nových nástrojů pro vymáhání nákladů od pachatelů, vydání
pokynů pro zdokonalení kodexu zásad boje proti dezinformacím a posílení rámce pro monitorování jeho provádění s cílem vytvořit společný regulační rámec povinností a
odpovědnosti online platforem (v souladu s připravovaným aktem o digitálních službách), podpora inovativních projektů a iniciativ zaměřených na širokou veřejnost.
13678/20

COM(2020) 790 final

st13678.cs20.pdf (826 KB, 8. 12. 2020)

4. 12. 2020 8. 12. 2020

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 2020
V souladu s požadavky služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie informuje Komise prostřednictvím této zprávy o rozpočtových dopadech
každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2020. Aktualizace je
založena na statistických údajích, které odrážejí situaci v členských státech k 1. červenci 2020. Aktualizace odměn a důchodů bude znamenat celkový nárůst výdajů o 37,4 milionu
EUR v roce 2020 a o 74,8 milionu EUR v roce 2021 a dalších letech a nárůst příjmů o 6,4 milionu EUR v roce 2020 a o 12,9 milionu EUR v roce 2021 a dalších letech. Aktualizace
koeficientů použitelných na odměny a důchody zaměstnanců EU v rámci EU bude znamenat celkové zvýšení výdajů o 8,7 milionu EUR v roce 2020 a o 17,4 milionu EUR v roce
2021 a dalších letech. Aktualizace koeficientů použitelných na odměny a důchody zaměstnanců EU ve třetích zemích pak bude znamenat snížení výdajů o 0,1 milionu EUR v roce
2020 a o 0,2 milionu EUR v roce 2021 a dalších letech. Mimořádné aktualizace koeficientů týkajících se zaměstnanců EU ve třetích zemích v období od srpna 2019 do června 2020
mají souhrnný dopad v podobě zvýšení výdajů o 0,13 milionu EUR v roce 2020 a o 0,26 milionu EUR v roce 2021 a dalších letech.
13752/20

COM(2020) 773 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13752.cs20.pdf (585 KB, 8. 12. 2020)
Přílohy:
st13752-ad01.cs20.pdf (1 MB, 8. 12. 2020)
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
on targeted contingency measures in the absence of an agreement with the United Kingdom on a future partnership - Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o cílených alternativních opatřeních pro případ neuzavření dohody se Spojeným
královstvím o budoucím partnerství
Dne 31. prosince 2020 končí přechodné období po vystoupení Spojeného království z EU. Od 1. ledna 2021 by měla vzájemné vztahy upravovat dvoustranná dohoda o budoucím
partnerství, avšak její včasné uzavření je stále nejisté. Komise proto připravila soubor cílených alternativních opatření pro případ, že by dohoda uzavřena nebyla. Pokud nakonec
dohoda uzavřena bude, opatření nevstoupí v platnost. Základní principy těchto opatření jsou následující: opatření nezajišťují takové výhody, jako mělo členství v EU a přechodné
období a jaké by vyplývaly z dohody o budoucím partnerství; opatření jsou zacílena tak, aby maximálně omezila disproporční narušení vyplývající ze situace, kdy dohoda nebude
uzavřena; opatření poskytují pouze přechodná řešení a neřeší negativní dopady udržitelným způsobem, proto musí být pouze dočasné povahy; opatření jsou přijímána pouze tam,
kde je to nezbytné k ochraně zájmů EU; opatření jsou ze své podstaty jednostranná. Do územní působnosti opatření nespadá Gibraltar.
Opatření zahrnují:
• základní letecké spojení a bezpečnost letectví;
• základní silniční spojení;
• železniční spojení prostřednictvím tunelu pod Lamanšským průlivem;
• rybolov;
• rozpočtovou rezervu pro přizpůsobení se Brexitu;
• zajištění flexibility programů a nástrojů v rozpočtu EU 2021-2027 umožňující rychlou reakci na jakýkoli vývoj vzájemných vztahů EU a Spojeného království.
V případě přijímáni opatření na úrovni členských států je třeba zajistit, aby tato opatření nenarušovala vnitřní trh, byla dočasné povahy, neposkytovala Spojenému království
výhody srovnatelné s uzavřením dohody o budoucím partnerství a nevedla k nerovnému zacházení s členskými státy. Na podporu řešení případných problémů bezprostředně po
skončení přechodného období zřídila Komise zvláštní telefonní linku pro ústřední správní orgány členských států (Brexit hotline).
13896/20

COM(2020) 831 final

st13896.en20.pdf (529 KB, 10. 12. 2020)
Přílohy:
st13896-ad01.en20.pdf (349 KB, 10. 12. 2020)
st13896-ad02.en20.pdf (347 KB, 10. 12. 2020)

10. 12. 2020 10. 12. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a
odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (nařízení o rybolovu NNN)
Předkládaná zpráva hodnotí uplatňování nařízení (ES) č. 1005/2008 o systému Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného
rybolovu (NNN) v období 2015-2019. Je založena na informacích poskytnutých členskými státy v odpovědi na dotazník Komise. Z přibližných výpočtů vyplývá, že objem rybolovu
NNN ve světových oceánech dosahuje každoročně přibližně 11–26 milionů tun ryb, což představuje 9–21 miliard EUR za rok, a tento rybolov tak zůstává jednou z největších hrozeb
pro udržitelné využívání rybolovných zdrojů. Nařízení o rybolovu NNN je hodnoceno jako účinný a komplexní nástroj. Systém karet zavedený tímto nařízením se stal mezinárodně
uznávaným nástrojem pokroku v boji proti rybolovu NNN, který umožňuje rozšiřovat povědomí o této hrozbě po celém světě. Zajišťuje, aby země mimo EU dodržovaly své závazky
podle mezinárodního práva jako státy vlajky, státy přístavu, pobřežní státy a státy trhu. EU bude tento systém nadále podporovat, stejně jako systém osvědčení o úlovku. Dále je
třeba se zaměřit na odstranění nedostatků v oblasti správy na regionální i celosvětové úrovni a na zvyšování schopnosti zemí mimo EU bojovat proti rybolovu NNN. Pro další
zlepšení kapacity nařízení o rybolovu NNN a rámce EU v oblasti boje proti tomuto rybolovu je třeba urychleně přijmout a provést revidovaný systém kontroly rybolovu v EU,
včetně digitalizace systému osvědčení o úlovku.
13539/20

COM(2020) 772 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13539.cs20.pdf (1 MB, 10. 12. 2020)
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Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o nové dohodě o rybolovu mezi Evropskou unií a Norským královstvím
Hlavní dvoustrannou dohodou, kterou se řídí vztahy Unie s Norskem v oblasti rybolovu, je dohoda mezi Norským královstvím a Evropským hospodářským společenstvím z roku
1980. Vztahuje se na všechny společně řízené populace v Severním moři, Skagerraku a Kattegatu. Po vystoupení Spojeného království z EU se nová samostatná dohoda mezi
Spojeným královstvím, Norskem a Unií bude vztahovat pouze na některé dotčené rybí populace. Unie a Norsko by proto v lednu 2021 měly zahájit jednání o nové dohodě pro rybí
populace, které zůstanou pouze pod jejich svrchovaností. Do uzavření jednání zůstane v platnosti dohoda z roku 1980. Komise doporučuje, aby ji Rada zmocnila k zahájení a vedení
jednání o uzavření nové dohody o rybolovu s Norskem v souladu se směrnicemi pro jednání uvedenými v příloze tohoto doporučení.
13880/20

COM(2020) 787 final

st13880.cs20.pdf (472 KB, 11. 12. 2020)
Přílohy:
st13880-ad01.cs20.pdf (389 KB, 11. 12. 2020)

9. 12. 2020 11. 12. 2020

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie na posílení uplatňování Listiny
základních práv v EU
Listina základních práv EU byla vyhlášena před dvaceti lety a je právně závazná od roku 2009. Vztahuje se na orgány EU při všech jejich činnostech a také na členské státy při
provádění práva EU. Předkládanou strategií reaguje Komise na nové výzvy v oblasti ochrany základních práv, které se v posledních letech objevily např. v souvislosti s migrací a
bezpečností, pandemií covidu-19 nebo ekologickou a digitální transformací. Strategie doplňuje evropský akční plán pro demokracii (COM(2020) 790) a první zprávu o stavu
právního státu (COM(2020) 580). Navrhuje konkrétní opatření k posílení uplatňování Listiny ve čtyřech oblastech:
1. zajištění účinného uplatňování Listiny členskými státy - posílení partnerství Komise s členskými státy, podpora výměny osvědčených postupů, výroční zpráva o uplatňování
Listiny (od roku 2021), účinné uplatňování Listiny při využívání finančních prostředků EU;
2. posílení postavení organizací občanské společnosti, obránců práv a odborníků z praxe v oblasti justice - vytváření a podpora příznivého prostředí pro organizace občanské
společnosti, vytvoření silných a nezávislých národních institucí pro lidská práva, podpora budování kapacit obránců práv a organizací občanské společnosti s cílem usnadnit přístup
ke spravedlnosti pro všechny, podpora vzdělávacích činností pro soudce a další odborníky z praxe v oblasti justice;
3. podpora využívání Listiny jako kompasu pro orgány EU - aktualizace a vývoj nástrojů v rámci Komise (včetně e-learningu a pokynů pro zaměstnance), účinné uplatňování Listiny
v rámci celého „evropského“ legislativního procesu;
4. posílení povědomí lidí o právech, která mají podle Listiny - zahájení informační kampaně, zvyšování povědomí mladých lidí (s využitím programu Erasmus+) a dětí o jejich
právech.
V roce 2025 předloží Komise zprávu o provádění této strategie.
13586/20

COM(2020) 711 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13586.cs20.pdf (930 KB, 7. 12. 2020)
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Communication from the Commission - A Counter-Terrorism Agenda for the EU: Anticipate, Prevent, Protect, Respond - Sdělení Komise - Protiteroristická agenda
pro EU: předvídání, prevence, ochrana, reakce
V návaznosti na strategii bezpečnostní unie EU a s ohledem na stále aktuální hrozbu terorismu předkládá Komise novou protiteroristickou agendu EU. Agenda obsahuje opatření
ve čtyřech pilířích:
1) předvídání teroristických útoků - v této oblasti má zásadní význam zjištění slabých míst a rozvoj kapacit pro předvídání hrozeb. Opatření zahrnují předávání kvalitních informací
členskými státy Zpravodajskému a informačnímu centru (EU INTCEN), cílené vyhodnocování rizika, působení skupiny poradců EU pro ochranu bezpečnosti, podporu výzkumu v
oblasti bezpečnosti a využívání nových technologií;
2) prevence - tato oblast se zaměřuje na komplexní řešení prevence teroristických útoků. Opatření zahrnují urychlené přijetí nařízení pro zamezení šíření teroristického obsahu
online, vypracování pokynů, jak z internetového prostředí odstraňovat veřejně dostupný extremistický obsah, předcházení radikalizaci prostřednictvím podpory začleňování,
posílení preventivních opatření ve věznicích, rehabilitaci a opětovné začlenění radikálních vězňů, zřízení centra excelence EU v oblasti předcházení radikalizaci nebo odbornou
přípravu a sdílení znalostí zaměřené na zahraniční teroristické bojovníky;
3) ochrana - opatření v této oblasti zahrnují zlepšení fyzické ochrany veřejných prostor, přijetí závazku EU zlepšovat bezpečnost měst a jejich odolnost sdružujícího města,
poskytování finanční podpory městům, návrh na zvýšení odolnosti kritické infrastruktury, zajišťování systematických kontrol osob na hranicích prostřednictvím příslušných
databází EU nebo zajištění toho, aby osoba, jíž nebylo z bezpečnostních důvodů povoleno držet střelnou zbraň v jednom členském státě, nemohla podat obdobnou žádost v jiném
členském státě;
4) reakce - opatření v této oblasti jsou zaměřena na posílení operativní podpory, spolupráci v oblasti vymáhání práva, posílení výměny informací, podporu vyšetřování a stíhání a
podporu obětí terorismu. Zahrnují posílení mandátu Europolu, unijní kodex policejní spolupráce, umožnění zákonného přístupu k zašifrovaným informacím, vytvoření sítě
finančních vyšetřovatelů zaměřených na boj proti terorismu nebo usnadnění přístupu obětí teroristických činů k odškodnění.
Opatření v rámci jednotlivých pilířů by měla doplnit mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti terorismu, a to především se zeměmi západního Balkánu a jižního sousedství a v
rámci mezinárodních organizací. Posílena by měla být rovněž strategická a operativní spolupráce s dalšími regiony, jako je oblast Sahelu, Africký roh, jiné africké země a klíčové
regiony v Asii. Za koordinaci unijní politiky a financování v oblasti boje proti terorismu by měl odpovídat nově jmenovaný protiteroristický koordinátor.
13967/20
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Sustainable and Smart Mobility Strategy – Putting European transport on track for the future - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie udržitelné a inteligentní mobility - Uvést evropskou dopravu na cestu k budoucnosti
Předkládaná strategie udržitelné a inteligentní mobility představuje nástroj pro provedení ekologické a digitální transformace odvětví dopravy v EU a k dosažení cíle snížit emise z
tohoto odvětví do roku 2050 o 90 %, který je stanoven v Zelené dohodě pro Evropu. Kromě tohoto cíle obsahuje konkrétní milníky (na evropské úrovni) pro postupnou transformaci
odvětví:
• do roku 2030 - nejméně 30 milionů automobilů s nulovými emisemi, 100 klimaticky neutrálních měst, zdvojnásobení vysokorychlostní železniční dopravy, uhlíkově neutrální
plánované hromadné cesty na vzdálenost do 500 km, automatizovaná mobilita ve velkém měřítku, námořní plavidla s nulovými emisemi připravená pro trh;
• do roku 2035 - letadla s nulovými emisemi připravená pro trh;
• do roku 2050 - nulové emise u téměř všech automobilů, dodávek, autobusů i nových těžkých vozidel, zdvojnásobení železniční nákladní dopravy, plně funkční multimodální
transevropská dopravní síť (TEN-T) pro udržitelnou a inteligentní dopravu s vysokorychlostním spojením.
Strategie obsahuje celkem 82 opatření legislativní i nelegislativní povahy, která by měla být realizována v následujících čtyřech letech a která jsou rozdělena do deseti klíčových
oblastí činnosti ("vlajkové iniciativy"):
1. podpora zavádění vozidel, plavidel a letadel s nulovými emisemi, obnovitelných a nízkouhlíkových paliv a související infrastruktury - např. 3 miliony veřejných dobíjecích stanic
do roku 2030;
2. vytvoření letišť a přístavů s nulovými emisemi;
3. zajištění zdravé a udržitelné meziměstské a městské mobility;
4. ekologizace nákladní dopravy;
5. zpoplatnění uhlíku a poskytování lepších pobídek uživatelům - např. zajištění spravedlivého a efektivního stanovování cen ve všech druzích dopravy;
6. praktická realizace propojené a automatizované multimodální mobility - např. umožnění nákupu multimodálních jízdenek;
7. podpora inovací a využívání dat a umělé inteligence - např. vybudování společného evropského datového prostoru o mobilitě;
8. posílení jednotného trhu - např. podpora dokončení transevropské dopravní sítě (TEN-T), podpora investic do modernizace vozového parku;
9. spravedlivá a rovná mobilita pro všechny - např. zajištění cenové dostupnosti a všeobecné přístupnosti nové mobility;
10. zvýšení bezpečnosti a zabezpečení dopravy - např. snížení počtu osob usmrcených při dopravních nehodách do roku 2050 téměř na nulu.
14012/20
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Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Nová agenda EU a USA pro globální změnu
V návaznosti na výsledek prezidentských voleb v USA předkládá Komise návrh nové transatlantické agendy s cílem podpořit spolupráci EU a Spojených států při řešení současných
globálních výzev a problémů. Agenda je založena na společných hodnotách, zájmech a celosvětovém vlivu obou stran. Mezi její zásady patří: posílené mnohostranné aktivity a
instituce, sledování společných zájmů, využívání kolektivní síly a hledání řešení, která respektují společné hodnoty. Zaměřuje se na čtyři oblasti, v jejichž rámci určuje první kroky
budoucích společných akcí:
1) spolupráce pro zdravější svět - covid-19 a doba po pandemii - tato oblast zahrnuje podporu celosvětové spolupráce při reakci na pandemii covidu-19 a řešení jejích dopadů,
spolupráci na financování vývoje a spravedlivé distribuci očkovacích látek, rozvoj společných kapacit pro připravenost a reakci, usnadnění obchodu se základním zdravotnickým
materiálem nebo posílení a reformu Světové zdravotnické organizace;
2) spolupráce na ochraně planety a prosperity - tato oblast zahrnuje přijetí komplexní transatlantické zelené agendy, koordinaci postojů a úsilí o dosažení ambiciózních globálních
dohod (včetně závazku dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050), společnou iniciativu v oblasti obchodu a klimatu, opatření k zamezení únikům uhlíku, alianci pro
ekologické technologie, globální regulační rámec pro financování udržitelnosti, společné vedení boje proti odlesňování a posílení ochrany oceánů;
3) spolupráce v oblasti technologií, obchodu a norem - tato oblast zahrnuje řešení (bilaterálních) překážek obchodu, reformu Světové obchodní organizace a zřízení nové Rady
EU–USA pro obchod a technologie, zahájení zvláštního dialogu o odpovědnosti on-line platforem a velkých technologických společností, spolupráci na spravedlivém zdanění a
nápravě narušení trhu a vypracování společného přístupu k ochraně kritických technologií (včetně umělé inteligence a datových toků);
4) spolupráce na vytvoření bezpečnějšího, blahobytnějšího a demokratičtějšího světa - tato oblast zahrnuje zapojení EU do summitu pro demokracii, který navrhnul nově zvolený
prezident Biden, přijetí společných závazků v boji proti vzestupu autoritářství, porušování lidských práv a korupci, koordinaci společných reakcí EU a USA s cílem podpořit
regionální a globální stabilitu (v první řadě v zemích Východního partnerství a ve Středomoří), posílení transatlantické a mezinárodní bezpečnosti (i prostřednictvím nového
dialogu EU–USA o bezpečnosti a obraně) a posílení mnohostranného systému založeného na společných hodnotách.
Nová transatlantická agenda by měla být zahájena na summitu EU–USA v první polovině roku 2021.
13701/20

JOIN(2020) 22 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13701.cs20.pdf (626 KB, 11. 12. 2020)

4. 12. 2020 11. 12. 2020

13

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, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nastartování cesty ke klimaticky neutrální
Evropě do roku 2050 - Zpráva o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok 2020
Komise předkládá zprávu o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok 2020. Zpráva poskytuje informace o plnění mezinárodních závazků EU, vývoji emisí v
systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), vývoji emisí, na které se vztahuje rozhodnutí o "sdílení úsilí", využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví, financování
opatření v oblasti klimatu, přizpůsobení se změně klimatu a mezinárodní spolupráci v oblasti klimatu. Uvádí také ilustrativní příklady toho, jak fondy EU přispívají k inovacím
šetrným ke klimatu.
I když v roce 2019 hospodářství EU nadále rostlo, emise skleníkových plynů se snížily o 3,7 %. Další významný pokles emisí se očekává i v roce 2020, a to v důsledku pandemie
covidu-19. Mezinárodní energetická agentura předpokládá u celosvětových emisí CO2 v roce 2020 pokles o 8 %, přičemž emise v EU-27 v první polovině roku 2020 klesly o 11 %
ve srovnání se stejným obdobím v předchozím roce. V prosinci 2019 Evropská rada odsouhlasila, že EU se stane klimaticky neutrální do roku 2050, a klimatická opatření tak budou
dále posílena. V březnu 2020 byl přijat nový návrh evropského právního rámce pro klima, který tento cíl zakotvil jako právně závazný. V září pak byl návrh pozměněn, aby zahrnul
nový cíl snížit emise do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990. V roce 2019 všechny členské státy připravily své konečné integrované vnitrostátní plány v oblasti
energetiky a klimatu a do spolupráce na dosažení cíle pro rok 2030 se zapojí i Norsko a Island.
Emise ze zařízení ve všech zemích zahrnutých do ETS v roce 2019 klesly o 9,1 % ve srovnání s rokem 2018, v odvětví letecké dopravy pak byl zaznamenán nárůst o 1 %. Emise
v EU-27, na které se vztahuje rozhodnutí o „sdílení úsilí“, byly v roce 2019 o 10 % nižší než v roce 2005. Cyklus plnění povinností plynoucích z rozhodnutí o sdílení úsilí členskými
státy pro rok 2018 probíhá. Roční emisní příděly pro tento rok překročilo 11 členských států. Předběžné údaje za rok 2019 ukazují, že situace je podobná jako v roce 2018, a
očekává se, že ČR se přidá ke skupině států, které překročí roční emisní příděly. Klíčovými faktory pro snižování emisí ze silniční dopravy jsou normy pro emise CO2 pro nové
automobily, dodávky a těžká vozidla. V roce 2021 plánuje Komise přezkum nařízení o F-plynech s cílem zlepšit pravidla EU.
„Nahlášené“ emise a objemy pohlcení EU v oblasti využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v období 2013–2018 vytvořily průměrný propad –396 mil. tun
ekvivalentu CO2, tedy čisté pohlcení. Nahlášené čisté pohlcení se však během tohoto období snižovalo, k čemuž přispěli i přírodní škodliví činitelé (kůrovec v ČR, lesní požáry na
Kypru, v Itálii a Portugalsku). Podle předběžných odhadů učiněných s využitím účetních pravidel pro druhé kontrolní období Kjótského protokolu se pro Česko, Lotyšsko
a Slovinsko očekává vyšší úrovně debetu LULUCF (1,5, 2,4 a 3,2 mil. tun ekvivalentu CO2 ročně).
Pro financování opatření v oblasti klimatu navrhla Komise investiční plán Zelené dohody pro Evropu. Na tato opatření by mělo být vyčleněno alespoň 30 % příštího dlouhodobého
rozpočtu EU. Mezi hlavní nástroje financování budou patřit program Horizont Evropa, příjmy z dražeb povolenek v rámci EU ETS, program NER300, Inovační fond, Modernizační
fond, program LIFE a Program na podporu strukturálních reforem. V roce 2020 představovaly výdaje na opatření v oblasti klimatu 21 % rozpočtu a během celého období přibližně
210 miliard EUR. Zelená dohoda pro Evropu se větší měrou zaměřuje na přizpůsobování a staví na výsledcích současné strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu z roku
2013. Nová strategie v této oblasti by měla být přijata na začátku roku 2021.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions European Climate Pact - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropský klimatický
pakt
Předkládaným sdělením Komise zahajuje evropský klimatický pakt, který je součástí Zelené dohody pro Evropu. Cílem této iniciativy je zapojit co nejširší spektrum občanů,
komunit a organizací do hledání, tvorby a uplatňování opatření v oblasti klimatu a budování ekologičtější Evropy. Pakt doplní stávající iniciativy, sítě a hnutí zaměřená na ochranu
klimatu. Jedná se o otevřenou a vyvíjející se iniciativu, která vyzývá regiony, místní komunity, průmysl, školy a občanskou společnost, aby si vyměňovaly informace o změně klimatu
a zhoršování životního prostředí a o způsobech, jak tyto hrozby řeší. K hlavním nástrojům paktu bude patřit online platforma a občanské dialogy a výměny. Měl by také poskytovat
praktické rady, podporovat místní iniciativy a podporovat přijímání závazků v oblasti ochrany klimatu na všech úrovních. Občané a organizace se mohou na základě otevřené výzvy
Komise stát vyslanci klimatického paktu a jako takoví jít příkladem a aktivně zapojovat své komunity.
Klimatický pakt bude oficiálně zahájen dne 16. prosince 2020. V první fázi by se měla opatření v rámci paktu zaměřit na čtyři témata: 1) zelené plochy, 2) zelenou mobilitu, 3)
energeticky účinné budovy a 4) zelené dovednosti. K výměně zkušeností mezi účastníky budou sloužit každoroční akce klimatického paktu, které by měly doplnit satelitní akce
pořádané přímo účastníky (jednotlivci, podniky, organizacemi občanské společnosti apod.).

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením (EU) č. 691/2011 o evropských
environmentálních hospodářských účtech
Nařízení (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci na dobu pěti let od
11. srpna 2011. Tato pravomoc se automaticky prodlužuje o dalších pět let, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku. Pravomoc byla již
jednou prodloužena. Předkládaná zpráva je druhou zprávou o výkonu této pravomoci. Od vstupu nařízení v platnost přijala Komise jeden akt v přenesené pravomoci, a to nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/172 , které vymezuje energetické produkty uvedené v oddíle 3 přílohy VI nařízení (EU) č. 691/2011. Seznam energetických produktů pro
evropské environmentální hospodářské účty je zásadním prvkem pro vymezení rozsahu těchto statistik, srovnatelnost údajů napříč zeměmi a zajištění vnitřní soudržnosti účtů
fyzických energetických toků. Komise se domnívá, že přenesené pravomoci by jí měly být svěřeny i nadále, aby bylo možné zohlednit pokrok ve statistických metodách a
přizpůsobit priority novým potřebám v oblasti environmentálních informací.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posouzení spolupráce provozovatele registru domén .eu a Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a jiných
agentur Unie s ohledem na boj se zneužívajícími a spekulativními registracemi doménových jmen podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/517
V souladu s požadavky nařízení (EU) 2019/217 o doméně .eu předkládá Komise zprávu o opatřeních přijatých s cílem zabránit spekulativním a zneužívajícím registracím
doménového jména a o spolupráci registru domén .eu, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a dalších subjektů Unie v této oblasti.
Z posouzení provedeného Komisí a ze zjištění externí studie vyplývá, že spolupráce je všeobecně uspokojivá. Ve zprávě jsou navržena některá zlepšení, jako: posílení spolupráce
mezi organizací EURid a úřadem EUIPO (zlepšení činností v oblasti zvyšování povědomí a budování znalostí a zdokonalení stávajících nástrojů a vyvíjení nových s cílem usnadnit
souběžnou registraci ochranných známek EU a doménových jmen .eu), posílení spolupráce se stávajícími subjekty (např. Europolem) a navázání nové spolupráce (např. s úřady pro
ochranné znánmky na vnitrostátní úrovni) nebo zavedení opatření pro malé a střední podniky (zlepšení postupů registrace, alternativní řešení sporů). K dalšímu zlepšení by
přispělo i provedení stávajících opatření a aktualizace postupů organizace EURid. V současné době nejsou nutná další legislativní opatření. Komise bude spolu s registrem .eu a
úřadem EUIPO sledovat provádění navržených zlepšení a o dosaženém pokroku podá zprávu v rámci pravidelného informování o fungování doménového jména .eu.
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