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Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou
republikou a jejího prováděcího protokolu (2020–2026)
Stávající dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Seychelami vstoupila v platnost 2. listopadu 2007 na dobu šesti let. Dohoda se automaticky prodlužuje a je prováděna
prostřednictvím šestiletých protokolů. Použitelnost aktuálního prováděcího protokolu skončí 17. ledna 2020. V červenci 2019 přijala Rada směrnice pro jednání, na jejichž základě
vyjednala Komise s vládou Seychel novou dohodu o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a její prováděcí protokol na období 2020-2026. Nová dohoda zohledňuje priority
reformované společné rybářské politiky a aktualizuje správní rámec pro vzájemnou spolupráci smluvních stran. Stanoví rybolovná práva pro plavidla Unie v seychelských vodách a
roční příspěvek EU za přístup k rybolovným zdrojům a na podporu rozvoje rybářské politiky Seychel v souhrnné výši 5 300 000 EUR. Cílem předkládaných návrhů je schválit
podpis, prozatímní provádění a uzavření nové dohody a jejího prováděcího protokolu jménem Unie a rozdělení rybolovných práv na základě tohoto protokolu mezi příslušné členské
státy (Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko).
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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou a jejího prováděcího
protokolu (2020–2026) jménem Unie
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Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a
Seychelskou republikou
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle článku 278a celního kodexu Unie o pokroku ve vývoji elektronických systémů podle kodexu
Nařízení o celním kodexu Unie požaduje od Evropské komise a členských států, aby aktualizovaly existující elektronické systémy, propojily je a zavedly nové systémy za účelem
zajištění plné automatizace celních postupů a formalit. Celkem se jedná o 14 transevropských systémů (z toho tři s podstatnou vnitrostátní složkou, která má být provedena
členskými státy) a tři čistě vnitrostátní systémy. Současně nařízení umožňuje dočasně používat jiné metody výměny a uchovávání informací, dokud nebudou požadované
elektornické systémy plně zprovozněny. Předkládaná zpráva je první zprávou o pokroku dosaženém při vývoji těchto systémů. Z dostupných údajů vyplývá, že vývoj systémů
postupuje a řada z nich již byla plně zprovozněna. Přestože na úrovni členských států je v souvislosti se zprovozňováním zbývajících systémů třeba vyřešit řadu otázek, nebyla
zjištěna žádná rizika, která by kriticky ohrožovala plánované zprovoznění většiny zbývajících systémů podle plánu v období 2020-2025. Na počátek roku 2020 plánuje Komise
přijetí dodatečných opatření na podporu členských států, zejména při zavádění vnitrostátních složek systémů AES (automatizovaný systém vývozu) a NCTS (nový informatizovaný
tranzitní systém), ve formě koordinačního programu a monitorovacího programu pro hodnocení pokroku. Zpráva je doplněna pracovním dokumentem, který obsahuje detailní
informace o vývoji jednotlivých systémů.
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Návrh společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti, která doprovází sdělení Komise o roční strategii udržitelného růstu 2020
V rámci balíčku dokumentů zahajujících cyklus evropského semestru pro rok 2020 předkládá Komise návrh společné zprávy o zaměstnanosti. Zpráva podává přehled o klíčovém
vývoji zaměstnanosti a sociální situace v Evropě a o reformních opatřeních přijatých členskými státy a sleduje výsledky členských států v souvislosti se srovnávacím přehledem
sociálních ukazatelů v rámci evropského pilíře sociálních práv. Za poslední rok se v průměru zlepšilo 9 ze 14 hlavních ukazatelů. Mírně negativní vývoj byl oproti předchozímu roku
zaznamenán v případě předčasných odchodů ze vzdělávání, rozdílu v míře zaměstnanosti žen a mužů, účinku sociálních transferů na snižování chudoby, koeficientu příjmové
nerovnosti a subjektivně neuspokojené potřeby zdravotní péče. Ve všech státech s výjimkou Nizozemska je alespoň jeden z ukazatelů výrazně pod průměrem, přičemž
nejproblematičtější je ukazatel čistých příjmů svobodného pracovníka s průměrnou mzdou. Tempo zvyšování zaměstnanosti se snížilo, ale ve třetím čtvrtletí roku 2019 bylo
zaměstnáno historicky nejvíce osob (241,5 milionu) při rekordně nízké nezaměstnanosti (6,3 %). Míra dlouhodobé nezaměstnanosti činila 2,5 % a míra nezaměstnanosti mladých
lidí 14,4 %. Míra zaměstnanosti ve druhém čtvrtletí 2019 dosáhla 73,9 %. Nedostatek pracovních sil je obecně více patrný v členských státech s nízkou nezaměstnaností (zejména v
Maďarsku a na Maltě). Přes pokračující pokles počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením je jich v EU stále 110 milionů a v tomto ohledu je ohroženo 24,3 %
dětí. Již dríve vysoká příjmová nerovnost se dále zvýšila - v průměru má v EU 20 % nejbohatších domácností přibližně pětinásobný příjem oproti nejchudším 20 %. Výrazně se
nezměnily ani rozdíly mezi muži a ženami v zaměstanosti (11,6 p.b. v roce 2018) a v odměňování (16,2 % v roce 2017). V roce 2017 činil rozdíl ve výši důchodů žen a mužů 35,2 %
(v neprospěch žen). ČR je zařazena mezi státy, kde je třeba vývoj v této oblasti sledovat. Růst mezd se v roce 2018 zrychlil, avšak celkově zůstal mírný (+ 1,1 %). V řadě členských
států je stále vysoký počet pracujících ohrožených chudobou (9,5 % v EU), přičemž chudoba je významně vyšší u domácností, kde osoby mají dočasnou pracovní smlouvu nebo
částečný úvazek (16,2 %). Přestože dosažené vzdělání prokazatelně ovlivňuje míru zaměstnanosti (rozdíl 28,4 p.b. mezi pracovníky s nízkou a vysokou kvalifikací), pouze v malém
počtu členských států se významněji zlepšila účast dospělých na vzdělávání. Zpráva se rovněž zabývá vývojem v oblasti dočasných pracovních smluv, kde je situace v posledních
letech víceméně stabilní a tento typ smlouvy má kolem 14 % zaměstnanců (z toho 53 % nedobrovolně), prací prostřednictvím platforem jako nové formy zaměstnání a posilováním
veřejných služeb zaměstnanosti a zlepšováním jejich služeb. Dalšími tématy jsou pak náklady na bydlení, které jsou příliš vysoké pro velkou část domácností (1 z 10 Evropanů je
zatížen příliš vysokými náklady na bydlení), a související problém bezdomovectví, které zaznamenalo za posledních deset let nárůst ve většině členských států; modernizace
systémů sociální ochrany, pro níž je klíčové zlepšování pokrytí a přiměřenosti; modernizace důchodových systémů a systémů zdravotní a dlouhodobé péče s ohledem na prognózy
demografického vývoje (v roce 2050 se sníží počet pracujících dospělých podporujících jednoho důchodce ze současných tří na dva) a zvýšení kvality sociálního dialogu.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategická zpráva o provádění evropských
strukturálních a investičních fondů pro rok 2019
Komise předkládá druhou strategickou zprávu, která podává přehled o provádění programů ESI fondů na období 2014-2020. Shrnuje zprávy členských států o provádění a zprávy o
pokroku, které se týkají období do konce roku 2018. Do tohoto termínu bylo přiděleno 464 miliard EUR, což je 72 % dostupných finančních prostředků pro celé programové
období, a vyplaceno bylo 27 % dostupných prostředků. Díky programům bylo podpořeno více než 1,6 milionu podniků (včetně zemědělských), podporovanými podniky bude
vytvořeno 300 000 nových pracovních míst, 26 milionů osob se zapojí do odborné přípravy a vzdělávání nebo využije pomoci při hledání zaměstnání, 8,3 milionu domácností získá
přístup k lepšímu širokopásmovému připojení, bude vybudováno nebo zrekonstruováno více než 3 900 km železničních tratí a více než 60 milionů lidí může využívat přínosy
probíhajících projektů v oblasti zdravotnictví. K velkému nárůstu počtu vybraných projektů došlo v oblasti výzkumu a inovací, kde byly do konce roku 2018 vybrány projekty v
celkové hodnotě 117 miliard EUR (z dostupných 163 miliard EUR). Dalším velkým tématem byla podpora dekarbonizace, odolnosti vůči změnám klimatu, předcházení rizikům,
energetické účinnosti a udržitelné dopravy; na projekty v těchto oblastech bylo přiděleno 169 miliard EUR. V návaznosti na přijetí evropského pilíře sociálních práv pak především
Evropský sociální fond podpořil strukturální reformy, včetně modernizace veřejných služeb, podpory zaměstnanosti mladých lidí a snižování chudoby a nerovností. Na projekty v
těchto oblastech bylo přiděleno téměř 103 miliard EUR (dvě třetiny dostupné částky). Komise realizovala a podpořila řadu iniciativ zaměřených na zlepšení řízení programů,
konkrétně rozvoj kapacit příslušných orgánů a příjemců, zjednodušení, lepší zapojení partnerů do provádění programů, provádění horizontálních principů a politických cílů, lepší
doplňkovost mezi jednotlivými fondy nebo komunikační činnosti za účelem zvýšení povědomí o dosažených výsledcích a přínosech fondů. Nová generace fondů na období 20212027, o níž se v současnosti jedná, by měla dále posílit příspěvek fondů k plnění cílů Pařížské dohody, k investování do lidí, k inovacím a posilování postavení regionů, měst a
venkonvských a pobřežních oblastí při provádění cílů udržitelného rozvoje.
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