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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích
Společenství
Předkládaný návrh je součástí balíčku opatření Komise zaměřeného na zmírnění důsledků pandemie koronaviru COVID-19. Podle nařízení (EHS) č. 95/93 musí letecké společnosti
využít během období letového řádu alespoň 80 % letištních časů, které jim byly pro dané období přiděleny, jinak ztrácí nárok na přidělení stejné série letištních časů pro příští
odpovídající období letového řádu. Návrh stanoví, že u všech letů v období od března 2020 do června 2020 a u letů z/do Číny a Hongkongu navíc v dodatečném období od 23. ledna
2020 budou letištní časy přidělené pro tato období pokládany za využité, jako kdyby byly lety uskutečněny podle původního přidělení. Uvolněné letištní časy budou moci
koordinátoři realokovat podle aktuálních potřeb. Současně návrh svěřuje Komisi pravomoc prodloužit v případě potřeby dotčené období prostřednictvím aktu v přenesené
pravomoci.
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Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 uvádí v účinnost omezující opatření vůči Jemenu stanovená rozhodnutím 2014/932/SZBP na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014).
V návaznosti na přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2511 (2020) dne 25. února 2020, která umožnila Výboru pro sankce zřízenému podle bodu 19 rezoluce 2140 (2014), aby
povolil činnosti, jež jsou nezbytné pro výkon práce OSN a jiných humanitárních organizací, a vyjasnila, že sexuální násilí v ozbrojených konfliktech nebo nábor či využívání dětí v
ozbrojených konfliktech jsou jednáním, které podle stávajících ustanovení podléhá sankcím, přijme Rada rozhodnutí, kterým se tato ustanovení začlení do rozhodnutí
2014/932/SZBP. Cílem předkládaného návrhu je proto změnit odpovídajícím způsobem uvedené nařízení.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
6830/20
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení (EU) č. 1301/2013 a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o
specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na koronavirovou nákazu COVID19 [investiční iniciativa pro reakci na koronavirus]
Předkládaný návrh vytváří právní rámec investiční iniciativy pro reakci na koronavirus. V rámci této iniciativy Komise navrhuje nasměrovat částku 37 miliard EUR z politiky
soudržnosti na podporu opatření pro boj proti pandemii koronaviru a jejím dopadům. Za tím účelem předkládaný návrh stanoví, že veškeré potenciální výdaje na boj s šířením
nákazy COVID-19 budou od 1. února 2020 způsobilé pro financování ze strukturálních fondů. Současně Komise navrhuje, aby letos nemusela členské státy žádat o vrácení
nevyčerpaného předběžného financování z evropských strukturálních fondů ve výši zhruba 8 miliard EUR. Tuto částku budou členské státy moci využít k doplnění 29 miliard EUR
ze strukturálních fondů v celé EU, čímž se navýší investiční částka pro rok 2020 a usnadní předsunutí dosud nepřidělených finančních prostředků ve výši 28 miliard EUR, které
jsou v rámci programů politiky soudržnosti k dispozici v období 2014–2020.
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům a zemím,
se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví
Cílem předkládaného návrhu je umožnit finanční podporu členských států a kandidátských zemí vážně postižených pandemií koronaviru COVID-19 z Fondu solidarity EU. Pro
letošní rok je ve fondu k dispozici 800 milionů EUR. Návrhem se rozšiřuje působnost fondu na závažné krize v oblasti veřejného zdraví a určují konkrétní operace způsobilé pro
financování.
6817/20
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Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise - Koordinovaná ekonomická reakce na koronavirovou nákazu COVID-19
Předkládané sdělení představuje soubor opatření Komise, jejichž cílem je zmírnit sociálně-ekonomické dopady pandemie koronaviru COVID-19. Tato opatření jsou rozdělena do
čtyř oblastí:
1. zajištění solidarity v rámci jednotného trhu - zajištění zásobování zdravotnickými prostředky (pokyny pro členské státy, jak zavést odpovídající kontrolní mechanismy, které
zajistí zabezpečení dodávek v celé Evropě (C(2020) 1753), zrychlené společné zadávací řízení, nákup zdravotnických prostředků v rámci mechanismu civilní ochrany EU, výzva k
okamžitému zvýšení výroby), doprava (návrh na dočasné osvobození leteckých společností od povinnosti využívat přidělené letištní časy, zajištění dodávek a fungování vnitřního
trhu), cestovní ruch (Komise monitoruje situaci a hodlá koordinovat podpůrná opatření);
2. aktivace rozpočtu EU a skupiny Evropské investiční banky - opatření na zajištění likvidity (1 miliarda EUR jako záruka pro Evropský investiční fond, která podpoří přibližně 8
miliard EUR financování provozního kapitálu s využitím stávajících nástrojů programů EIF, odklad splátek úvěrů, mimořádná veřejná finanční podpora pro banky ve formě státních
záruk), zmírnění dopadu na zaměstnanost (zkrácené úvazky, podpora práce z domova, dočasné prodloužení výplaty nemocenských dávek, poskytnutí podpory členským státům
prostřednictvím strukturálních fondů, urychlení přípravy legislativního návrhu týkajícího se evropského systému zajištění v nezaměstnanosti), investiční iniciativa pro reakci na
koronavirus (Komise vyčlení 37 miliard EUR v rámci politiky soudržnosti a veškeré potenciální výdaje na boj s šířením nákazy COVID-19 budou od 1. února 2020 způsobilé pro
financování ze strukturálních fondů, bude rozšířena oblast působnosti Fondu solidarity EU a bude mobilizován Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci);
3. státní podpora - členské státy mohou v souladu s pravidly státní podpory vypracovat dostatečná podpůrná opatření, Komise zavedla nezbytná procedurální zjednodušení pro
urychlení schvalování;
4. plné využití flexibility evropského fiskálního rámce - např. daňová opatření pro podniky v postižených regionech, záruky pro banky, návrh na vyloučení rozpočtových důsledků
jednorázových fiskálních opatření přijatých k vyvážení hospodářských dopadů nákazy COVID-19, použití flexibility ve smyslu řešení „neobvyklých událostí, které se vymykají
kontrole státu“, úprava požadavků na fiskální úsilí členských států podle fiskálních pravidel EU, návrh na aktivaci obecné únikové doložky pro řešení mimořádných situací.
6818/20

COM(2020) 112 final

st06818.cs20.pdf (514 KB, 16. 3. 2020)
Přílohy:
st06818-ad01.cs20.pdf (516 KB, 16. 3. 2020)

13. 3. 2020 16. 3. 2020

Sdělení Komise - COVID-19: dočasné omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, do EU
Vzhledem k tomu, že EU je v tuto chvíli epicentrem pandemie koronaviru COVID-19, doporučuje Komise Evropské radě, aby urychleně přijala koordinované rozhodnutí ohledně
dočasného omezení veškerých cest, jež nejsou nezbytně nutné, z třetích zemí do prostoru EU a zemí přidružených k Schengenu. Výjimky musí být omezeny na cestování pro
nezbytně nutné účely a dále musí umožnit návrat státních příslušníků všech dotčených států a jejich rodinných příslušníků do jejich domovů. Omezení by se dále nemělo vztahovat
na jiné cestující s nezbytnou funkcí či potřebou, zejména zdravotnické pracovníky a pracovníky péče o seniory, příhraniční pracovníky, pracovníky v dopravě, diplomaty,
zaměstnance mezinárodních organizací, příslušníky ozbrojených sil, humanitární pracovníky, tranzitní cestující, osoby cestující z naléhavých rodinných důvodů a osoby, které
potřebují mezinárodní ochranu. Dočasné cestovní omezení by se mělo uplatňovat po dobu 30 dnů.
6909/20
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Identifikace a řešení překážek pro jednotný
trh
Na základě dvou zpráv z roku 2019 Komise v předkládaném sdělení zkoumá 13 překážek, které z pohledu uživatelů (podniků a spotřebitelů) brání řádnému fungování jednotného
trhu. Z hlediska podniků patří mezi hlavní problémy: získávání informací nezbytných pro přeshraniční působení (včetně právních a správních požadavků); splnění požadavků a
postupů nezbytných pro prodej zboží nebo služeb (správní postupy, přístup k veřejným zakázkám, vnitrostátní technické požadavky a standardy nebo dodatečná pravidla v určitých
sektorech, specifické požadavky na výkon určitých činností nebo povolání); přeshraniční dodávání zboží a služeb (odlišnosti v daňových systémech a správních postupech); řešení
sporů a vymáhání plateb; zahájení podnikatelské činnosti v jiném členském státě; chybějící dovednosti a nedostatek kvalifikovaných pracovníků; jazyková bariéra. Spotřebitelé se
pak nejčastěji setkávají s problémy při přeshraničním nakupování (nemožnost nakoupit kvůli rozdílnému místu prodeje a nákupu, nízká míra důvěry při online přeshraničních
transakcích, vysoká míra podvodů). Tyto překážky mají podle zjištění Komise pět hlavních příčin: 1) zvolený způsob regulace na úrovni EU a vnitrostátní úrovni (restriktivní
vnitrostátní pravidla, rozdíly v uplatňování pravidel EU v jednotlivých členských státech, požadavky vyplývající z veřejné politiky, komplexnost regulace EU), 2) transpozici,
provádění a prosazování legislativy EU (nedokonalá transpozice směrnic, neadekvátní vymáhání legislativy EU), 3) správní kapacity a postupy (nedostatky a nekompatibilita v
oblasti elektronické veřejné správy, nedostatečná koordinace mezi Komisí a vnitrostátními správními orgány a mezi vnitrostátními správními orgány navzájem, nedostatek
pracovníků a zkušeností na vnitrostátní, regionální a místní úrovni), 4) podnikatelské a spotřebitelské prostředí v členských státech a 5) příčiny nesouvisející s veřejnou politikou
(např. preference spotřebitelů nebo ekonomické podmínky). Odstranění těchto překážek bude vyžadovat zapojení Komise, ostatních institucí i členských států. Komise spolu s
tímto sdělením předkládá dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu (KOM(2020) 94). Zároveň vyzývá k urychlenému přijetí všech
relevatních legislativních návrhů, včetně návrhů týkajících se víceletého finančního rámce, a k odstranění vnitrostátních překážek, mj. řádným prováděním a prosazováním
příslušné legislativy, zajištěním odpovídajících zdrojů a kapacit pro odpovědné správní orgány a maximálním zjednodušením správních postupů zejména pro malé a střední
podniky.
6779/20

COM(2020) 93 final
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za
zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu)
V souladu s požadavky směrnice 2014/57/EU o zneužívání trhu předkládá Komise zprávu o jejím provedení. Směrnice stanoví minimální pravidla pro trestní sankce za obchodování
zasvěcené osoby, nedovolené zpřístupnění vnitřní informace a manipulaci s trhem a vyžaduje, aby členské státy stanovily trestné činy a sankce alespoň v případě závažných
trestných činů zneužívání trhu. Transpoziční lhůta uplynula dne 3. července 2016. Předkládaná zpráva je založena především na informacích poskytnutých členskými státy. Z
posouzení vyplývá, že s výjimkou článku 5 (manipulace s trhem) provedla velká většina členských států ustanovení směrnice o postihování trestných činů zneužívání trhu, trestních
sankcích a odpovědnosti právnických osob správně. U některých článků, jako jsou ustanovení o soudní příslušnosti, nebyly zjištěny vůbec žádné problémy s provedením. Pokud jde
o manipulaci s trhem, jednalo se obvykle o prvek manipulace prostřednictvím „jakéhokoli jiného jednání“ a/nebo „souvisejících spotových komoditních smluv“, na něž se
vnitrostátní právní předpisy nevztahovaly. Kromě článku 5 byly zjištěny problémy rovněž s uplatňováním článku 1 (předmět a oblast působnosti), článku 2 (definice), článku 3
(obchodování zasvěcené osoby a doporučení, aby se jiná osoba podílela na obchodování zasvěcené osoby ) a článku 4 (stíhání nedovoleného zpřístupnění vnitřní informace jako
trestného činu). Nesprávné uplatňování alespoň jednoho z uvedených ustanovení bylo zjištěno v 11 členských státech.
6928/20
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Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Na cestě ke komplexní strategii pro Afriku
Předkládané sdělení představuje základ pro novou komplexní strategii EU pro Afriku. Na základě společných priorit a výsledků diskuse mezi představiteli EU a Africké unie, která
proběhla v únoru 2020, Komise určila pět oblastí pro posílení vzájemné spolupráce jako základu nové společné strategie, která má být schválena na summitu Evropské unie a
Africké unie v říjnu 2020. Těmito oblastmi jsou:
1. partnerství pro ekologickou transformaci a dostupnost energií;
2. partnerství pro digitální transformaci;
3. partnerství pro udržitelný růst a pracovní místa;
4. partnerství pro mír a veřejnou správu; a
5. partnerství v oblasti migrace a mobility.
V rámci těchto oblastí je navrženo 10 akcí, na něž by se měla zaměřit vzájemná spolupráce: 1) maximalizovat přínosy ekologické transformace a minimalizovat hrozby pro životní
prostředí v plném souladu s Pařížskou dohodou; 2) podpořit digitální transformaci Afriky; 3) podstatně zvýšit environmentálně, sociálně a finančně udržitelné investice a podpořit
investice odolné vůči dopadům změny klimatu; podpořit investiční příležitosti širším využíváním inovativních mechanismů financování a podnítit regionální a kontinentální
hospodářskou integraci, zejména na základě africké kontinentální dohody o volném obchodu; 4) přilákat investory tím, že africké státy budou podporovány v přijímání politických
kroků a regulačních reforem, které zlepší podnikatelské a investiční prostředí a vytvoří rovné podmínky pro podnikání; 5) urychleně podpořit vzdělávání, získávání poznatků a
dovedností, výzkum a inovační kapacitu, zejména v případě žen a mládeže; chránit a zlepšit sociální práva a vymýtit dětskou práci; 6) cíleně směřovat a zintenzivnit podporu
mírového úsilí v Africe z prostředků EU, a to díky lépe strukturovaným a strategičtějším formám spolupráce se zaměřením zejména na nejzranitelnější regiony; 7) začlenit otázky
dobré správy věcí veřejných, demokracie, lidských práv, právního státu a rovnosti žen a mužů do všech činností a oblastí spolupráce; 8) zlepšit odolnost propojením humanitárních,
rozvojových, mírových a bezpečnostních intervencí ve všech fázích cyklu konfliktů a krizí; 9) vybudovat vyvážená, soudržná a ucelená partnerství zaměřená na migraci a mobilitu; a
10) posílit mezinárodní řád založený na pravidlech a multilaterální systém s Organizací spojených národů jako základním prvkem.
Realizace strategie bude na straně EU vyžadovat posílení koordinace a společných akcí na úrovni vedoucích představitelů a partnerských zemí se zapojením členských států a
dalších aktérů, využívání nástrojů v souladu s cíli zahraniční politiky EU, standardy a pravidly při současném zachování soudržnosti s vnitřními politikami a zvýšení úsilí v oblasti
mobilizace soukromých finančních prostředků s využitím iniciativ jako je Plán vnějších investic, aliance Afriky a Evropy pro udržitelné investice a pracovní místa nebo Mezinárodní
platforma pro udržitelné financování.
6703/20
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vnější činnosti EIB v rámci rozpočtové záruky EU v roce 2018
Evropská investiční banka (EIB) disponuje vnějším úvěrovým mandátem, jehož prostřednictvím EU podporuje investice EIB v zemích, které jsou součástí předvstupního procesu,
zemích Východního a Jižního partnerství, Asii, Latinské Americe a jižní Africe. Tato podpora spočívá v poskytnutí záruky z rozpočtu EU na krytí investic do těchto zemí. Pro období
2014-2020 činí celková výše této záruky 32,3 miliardy EUR. Předkládaná zpráva informuje o činnostech EIB krytých rozpočtovou zárukou EU v roce 2018.
Celkový objem finančních operací EIB v regionech, na něž se vztahuje vnější úvěrový mandát, činil v roce 2018 5,8 miliardy EUR, přičemž rozpočtovou zárukou EU byly kryty
operace v celkové hodnotě přes 4,46 miliardy EUR. Celkový objem financování oproti roku 2017 vzrostl zejména v důsledku zintenzivnění činností na západním Balkáně.
Kumulativní úroveň čerpání finančních prostředků v období vnějšího úvěrového mandátu 2014–2020 na konci roku 2018 dosáhla 33 % čisté hodnoty podepsaných úvěrů. V rámci
nových finančních operací bylo podpořeno především budování hospodářské a sociální infrastruktury (3 miliardy EUR) a dále opatření v oblasti klimatu (1,56 miliardy EUR) a
rozvoj místního soukromého sektoru (1,46 miliardy EUR). Nejvíce prostředků z nových operací směřovalo do regionu Středomoří (přes 2 miliardy EUR), do zemí usilujících o
přistoupení k EU (1,47 miliardy EUR) a do Asie (805 milionů EUR). Kumulativní hodnota úvěrů podepsaných v rámci vnějšího úvěrového mandátu za období 2014–2018 dosáhla po
odečtení zrušených úvěrů na konci roku 2018 přibližně 17,6 miliardy EUR. Kumulativní míra využití vnějšího úvěrového mandátu z hlediska čisté hodnoty podepsaných úvěrů činila
54 % z celkového stropu záruky. V roce 2018 podala EIB nové žádosti o plnění ze záruky EU ve výši 55,6 milionu EUR v důsledku nesplacených částek syrských státních úvěrů.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení uplatňování rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU ze dne 16. dubna 2014,
kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii
Předkládaná zpráva shrnuje hodnocení Komise ohledně provádění rozpočtové záruky EU za případné ztráty Evropské investiční banky vzniklé v rámci jejích finančních operací na
podporu investičních projektů mimo Unii v období let 2014–2018. Úplné hodnocení bylo zveřejněno v pracovním dokumentu útvarů Komise v září 2019 (SWD(2019) 333) a
zkoumalo účelnost, efektivnost, relevantnost, soudržnost a přidanou hodnotu EU u rozpočtové záruky, z níž současný vnější úvěrový mandát EIB vychází. V současné době je pro
finanční operace EIB v rámci rozpočtové záruky EU způsobilých 64 zemí, z nichž 57 uzavřelo rámcové dohody s EIB, které umožňují provádění finančních operací. V 38 zemích
byly podepsány finanční operace v rámci vnějšího úvěrového mandátu a v šesti dalších v rámci nástrojů vlastního rizika. Celkový strop rozpočtové záruky EU za vnější operace EIB
v období 2014–2020 je 32,3 miliardy EUR. Na konci roku 2018 činily kumulované čisté hodnoty podepsaných finančních operací na období 2014–2020 celkem 17,6 miliardy EUR,
tj. přibližně 54 % celkového stropu. V letech 2014-2018 bylo financováno 189 operací. Do konce roku 2018 vyplatila EIB celkem 5,8 miliardy EUR, což představuje 33 %
podepsaných úvěrů v čisté výši. Celkově je tempo vyplácení prostředků ve srovnání s předchozím mandátem (2007-2013) pomalejší zejména kvůli vnějším faktorům (slabé
regulační rámce, roztříštěnost právních předpisů, nestabilní vláda, nízká institucionální kapacita, fluktuace zaměstnanců a pomalé a neefektivní postupy v přijímajících zemích).
Úvěry související s klimatem podepsané v období 2014–2018 činí 34 % objemu všech podepsaných úvěrů, což přesahuje cíl 25 %. K čerpání rozpočtové záruky dosud od roku 2014
nedošlo. Mandát je relevantní při podpoře cílů vnější politiky EU. Soudržnost a sladění operací s politikou EU a zásahy členských států by se mohly zlepšit. Další možnosti zlepšení
zahrnují: jasnější rozlišování mezi požadovaným dopadem ve veřejném a v soukromém sektoru, soustavné snižování rizik narušení trhu a jasnější zásady pro používání hlavních
zmírňujících opatření, důkladnou kontrolu odůvodnění použití globálních záruk při financování rozvoje soukromého sektoru, poskytování financování v místní měně, včasnější
podávání zpráv a vyhodnocování skutečných výsledků a dopadů, lepší spolupráci a výměnu informací mezi Komisí, EIB a ESVČ, soustavnou minimalizaci rizik narušení trhu při
financování společností soukromého sektoru nebo úpravu zeměpisného pokrytí možných oken vnějších investic EU po roce 2020.
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Joint Communication to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions - Eastern Partnership policy beyond 2020: Reinforcing Resilience - an Eastern Partnership that delivers for all - Společné sdělení Evropskému
parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Politika Východního partnerství po roce 2020: posilování
odolnosti - Východní partnerství, které přináší výsledky pro všechny
Východní partnerství vzniklo v roce 2009 jako společná iniciativa EU a jejích členských států a Arménie, Ázerbajdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny s cílem posilovat a
prohlubovat vzájemné vztahy. V roce 2019 proběhla konzultace zaměřená na budoucnost Východního partnerství. Na základě jejích výsledků formuluje Komise v předkládaném
sdělení dlouhodobé politické cíle této iniciativy pro období po roce 2020 za účelem posilování odolnosti partnerských zemí s ohledem na dnešní výzvy, zejména ekologickou a
digitální transformaci. Sdělení uvádí pět dlouhodobých cílů:
1. společně za odolná, udržitelná a integrovaná hospodářství - posílit obchod, prohloubit hospodářskou integraci a investovat do malých a středních podniků, konektivity,
příležitostí, které přináší ekologická a digitální transformace, a do lidí. Pozornost se zaměří na klíčová odvětví, jako je energetika, doprava a životní prostředí;
2. společně za odpovědné instituce, právní stát a bezpečnost - v této oblasti bylo dosud dosaženo pouze omezeného pokroku. Je proto třeba obnovit politický závazek a lépe měřit
skutečné výsledky a dopady reforem a jejich vnímání mezi občany;
3. společně za environmentální odolnost a odolnost vůči změně klimatu - EU podpoří partnerské země při plnění jejich příspěvků k Pařížské dohodě, modernizaci jejich
hospodářství, snižování uhlíkové stopy a přechodu na klimatickou neutralitu a bude rovněž podporovat energetickou účinnost budov, rozvoj obnovitelných zdrojů a modernizaci
zdravotnictví;
4. společně za odolnou digitální transformaci - v této oblasti jsou prioritou investice do digitální transformace partnerských zemí, rozvoj elektronické veřejné správy a vysoce
inovativních digitálních start-upů a zvyšování kybernetické odolnosti;
5. společně za odolné, spravedlivé a inkluzivní společnosti - spolupráce se zaměří na podporu svobodných a spravedlivých voleb, transparentní a odpovědné veřejné správy,
občanské společnosti a svobodných a nezávislých médií a na ochranu občanských práv, včetně práv menšin.
Sdělení by mělo být schváleno na summitu EU a zemí Východního partnerství v červnu 2020 a stát se základem pro vytvoření nového souboru konkrétních cílů navazujících na
stávajících 20 cílů pro rok 2020.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výsledcích dosažených při provádění programů pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkajících se
Bulharska, Slovenska a Litvy v roce 2019 a v předcházejících letech
Komise předkládá pravidelnou zprávu o pokroku v provádění programů na odstavení tří jaderných reaktorů starší sovětské konstrukce v Bulharsku, na Slovensku a v Litvě před
koncem jejich plánované životnosti. Zpráva se zaměřuje na pokrok dosažený v roce 2019. Dosavadní údaje naznačují, že provádění programů je účinné a díky finanční pomoci EU
bude v dotčených zařízeních dosaženo výrazně vyšší bezpečnosti. Pokrok přesáhl nezvratnou fázi demontáže a přes určitá zpoždění byla konečná data zachována díky reorganizaci
budoucích činností. Náklady na práci vykonanou od roku 2014 nepřekročily rozpočet. Dokončení vyřazování reaktorů z provozu v Bohunicích (Slovensko) je plánováno do roku
2025. Byla zahájena demontáž velkých součástí v budově reaktoru; byly rozřezány tlakovodní reaktory a odstraněno všech 12 generátorů páry. Byly zahájeny přípravy na rozebrání
vnitřních zařízení reaktoru nacházejících se pod vodou ve specializovaných dílnách uvnitř budovy reaktoru. Datum dokončení programu pro vyřazování jaderných zařízení z
provozu v jaderné elektrárně Kozloduj (Bulharsko) je stanoveno na konec roku 2030. Díky stejné konstrukci reaktoru jako v Bohunicích je možné snižovat náklady a
rizika prostřednictvím sdílení zkušeností. Byla připravena přeprava dekontaminačního zařízení z jaderné elektrárny Bohunice do jaderné elektrárny Kozloduj s cílem provést v roce
2020 dekontaminaci primárních okruhů. Vyřazení velkého grafitového moderátoru, který je součástí konstrukce reaktoru v jaderné elektrárně Ignalina (Litva), z provozu je
naplánováno do roku 2038. Palivové články jsou v současné době bezpečně skladovány v novém zařízení speciálně pro tento účel a převoz bude pokračovat do července 2022.
Mezitím probíhají přípravy na demontáž jader reaktoru. V roce 2022 by měla proběhnout identifikace a posouzení dostupných možností s cílem zmírnit související rizika. Protože
dosažení plánovaného konečného stavu bude vyžadovat další financování, navrhla Komise v rámci přípravy nového víceletého finančního rámce na období 2021-2027 pokračování
programů.
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