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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Itálii povoluje použít opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z
přidané hodnoty
Dopisy ze dne 26. července 2019 a 26. listopadu 2019 požádala Itálie o povolení nadále do 31. prosince 2022 osvobozovat od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat
nepřesahuje prahovou hodnotu 65 000 EUR, a současně uplatňovat na dotčené osoby povinné k dani povinný systém elektronické fakturace. Poprvé bylo Itálii povoleno osvobodit
od DPH osoby povinné k dani s ročním obratem nepřesahujícícm určitou prahovou hodnotu (30 000 EUR) 31. prosince 2010. Cílem tohoto dobrovolného opatření bylo zjednodušit
povinnosti týkající se DPH pro mikropodniky a malé podniky, které tvoří velkou část italských podniků, a současně snížit administrativní zatížení daňové správy. Platnost opatření
byla dvakrát prodloužena a v roce 2013 byla prahová hodnota zvýšena na současných 65 000 EUR. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Itálii další uplatňování
tohoto opatření do 31. prosince 2024 a v případě potřeby zvýšení prahové hodnoty, aby byla zachována reálná hodnota osvobození od daně.
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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2020/000 ta 2020 – Technická
pomoc z podnětu Komise)
Cílem předkládaného návrhu je uvolnit z rozpočtu Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) na rok 2020 částku ve výši 345 000 EUR na technickou pomoc z
podnětu Komise. Tato pomoc bude zahrnovat: dvě pravidelná zasedání odborné skupiny kontaktních osob EFG, dva semináře s účastí prováděcích orgánů EFG a sociálních
partnerů, informační činnosti, vedení a aktualizaci systému pro elektronickou výměnu údajů a vývoj rozhraní na období po roce 2020 a monitorování a shromažďování údajů.
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Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o posouzení uplatňování dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné
V tomto sdělení Komise hodnotí vývoj v oblasti omezení cestování z třetích zemí do EU od 16. března 2020, kdy doporučila, aby byly na dobu 30 dní omezeny veškeré cesty, jež
nejsou nezbytně nutné. Cílem tohoto opatření je snížit riziko nákazy koronavirem COVID-19 v důsledku cestování do EU. Z dostupných údajů vyplývá, že u všech druhů dopravy se
počet cestujících snížil téměř na nulu a např. v letecké dopravě se realizovaly především nákladní a repatriační lety. Kromě omezení na vnějších hranicích EU přijaly všechny
členské státy i státy přidružené k Schengenu i vnitrostátní opatření, v některých případech včetně znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích. Vzhledem k dlouhodobé povaze
boje proti pandemii a na základě zhodnocení dosavadního vývoje Komise vyzývá členské státy Schengenu a státy přidružené k Schengenu, aby omezující opatření na vnějších
hranicích koordinovaným způsobem prodloužily o dalších 30 dnů, tj. do 15. května 2020.
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission
pursuant to Directive 2009/42/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o
výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři
Směrnice 2009/42/ES svěřuje Komisi v několika ustanoveních pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem přizpůsobení sběru údajů hospodářskému a technickému
vývoji, vypracování seznamu přístavů a zajištění přesnosti metod sběru údajů. Pravomoc byla Komisi svěřena na dobu pěti let od 29. prosince 2010 a její přenesení bylo zatím
jednou prodlouženo o další pětileté období. K prodloužení dochází automaticky, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitky. V rámci dosavadního výkonu
pravomoci přijala Komise dva akty v přensené pravomoci - rozhodnutí 2012/186/EU za účelem přizpůsobení hospodářskému a technickému vývoji a rozhodnutí (EU) 2018/1007,
kterým byl aktualizován seznam přístavů. Komise se domnívá, že svěření pravomoci by mělo zůstat zachováno i nadále.
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Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o globální reakci EU na COVID-19
Předkládané sdělení představuje globální reakci EU na pandemii koronaviru COVID-19. Reakce staví na tzv. přístupu "tým Evropa", který poskytne jednotný rámec pro veškerou
evropskou vnější reakci na podporu partnerů při řešení koronavirové krize. Vychází z příspěvků všech orgánů EU a kombinuje zdroje mobilizované členskými státy a finančními
institucemi EU, zejména Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj. EU zajistí finanční podporu pro partnerské země v celkové výši více než 15,6
miliardy EUR. Její strategie staví na čtyřech pilířích:
1) priority týmu Evropa: i) krátkodobá mimořádná reakce na aktuální krizi a související humanitární potřeby - 502 milionů EUR; ii) posílení zdravotnických, vodohospodářských a
hygienických systémů a výzkumných kapacit partnerů pro zvládání pandemie a připravenost - 2,858 miliardy EUR; iii) řešení sociálních a hospodářských dopadů - 12,281 miliardy
EUR;
2) balíčky týmu Evropa - finanční balíčky pro jednotlivé partnerské země;
3) tým Evropa pro globální připravenost - dárcovská konference na podporu Rady pro monitoring globální připravenosti s cílem získat finanční prostředky ve výši 7,5 miliardy EUR;
4) tým Evropa pro globální koordinaci a multilateralismus - využití pozice EU na globální úrovni k prosazování koordinované globální reakce, zejména v rámci G7, G20 a OSN, a to
na všech úrovních.
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Dodatek ke sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii Evropské unie
pro jadranský a jónský region
Strategie EU pro jadransko-jónský region (EUSAIR) byla předložena v červnu 2014. Jejím cílem je podporovat udržitelnou hospodářskou a sociální prosperitu v regionu
prostřednictvím růstu a tvorby nových pracovních míst a zlepšováním jeho atraktivity, konkurenceschopnosti a propojenosti. Současně přispívá k ochraně životního prostředí a k
dosažení zdravých a vyvážených mořských a pobřežních ekosystémů. Strategie se účastní Chorvatsko, Řecko, Itálie, Slovinsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko
a je otevřena dalším partnerům v regionu. Dne 24. května 2018 schválila Jadransko-jónská rada ministrů žádost Severní Makedonie o připojení k Jadransko-jónské iniciativě na
podporu regionální spolupráce z roku 2000 a vyzvala Radu EU a Komisi, aby podnikly kroky k začlenění Severní Makedonie do EUSAIR. Předkládaný dodatek ke sdělení o EUSAIR
spolu s aktualizovaným akčním plánem začleňuje Severní Makedonii do strategie a stanoví její úlohy a povinnosti v rámci správy strategie a její vztahy k ostatním zúčastněným
zemím.
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