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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Finsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 6. ledna 2020 požádalo Finsko o povolení uplatnit ode dne 1. ledna 2021 opatření odchylující se od článku 287 směrnice o DPH, které mu umožní osvobodit od
DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje 15 000 EUR. Cílem tohoto opatření je snížit administrativní zátěž pro způsobilé podniky a pro správce daně. Na základě
posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Finsku uplatňovat toto opatření do 31. prosince 2024.
7851/20

COM(2020) 181 final

2020/0070(NLE)

st07851.cs20.pdf (479 KB, 8. 5. 2020)

8. 5. 2020 8. 5. 2020

Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU to address the urgent need for deferring certain time limits for the filing and exchange of
information in the field of taxation due to the COVID-19 pandemic - Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU za účelem řešení naléhavé
potřeby odkladu některých lhůt pro podání a výměnu informací v oblasti daní z důvodu pandemie covid-19
Předkládaný návrh zavádí v souvislosti pandemií koronaviru covid-19 čtyři cílené změny směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní, které spočívají v odkladu
některých lhůt pro podání a výměnu informací. Konkrétně se jedná o tato opatření: odložení lhůty pro výměny informací o finančních účtech, které se mají oznamovat, o tři měsíce,
tj. do 31. prosince 2020; změna lhůty pro uskutečnění první automatické výměny informací z 31. října 2020 na 31. ledna 2021; změna začátku 30denní lhůty pro oznámení
přeshraničních uspořádání, která splňují charakteristické znaky stanovené v příloze IV směrnice 2018/822/EU, z 1. července 2020 na 1. října 2020; a změna lhůty pro podání
informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat a jejichž první krok byl zaveden v období od 25. června 2018 do 30. června 2020, z 31. srpna 2020 na 30.
listopadu 2020.
7883/20

COM(2020) 197 final

2020/0081(CNS)

st07883.en20.pdf (457 KB, 8. 5. 2020)

8. 5. 2020 8. 5. 2020

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné
podpory v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy covid-19
Předkládaný návrh patří mezi opatření Komise reagující na pandemii koronaviru covid-19 v odvětví zemědělství. Jeho cílem je umožnit členským státům vyplatit nejvíce postiženým
zemědělcům a malým zemědělským podnikům mimořádnou paušální podporu v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, která jim umožní pokračovat v
podnikatelské činnosti. Na financování tohoto opatření může být přesměrováno maximálně 1 % z částky přidělené pro každý program rozvoje venkova. Podpora by měla být
vyplacena do 31. prosince 2020 a její maximální výše činí 5 000 EUR pro zemědělce a 50 000 EUR pro malé a střední podniky.
7707/20

COM(2020) 186 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0075(COD)

st07707.cs20.pdf (876 KB, 8. 5. 2020)

4. 5. 2020 8. 5. 2020
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro
provozování leteckých služeb ve Společenství s ohledem na pandemii covid-19
Cílem tohoto návrhu je podpořit odvětví letecké dopravy v EU, které bylo významně zasaženo pandemií koronaviru covid-19. Návrh zavádí cílené dočasné změny platných pravidel
EU upravujících provozování letecké dopravy v EU (konkrétně nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb a směrnice 96/67/ES o
přístupu na trh odbavovacích služeb), tak aby bylo možno přijímat nezbytná opatření pro řešení a zmírnění negativních dopadů po dobu trvání krize. Návrh zahrnuje čtyři opatření:
1) úpravu pravidel pro udělování licencí leteckým dopravcům tak, aby mohla být dočasná licence udělena i dopravcům ve finančních problémech, pokud není ohrožena bezpečnost;
2) úpravu pravidel týkajících se mimořádných opatření, která členským státům umožní uplatňovat oprávněná a přiměřená mimořádná opatření déle než stanovených 14 dnů, a to
po dobu trvání ohrožení veřejného zdraví v souvislosti s pandemií covid-19; 3) možnost prodloužení platnosti smluv na dodávky služeb pozemního odbavování, které skončí mezi
datem nabytí účinnosti tohoto nařízení a 31. prosincem 2020, do 31. prosince 2021; a 4) zavedení naléhavého řízení pro výběr dodavatelů služeb pozemního odbavování během
krize covid-19.
7576/20

COM(2020) 178 final

2020/0042(COD)

st07576.cs20.pdf (592 KB, 4. 5. 2020)
Přílohy:
st07576-re01.cs20.pdf (585 KB, 6. 5. 2020)

29. 4. 2020 4. 5. 2020

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/352, aby bylo řídícím orgánům nebo příslušným orgánům umožněno
poskytnout flexibilitu při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti s rozšířením onemocnění covid-19
Předkládaný návrh patří mezi opatření Komise reagující na krizi způsobenou pandemií koronaviru covid-19. Jeho cílem je poskytnout s ohledem na současnou situaci řídícím
orgánům přístavů a odpovědným orgánům flexibilitu ohledně výběru poplatků za přístavní infrastrukturu. Konkrétně dává těmto orgánům následující možnosti: osvobodit dotčené
subjekty od přístavních poplatků; pozastavit výběr těchto poplatků na určitou dobu; snížit tyto poplatky; anebo odložit jejich platbu. Opatření by se mělo uplatňovat v období od 1.
března 2020 do 31. prosince 2020. Současně návrh stanoví, že za mimořádných okolností (jako např. v současné situaci) nemusí příslušné orgány oznamovat změny v poplatcích s
nejméně dvouměsíčním předstihem.
7644/20

COM(2020) 177 final

2020/0067(COD)

st07644.cs20.pdf (474 KB, 8. 5. 2020)

29. 4. 2020 8. 5. 2020

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve
vnitrostátním právu
Předkládaný návrh je jedním z opatření Komise v reakci na pandemii covid-19. Jeho cílem je prodloužit lhůtu pro provedení dvou směrnic, které jsou součástí čtvrtého železničního
balíčku - směrnice (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému EU a směrnice (EU) 2016/798 o bezpečnosti železnic. Lhůta pro provedení obou směrnic byla stanovena
na 16. června 2019 s možností jejího prodloužení do 16. června 2020. V roce 2019 provedlo obě směrnice pouze osm členských států. S ohledem na současnou mimořádnou situaci
Komise navrhuje umožnit členským státům další prodloužení této lhůty, a to do 16. září 2020.
7645/20

COM(2020) 179 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0071(COD)

st07645.cs20.pdf (485 KB, 8. 5. 2020)

29. 4. 2020 8. 5. 2020
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění covid-19 týkající se platnosti
některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol a výcviku podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy
Předkládaný návrh patří mezi opatření Komise reagující na pandemii koronaviru covid-19. Právní předpisy EU v oblasti dopravy stanoví řadu správních požadavků pro výkon
činností v odvětví dopravy. Tyto požadavky zahrnují mj. obnovování platnosti certifikátů, licencí a povolení nebo pravidelné kontroly a školení. Tyto činnosti však nelze v
současných mimořádných podmínkách vzhledem k různým omezením realizovat běžným způsobem, nebo je nelze realizovat vůbec. Týká se to např. řidičských průkazů,
technických prohlídek motorových vozidel, licencí a osvědčení Společenství pro provozování vnitrostátní silniční přepravy zboží nebo certifikátů v oblasti železniční a lodní
dopravy. V zájmu minimalizace dopadů pandemie covid-19 na odvětví dopravy Komise navrhuje, aby doklady, které požadují předpisy EU v oblasti dopravy a jejichž platnost končí
v období od 1. března do 31. srpna 2020, mohly zůstat v platnosti přiměřenou dobu během a po skončení pandemie covid-19. Totéž by se mělo týkat splnění nezbytných formalit
(např. tachografů), pokud stanovená lhůta uplyne v uvedeném období. Návrhem se mění následující předpisy: směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení
řidičů, směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech, nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, směrnice 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách
motorových vozidel, nařízení (ES) č. 1071/2009 o společných pravidlech pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro
přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy,
směrnice (EU) 2016/798 a směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic, směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím, směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného
evropského železničního prostoru, směrnice 96/50/ES o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel, směrnice (EU) 2016/1629 o technických
požadavcích pro plavidla vnitrozemské plavby, nařízení (ES) č. 725/2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení a směrnice 2005/65/ES o zvýšení zabezpečení přístavů.
7652/20

COM(2020) 176 final

2020/0068(COD)

st07652.cs20.pdf (603 KB, 8. 5. 2020)

29. 4. 2020 8. 5. 2020

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii covid-19
Cílem předkládaného návrhu je upravit pravidla EU v oblasti bankovního dohledu tak, aby banky mohly i nadále půjčovat peníze na podporu ekonomiky a pomohly zmírnit
hospodářský dopad koronaviru. Návrh obsahuje cílené změny nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, které by
měly maximalizovat schopnost bank poskytovat úvěry a absorbovat ztráty související s koronavirem. Jedná se o opatření dočasné povahy. Změny zahrnují: úpravu harmonogramu
uplatňování mezinárodních účetních standardů na kapitál bank; příznivější zacházení pro veřejné záruky poskytnuté během aktuální krize; odložení data uplatňování kapitálové
rezervy k pákovému poměru; změnu způsobu vylučování některých expozic z výpočtu pákového poměru; a urychlení uplatňování několika dohodnutých opatření na podporu
financování zaměstnanců, malých a středních podniků a projektů infrastruktury. Spolu s návrhem Komise předkládá interpretační sdělení (COM(2020) 169 final).
7620/20

COM(2020) 310 final

2020/0066(COD)

st07620.cs20.pdf (575 KB, 4. 5. 2020)

Dokumenty informační povahy

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

28. 4. 2020 4. 5. 2020
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora západního Balkánu v boji s pandemií
covid-19 a při obnově po ní - Příspěvek Komise před setkáním vedoucích představitelů EU a zemí západního Balkánu dne 6. května 2020
Předkládané sdělení představuje mimořádnou pomoc EU pro západní Balkán v souvislosti s krizí způsobenou pandemií koronaviru covid-19 a současně je příspěvkem k setkání
vedoucích představitelů EU a západního Balkánu, které se uskuteční 6. května 2020.
EU poskytne západnímu Balkánu v souvislosti s pandemií finanční podporu v celkové výši 3,3 miliardy EUR. Její součástí bude: 38 milionů EUR z nástroje předvstupní pomoci na
okamžitou pomoc pro odvětví zdravotnictví, 389 milionů EUR na řešení potřeb v oblasti sociálního a ekonomického oživení a 455 milionů EUR na reaktivaci ekonomiky
poskytnutých ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, makrofinanční pomoc ve výši 750 milionů EUR a balíček pomoci Evropské investiční banky ve výši 1,7 miliardy
EUR. EU rovněž poskytuje okamžitou humanitární pomoc zranitelným uprchlíkům a migrantům ve výši 4,5 milionu EUR a 8 milionů EUR na řešení naléhavých potřeb v
přistěhovaleckých táborech v celém regionu. Země západního Balkánu dostávají dále pomoc prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie a jsou zapojeny do společného
zadávání veřejných zakázek na zdravotnické vybavení, rychlého toku základního zboží přes pozemní hranice prostřednictvím „zelených pruhů“, dodávek testovacího materiálu z EU
a do činnosti příslušných zdravotnických orgánů. Dále jsou vyňaty z režimu EU pro udělování vývozních povolení na osobní ochranné prostředky.
V průběhu roku 2020 představí Komise hospodářský a investiční plán pro západní Balkán na podporu dlouhodobého oživení, včetně balíku investic. Pro tento region je určen
největší podíl z rozpočtu Nástroje předvstupní pomoci III na období 2021-2027, který by měl činit 14,5 miliardy EUR. Komise chce prostřednictvím investičního rámce pro západní
Balkán zdvojnásobit počet poskytnutých grantů a podstatně zvýšit finanční záruky na podporu investic. Při obnově a modernizaci regionálních ekonomik po pandemii bude prioritní
ekologická a digitální transformace, zvýšení konkurenceschopnosti, lepší propojení v rámci regionu i s EU (digitální, dopravní i energetické), spolupráce v oblasti vzdělávání a
zdraví, sociální ochrana a inkluze a řešení odlivu mozků a dalších výzev v oblasti demografie. Země západního Balkánu musí pokračovat v plnění svých reformních závazků a
zejména se zaměřit na právní stát, bezpečnost, migraci a správu hranic a fungování demokratických institucí a veřejné správy.
7556/20

COM(2020) 315 final

st07556.cs20.pdf (931 KB, 4. 5. 2020)

30. 4. 2020 4. 5. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Hodnocení Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny, Výkonné
agentury pro malé a střední podniky, Výkonné agentury pro inovace a sítě, Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, Výkonné agentury pro
výzkum a Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum
Od roku 2003 využívá Komise pro správu některých specifických úkolů při provádění přímo řízených programů specializované výkonné agentury. V současné době působí šest
výkonných agentur: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA), Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Výkonná agentura pro
inovace a sítě (INEA), Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), Výkonná agentura pro výzkum (REA) a Výkonná agentura Evropské rady pro
výzkum (ERCEA). V roce 2020 měly tyto agentury celkem 2 650 zaměstnanců. Předkládaná zpráva shrnuje výsledky posouzení výkonnosti těchto agentur, které Komise provedla v
letech 2018-2019. Podle zjištění hodnocení obecně fungovaly všechny agentury ve sledovaném období účinně a efektivně a dosáhly většiny dílčích cílů stanovených v klíčových
ukazatelích výkonnosti. Úspěšně zapracovaly nové mandáty a změny v portfoliích, změny organizační struktury i změny v oblasti správy a řízení. I s omezenými lidskými zdroji
plnily agentury úspěšně své úkoly. Činnost agentur hodnotí převážně pozitivně i zúčastněné strany, příjemci a odborníci, kteří s nimi spolupracují. Určité nedostatky, které jsou ve
zprávě podrobně popsány, byly zjištěny v těchto oblastech: dosažení cílů; spravování stejného programu více agenturami; rozmanitost programových portfolií; vztah s mateřskými
generálními ředitelstvími Komise; vztah s příjemci; nákladová efektivnost; řízení lidských zdrojů; a změna mandátů. Komise zjištěné poznatky zohlední při přípravě na přenesení
úkolů na výkonné agentury v rámci programů ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027. Ke zprávě jsou připojena podrobná hodnocení jednotlivých agentur.
7728/20

COM(2020) 184 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st07728.cs20.pdf (857 KB, 4. 5. 2020)

4. 5. 2020 4. 5. 2020
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 38. výroční zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných
činnostech EU a o využití nástrojů na ochranu obchodu ze strany třetích zemí vůči EU v roce 2019
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu o činnostech EU v oblasti ochrany obchodu za rok 2019. V tomto roce bylo zahájeno šestnáct řízení, uložena opatření ve dvanácti
nových případech a neuložena opatření v pěti nových případech. U stávajících opatření bylo uzavřeno osmnáct přezkumů před pozbytím platnosti. Na konci roku 2019 bylo v
platnosti celkem 175 opatření třetích zemí zaměřených na vývoz z EU. Nejvíce opatření uplatňovaly Spojené státy americké (36), následované Čínou (20) a Indií (18). Z hlediska
odvětví se největší počet opatření vztahoval na výrobky z oceli (72) a chemické výrobky (42). Komise se zaměřila rovněž na důraznější vymáhání opatření, zejména na boj proti
obcházení opatření, když zintenzivnila šetření zaměřená proti obcházení předpisů, která jsou zahájena z úřední pravomoci, a posílila normativní části nařízení, kterými se ukládají
opatření na ochranu obchodu. V roce 2019 byla z úřední pravomoci zahájena čtyři šetření zaměřená proti obcházení opatření. Všechna se týkala dovozu z Číny a tři z nich dosud
probíhají. Uzavřeno bylo šetření týkající se stolního a kuchyňského nádobí a náčiní z Číny, jehož výsledkem bylo rozšíření cla na 30 společností. V souvislosti s posíleným
prosazováním modernizovaných pravidel na ochranu obchodu byla v roce 2019 přijata rovněž zvláštní ustanovení s cílem rozšířit možnost uplatňování opatření na ochranu obchodu
na kontinentální šelf EU. Podle dostupných údajů jsou nedávno uložená opatření účinná: uložení antidumpingových a antisubvenčních cel skutečně snížilo nekalý dovoz působící
újmu v průměru o 80 % (v rozmezí od 57 % do 99 %); cla přispěla k rozšíření zdrojů dodávek, a to kromě vlastní výroby v EU i v podobě vyššího objemu řádného dovozu z jiných
zemí; opatření uložená v roce 2019 přispěla ke zvýšení počtu pracovních míst, která jsou chráněna nástroji na ochranu obchodu, o 23 000 (na 343 000).
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Sdělení Komise o akčním plánu pro komplexní politiku Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu
V posledních letech přijala Komise řadu právních předpisů s cílem posílit rámec EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu a zavedla nový komplexní režim ochrany
oznamovatelů, který má být proveden do vnitrostátního práva do prosince 2021. Komise, Evropský parlament a Rada se shodují, že stávající právní rámec je třeba zdokonalit,
zejména pokud jde o jeho uplatňování a vynucování, kde exitují podstatné rozdíly. Opatření nezbytná k zajištění komplexní politiky EU v oblasti boje proti praní peněz a financování
terorismu stanovila Komise ve sdělení v červenci 2019. Konečným cílem je zavedení integrovaného systému EU v této oblasti v podobě harmonizovaného souboru pravidel a
dozorčího orgánu na úrovni EU, který bude úzce spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány. Současně by měl být zaveden podpůrný a koordinační mechanismus EU pro
finanční zpravodajské jednotky a měly by být propojeny národní centralizované registry bankovních účtů. Předkládaný akční plán nastiňuje, jak konkrétně hodlá Komise těchto cílů
dosáhnout. Má šest pilířů:
1. zajištění účinného provádění stávajícího rámce EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu;
2. vytvoření jednotného souboru pravidel EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu;
3. dotažení dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu na úroveň EU;
4. zřízení podpůrného a kooperačního mechanismu pro finanční zpravodajské jednotky;
5. vynucování trestněprávních předpisů a výměna informací na úrovni Unie;
6. posílení mezinárodního rozměru rámce EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu.
Konkrétní navržená opatření by měla být realizována do 1. čtvrtletí 2021. K navrženému postupu se mohou zúčastněné strany vyjádřit do 29. července 2020.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Čtvrtá výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku
Komise předkládá čtvrtou výroční zprávu o nástroji pro uprchlíky v Turecku, který byl zřízen v listopadu 2015 a jehož prostřednictvím je koordinováno uvolňování zdrojů, které
vyčleňuje rozpočet EU i členské státy formou nadrámcových příspěvků na podporu řešení uprchlické krize v Turecku, kde žijí více než 4 miliony uprchlíků a migrantů. Nástroj
koordinuje celkový rozpočet ve výši 6 miliard EUR (3 miliardy EUR na období 2016-2017 a 3 miliardy EUR na období 2018-2019). Provádí se ve formě humanitární a rozvojové
pomoci. Zpráva popisuje vývoj do konce února 2020. V roce 2019 bylo dosaženo značného pokroku v mobilizaci nástroje. Ke dni 31. prosince 2019 Komise přidělila celý provozní
rozpočet; z celkové částky 6 miliard EUR byly uzavřeny smlouvy na 4,7 miliardy EUR, přičemž vyplaceny byly 3,2 miliardy EUR. Z celkové částky je 41 % určeno na humanitární
pomoc a 59 % na rozvojovou pomoc. V rámci humanitární pomoci, jejímž cílem je pokrýt základní potřeby, ochranu, vzdělávání a zdravotní péči nejzranitelnějších uprchlíků, bylo
realizováno 64 projektů a vyplaceno 1,89 miliardy EUR. Rozvojová pomoc se zaměřuje na dlouhodobější potřeby. Jejími prioritami jsou vzdělávání, ochrana, zdraví, obecní
infrastruktura, základní potřeby a socioekonomická podpora a řízení migrace. Zaměřuje se rovněž na genderové aspekty prováděných projektů. Celkem se v jejím rámci realizuje
26 projektů a vyplaceno bylo 1,755 miliardy EUR.
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