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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Portugalsku, Španělsku,
Itálii a Rakousku
Cílem předkládaného návrhu je schválit poskytnutí finančních prostředků z Fondu solidarity Evropské unie Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku v návaznosti na přírodní
katastrofy, které je postihly v roce 2019. V říjnu 2019 byly Azorské ostrovy zasaženy hurikánem Lorenzo, v září 2019 postihly španělské regiony Valencie, Murcie, Kastilie - La
Mancha a Andalusie záplavy, na podzim 2019 postihly záplavy a sesuvy půdy většinu italského území a v listopadu 2019 postihly záplavy rakouské spolkové země Korutany a
Tyrolsko. Celková částka pomoci by měla činit 278 993 814 EUR, přičemž největší podíl z této částky připadá na Itálii (přes 211,7 milionu EUR). V případě Portugalska a Španělska
již byly vyplaceny zálohy ve výši 821 270 EUR a 5 674 336 EUR (10 % z částky pro jednotlivé země).
7672/20

COM(2020) 200 final

st07672.cs20.pdf (578 KB, 12. 5. 2020)

30. 4. 2020 12. 5. 2020

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu prodloužit některé lhůty pro podávání a výměnu informací v oblasti
daní v důsledku 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.cs20.pdf (541 KB, 12. 5. 2020)

8. 5. 2020 12. 5. 2020

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize covid-19
V prosinci 2017 byl přijat balíček týkající se DPH v oblasti elektronického obchodování. Datum jeho použitelnosti bylo stanoveno na 1. ledna 2021. Přestože většina členských států
deklarovala, že bude schopna nová pravidla uplatňovat včas, je možné, že v důsledku krize způsobené pandemií covid-19 nebudou některé členské státy a hospodářské subjekty
(zejména provozovatelé poštovních a kurýrních služeb) na jejich uplatňování připraveny. Protože pro fungování těchto pravidel je nezbytné, aby je správně uplatňovaly všechny
členské státy, navrhuje Komise po dohodě s členskými státy, aby bylo datum použitelnosti všech hlavních součástí balíčku odloženo o šest měsíců, tj. do 1. července 2021. Jedná se
o: směrnici (EU) 2017/2455 (směrnice o DPH v oblasti elektronického obchodování), směrnici (EU) 2019/1995 (druhá směrnice o DPH v oblasti elektronického obchodování),
nařízení (EU) 2017/2454 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti DPH a prováděcí nařízení (EU) 2019/2026.
7885/20

COM(2020) 201 final

2020/0084(CNS)

st07885.cs20.pdf (532 KB, 11. 5. 2020)

8. 5. 2020 11. 5. 2020

Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2026, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize covid-19
7886/20

COM(2020) 199 final

2020/0083(NLE)

st07886.cs20.pdf (488 KB, 11. 5. 2020)

8. 5. 2020 11. 5. 2020

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku vypuknutí krize covid19
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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7887/20

COM(2020) 198 final

2020/0082(CNS)

8. 5. 2020 11. 5. 2020

st07887.cs20.pdf (515 KB, 11. 5. 2020)

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Civil Aviation Organization, in respect of
notification of voluntary participation in the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) from 1 January 2021 and of the option
selected for calculating the aeroplane operators’ offsetting requirements during the 2021-2023 period - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat
jménem Evropské unie v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, pokud jde o oznámení dobrovolného zapojení do systému kompenzací a snižování emisí uhlíku
v mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) ode dne 1. ledna 2021 a vybrané možnosti pro výpočet kompenzačních požadavků provozovatelů letadel během období
2021-2023
Systém kompenzací a snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA) byl přijat Mezinárodní
organizací pro civilní letectví (ICAO) dne 27. června 2018 jako příloha Chicagské úmluvy. Jedná se o celosvětové tržní opatření, jehož cílem je omezit emise z mezinárodní letecké
dopravy. Mělo by být zavedeno od roku 2021 a jeho první fáze je dobrovolná. Do 30. června 2020 mají státy oznámit organizaci ICAO, zda se od 1. ledna 2021 zapojí do dobrovolné
první fáze a jakou možnost zvolily pro výpočet kompenzačních požadavků provozovatelů letadel pro období 2021-2023. Aby mohly členské státy učinit příslušná oznámení, stanoví
předkládaný návrh postoj EU k uvedeným otázkám. Členské státy by se měly dobrovolně zapojit do první fáze a pro výpočet kompenzačních požadavků v období 2021-2023 by měly
být pro jednotlivé roky využity emise z těchto let, spíše než emise za rok 2020, neboť emise v těchto letech budou pravděpodobně vyšší (mimo jiné v důsledku pandemie covid-19).
7973/20

COM(2020) 194 final

2020/0078(NLE)

st07973.en20.pdf (499 KB, 13. 5. 2020)
Přílohy:
st07973-ad01.en20.pdf (365 KB, 13. 5. 2020)

13. 5. 2020 13. 5. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Úmluvě o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku k začlenění
Makaronésie do mořské oblasti OSPAR
Úmluva o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (úmluva OSPAR) vstoupila v platnost dne 25. března 1998. Jejím cílem je ochrana oblasti severovýchodního
Atlantiku před nepříznivými účinky lidské činnosti, aby bylo chráněno lidské zdraví a byly zachovány mořské ekosystémy. Úmluvu přijalo 16 smluvních stran včetně EU. Na
provádění úmluvy dohlíží komise OSPAR složená ze zástupců smluvních stran. Během zasedání ministrů má komise v rámci výročního zasedání rozšířit mořskou oblast úmluvy na
vody obklopující Makaronésii (Madeiru a Kanárské ostrovy). Cílem tohoto opatření je zlepšit koordinaci ochrany a zachování vysoké biologické rozmanitosti a zranitelných
ekosystémů přítomných v této oblasti. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
7916/20

COM(2020) 182 final

2020/0072(NLE)

st07916.cs20.pdf (454 KB, 12. 5. 2020)

Dokumenty informační povahy

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

11. 5. 2020 12. 5. 2020
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění třetího programu činnosti Unie v oblasti zdraví v roce 2017
Komise předkládá zprávu o provádění třetího programu činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2014–2020 za rok 2017. V rámci ročního pracovního programu pro rok 2017 bylo
zahájeno šest společných akcí, jež EU spolufinancovala celkovou částkou 20 229 410,14 EUR: společná akce projektu Health Equity Europe (JAHEE), společná evropská akce v
oblasti očkování (JAV), společná akce na podporu sítě elektronického zdravotnictví (eHealth), společná akce týkající se zdravotnických informací (InfAct), společné inovativní
partnerství pro boj proti rakovině (iPAAC) a společná akce v oblasti připravenosti a akce v místech vstupu (Healthy Gateways). Tyto akce přispívají ke čtyřem cílům programu podpoře zdraví a předcházení nemocem, ochraně před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami, podpoře inovativních, efektivních a udržitelných zdravotních systémů a
zvyšování dostupnosti lepší a bezpečnější zdravotní péče. Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) zveřejnila v roce 2017 druhou výzvu k
podávání návrhů na rámcovou dohodu o partnerství pro granty na provozní náklady určené nevládním organizacím, pokrývající období 2018–2021. Komise ve spolupráci s
agenturou CHAFEA realizovala komunikační a propagační aktivity, zúčastněné státy pak pořádaly mimo jiné vnitrostátní informační dny. V roce 2017 byly rovněž zahájeny dvě
činnosti v oblasti hodnocení: studie zaměřená na shromáždění údajů pro stanovení možností politik v oblasti zdraví v novém víceletém finančním rámci (2021-2027) a druhé externí
hodnocení agentury CHAFEA. Doprovodný pracovní dokument představuje klíčové akce, které byly v roce 2017 dokončeny.
6739/20

COM(2020) 88 final

st06739.cs20.pdf (761 KB, 11. 5. 2020)

11. 5. 2020 11. 5. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí
minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV
Komise předkládá zprávu o provádění směrnice 2012/29/EU, která stanoví minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu. Zpráva hodnotí nejen přijatá
legislativní opatření, ale rovněž opatření nelegislativní povahy, jejichž přijetí je pro správné provedení směrnice nezbytné. Jedná se např. o zřízení služeb podpory nebo zajištění
řádného proškolení osob, které přicházejí do styku s oběťmi ohledně práv a potřeb obětí. Provádění směrnice není uspokojivé. Přestože lhůta pro provedení uplynula 16. listopadu
2015, většina členských států do zveřejnění této zprávy směrnici dosud plně neprovedla. Komise proti těmto zemím (včetně ČR) vede řízení o nesplnění povinnosti (aktuálně je
vedeno 21 řízení). Při uplatňování v praxi se objevuje řada nedostatků. Nejvíce problematická jsou ustanovení o přístupu k informacím, službám podpory a ochraně podle
individuálních potřeb oběti. O něco lépe fungují ustanovení týkající se procesních práv a restorativní justice. Komise s členskými státy spolupracuje na odstranění zjištěných
problémů a správnému provádění napomáhá i prostřednictvím finanční podpory - z grantu EU bylo financováno např. zřízení evropské sítě pro práva obětí, fóra národních
odborníků zaměřeného na výměnu osvědčených postupů a správné provádění směrnice.
7920/20

COM(2020) 188 final

st07920.cs20.pdf (546 KB, 12. 5. 2020)

11. 5. 2020 12. 5. 2020

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o druhém 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 8. dubna 2020, kdy doporučila, aby omezení veškerých cest, jež nejsou nezbytně nutné,
které bylo přijato 16. března 2020 s cílem snížit riziko nákazy koronavirem covid-19 v důsledku cestování do EU, bylo prodlouženo do 15. května 2020. I v dubnu pokračoval
drastický pokles cestování na celosvětové úrovni - celkový počet letů se snížil o 91 % a stejný trend se projevil i u dalších druhů dopravy. Situace v Evropě i ve světě je nadále velmi
nestabilní. V rámci postupného rušení omezení budou v první fázi postupně a koordinovaně odstraněna omezení na vnitřních hranicích EU a následně bude v případě příznivého
vývoje možné začít otevírat i vnější hranice. 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. června 2020.
7971/20

COM(2020) 222 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st07971.cs20.pdf (496 KB, 13. 5. 2020)

13. 5. 2020 13. 5. 2020
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění některých nových prvků
zavedených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací
a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)
Směrnice 2013/55/EU změnila rámec pro uznávání odborných kvalifikací za účelem modernizace a usnadnění bezpečné mobility odborníků v celé Unii. Předkládaná zpráva
informuje o provádění některých nových prvků zavedených touto směrnicí. Zahrnuje všechny klíčové aspekty modernizace, včetně konkrétních otázek provádění, jako je evropský
profesní průkaz, modernizace znalostí, dovedností a schopností u odvětvových povolání a společné zásady odborné přípravy. Kromě toho uvádí výsledky speciálního programu pro
kariérní postup pro rumunské zdravotní sestry a ošetřovatele. Vychází z přehledu vnitrostátních prováděcích opatření, který zaslaly členské státy Komisi, z dvouletých zpráv
členských států o uplatňování směrnice a informací získaných Komisí při sledování uplatňování směrnice a jejím prosazování. Z dostupných údajů vyplývá, že právní rámec podle
revidované směrnice je obecně účinný při zvyšování mobility odborníků napříč členskými státy. Byly však zjištěny následující problematické oblasti: přetrvávající procesní
požadavky, které pro žadatele znamenají značnou zátěž a náklady; potíže týkající se zařízení elektronické správy; používání postupů, které jdou nad rámec postupů povolených
směrnicí; zpřístupňování informací a on-line postupů; nedostatečná transparentnost informací o regulovaných povoláních a (ne)přiměřenost regulace v této oblasti. V současné
době probíhají řízení o nesplnění povinnosti, které se týkají nesprávného provedení ustanovení o kontrolách jazykových znalostí, přeshraničním poskytování služeb a částečném
přístupu. Je třeba dále posoudit potřebu a rozsah možných úprav požadavků na znalosti a dovednosti a minimálních seznamů předmětů odborné přípravy u odvětvových povolání s
ohledem na vědecko-technický pokrok. Zatím bylo dosaženo pouze jedné dohody o společných zásadách odborné přípravy (společná závěrečná zkouška odborné přípravy pro
instruktory lyžování). Členské státy mají rovněž praktické potíže s fungováním výstražného systému, zejména při velkém množství upozornění a při filtrování. Pozitivně je
hodnoceno fungování systému IMI, který poskytuje zabezpečenou on-line platformu pro administrativní výměny, pro vyřizování žádostí o evropský profesní průkaz a pro fungování
výstražného mechanismu. K předcházení budoucí nepřiměřené regulaci odborných služeb bude sloužit směrnice o testu přiměřenosti.
7931/20

COM(2020) 191 final

st07931.cs20.pdf (933 KB, 12. 5. 2020)

11. 5. 2020 12. 5. 2020

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Interpretační sdělení Komise o uplatňování účetního a obezřetnostního rámce za účelem usnadnění poskytování
bankovních úvěrů v EU - Podpora podnikům a domácnostem v souvislosti s krizí covid-19
Předkládané sdělení je součástí bankovního balíčku Komise zaměřeného na usnadnění poskytování úvěrů podnikům a domácnostem v době pandemie covid-19. Doprovází návrh
nařízení, který cíleně upravuje pravidla EU v oblasti bankovního dohledu (COM(2020) 310 final). Komise ve sdělení především objasňuje, jak současná pravidla EU
umožňují bankám a orgánům bankovního dohledu jednat pružně v době hospodářských krizí, aby mohly podpořit občany a firmy, zejména malé a střední podniky.
Potvrzuje nedávná prohlášení o využití flexibility v rámci účetních a obezřetnostních pravidel (např. prohlášení Basilejského výboru pro bankovní dohled, Evropského orgánu pro
bankovnictví a Evropské centrální banky) a flexibilitu, která je k dispozici v předpisech EU, pokud jde o veřejná a soukromá moratoria na splátky úvěrů (pokyny Evropského orgánu
pro bankovnictví z 2. dubna), a vyzývá banky a orgány bankovního dohledu, aby tuto flexibilitu využily. Dále uvádí oblasti, v nichž mají banky jednat odpovědně, jako je vyplácení
dividend akcionářům nebo vyplácení pohyblivé složky odměny, a připomíná možné přínosy využívání digitálních služeb, včetně bezkontaktních a digitálních plateb.
7729/20

COM(2020) 169 final

st07729.cs20.pdf (597 KB, 11. 5. 2020)

4. 5. 2020 11. 5. 2020

Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj v rámci Dohody o hospodářském
partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o zřízení Zvláštní komise pro
služby
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru CARIFORUM-EU, se týká plánovaného zřízení Zvláštní komise pro služby v rámci Dohody o hospodářském partnerství mezi
státy CARIFORA a EU. Dohoda byla podepsána dne 15. října 2008 a prozatímně se provádí od 29. prosince 2008. Zvláštní komise pro služby se bude zabývat konkrétněji všemi
obchodními záležitostmi souvisejícími se službami v rámci dohody. Unie by měla její zřízení podpořit.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství, zřízeném Prozatímní dohodou o
hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, v souvislosti s přijetím
postupů řešení sporů a kodexu chování rozhodců
Dohoda o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny a EU se prozatímně provádí od 3. září 2016. Za její řádné provádění odpovídá Výbor dohody o hospodářském
partnerství. Ten má na svém pátém výročním zasedání na konci roku 2020 přijmout rozhodnutí, kterým se stanoví postupy řešení sporů a kodex chování rozhodců, a rozhodnutí,
které stanoví seznam patnácti osob, jež mohou zastávat funkci rozhodců v rámci postupu pro řešení sporů. Návrhy obou rozhodnutí byly parafovány na čtvrtém zasedání výboru ve
dnech 27. a 28. listopadu 2020. Unie by měla jejich přijetí podpořit.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství, zřízeném Prozatímní dohodou o
hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, v souvislosti s přijetím
seznamu rozhodců
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