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Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na některé alkoholické výrobky vyráběné v autonomních
oblastech Madeira a Azory
Rozhodnutím č. 376/2014/EU bylo zavedeno opatření, které opravňuje Portugalsko uplatňovat sazby spotřební daně snížené až o 75 % oproti základním portugalským sazbám na
rumy a likéry vyráběné a spotřebovávané na Madeiře a na likéry a pálenky vyráběné a spotřebovávané na Azorách. Cílem tohoto opatření je kompenzovat výrobcům z
nejvzdálenějších portugalských regionů vyšší výrobní náklady, které vyplývají z charakteru těchto regionů. Platnost rozhodnutí skončí dne 31. prosince 2020. Na základě výsledků
posouzení nynějšího režimu a potenciálních dopadů možných alternativ pro období po roce 2020 (viz dokument SWD(2020) 108) navrhuje Komise prodloužení opatření do
roku 2027 a jeho rozšíření tak, aby se vztahovalo na prodej místně vyráběného rumu na Azorách se sníženou sazbou zachovanou na 75 % a aby zajišťovalo 50% snížení sazby
spotřební daně na prodej všech zahrnutých produktů na portugalské pevnině.
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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/784, kterým se Italské republice povoluje použít zvláštní opatření odchylující
se od článků 206 a 226 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 27. března 2020 požádala Itálie o povolení, aby mohla i nadále uplatňovat odchylku od článků 206 a 226 směrnice o DPH u dodávek zboží a poskytování služeb
orgánům veřejné moci, společnostem kontrolovaným ústředními a místními orgány veřejné moci a společnostem kotovaným na burze uvedeným na seznamu. Toto opatření bylo
poprvé povoleno prováděcím rozhodnutím (EU) 2015/1401 do 31. prosince 2017 a následně rozšířeno a prodlouženo do 30. června 2020 prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/784.
Jeho cílem je boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům prostřednictvím mechanismu oddělených plateb. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Itálii další
uplatňování uvedeného opatření do 30. června 2023.
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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/485, kterým se Dánsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření
odchylující se od článku 75 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 21. února 2020 požádalo Dánsko o povolení nadále uplatňovat paušální režim pro soukromé využití lehkých nákladních vozidel s maximální přípustnou celkovou
hmotností do tří tun zaregistrovaných výlučně pro účely podnikání. Toto opatření bylo poprvé povoleno prováděcím rozhodnutím Rady 2012/447/EU a dvakrát prodlouženo,
naposledy do 31. prosince 2020. Účelem tohoto opatření je zjednodušit účetní povinnosti pro osoby povinné k dani a povinnost daňových orgánů vybírat a vyměřovat daně. Na
základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Dánsku další uplatňování tohoto opatření, a to do 31. prosince 2023.
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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody, kterou se mění prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy
na straně druhé s ohledem na přistoupení Nezávislého státu Samoa a na budoucí přistoupení dalších tichomořských ostrovních států
Prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, která stanoví rámec pro dohodu o hospodářském
partnerství, byla podepsána Unií dne 30. července 2009. Dohoda nabízí smluvním stranám lepší přístup na trh EU, podporuje jejich udržitelný rozvoj a postupnou integraci do
světového hospodářství a vytváří oblast volného obchodu mezi nimi. Tichomořské ostrovy mohou k dohodě přistoupit na základě předložení nabídky přístupu na trh v souladu
s článkem XXIV GATT 1994. Dohodu v současné době prozatímně provádí Papua-Nová Guinea, Fidžijská republika a od 31. prosince 2018 také Nezávislý stát Samoa, který k
dohodě přistoupil dne 21. prosince 2018. S ohledem na jeho přistoupení provádí předkládaný návrh nezbytné technické změny, aby byla tato země zařazena mezi smluvní strany
dohody.
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Proposal for a Council Implementing Decision amending Council Implementing Decision (EU) 2018/1696 on the operating rules of the selection panel provided
for in Article 14(3) of Council Regulation (EU) 2017/1939 - Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1696 o
pravidlech fungování výběrové komise podle čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939
Nařízením (EU) 2017/1939 se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. V souladu s požadavky tohoto nařízení byla prováděcím
rozhodnutím Rady (EU) 2018/1696 stanovena pravidla fungování výběrové komise, která má být složena z dvanácti osob vybraných mezi bývalými členy Soudního dvora a Účetního
dvora, bývalými národními členy Eurojustu, členy nejvyšších vnitrostátních soudů, státními zástupci na vysoké úrovni a obecně uznávanými právníky, jejímž úkolem je vypracovat
užší seznam kandidátů na evropského nejvyššího žalobce a vydávat odůvodněná stanoviska ke kandidátům na evropské žalobce navrženým jednotlivými členskými státy.
Evropského nejvyššího žalobce a evropské žalobce následně na základě těchto podkladů vybírá Rada. Podle současných pravidel má členský stát navrhnout na post evropského
žalobce tři kandidáty. Protože zkušenost ukázala, že navržení takového počtu kandidátů může být komplikované, je cílem předkládaného návrhu umožnit ve výjimečných a
odůvodněných případech, aby členský stát navrhl pouze dva kandidáty, které výběrová komise posoudí.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, pokud jde o oznámení rozdílů oproti
přílohám 1 a 6 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví v souvislosti s pandemií covid-19
Přílohy 1 a 6 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicagské úmluvy) se týkají způsobilosti leteckého personálu a provozu letadla. Smluvními stranami úmluvy jsou všechny
členské státy EU. V souvislosti s pandemií covid-19 požádala Mezinárodní organizace pro civilní letectví smluvní strany úmluvy, aby jí oznámily opatření, která přijaly za účelem
zachování platnosti certifikátů, licencí a jiných osvědčení během pandemie. Součástí tohoto oznámení mají být i informace týkající se dočasných rozdílů v oblasti udělování licencí a
certifikací podle příloh 1 a 6 úmluvy a rovněž informace o tom, zda budou státy uznávat platnost certifikátů a licencí ovlivněných dočasnými opatřeními jiných států. Předkládaný
návrh stanoví postoj EU k uvedeným otázkám a uvádí dočasná opatření přijatá členskými státy v souvislosti s pandemií, která zahrnují prodloužení platnosti licencí, jejichž platnost
vyprší v období od 1. března 2020 do 31. října 2020, a výjimku z provozních pravidel pro operace uskutečněné v tomtéž období s maximální dobou trvání 8 měsíců.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou
konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů, pokud jde o přijetí společných provozních postupů
Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů vstoupila v platnost 1. ledna 2020. Dohodou byl zřízen
smíšený výbor, který je odpovědný za její správu a provádění. Na svém třetím zasedání, které proběhne v roce 2020, má výbor přijmout rozhodnutí za účelem určení provozních
postupů, které mají uplatňovat obě strany a které se týkají technických a jiných záležitostí nezbytných pro fungování propojení mezi EUTL a SSTL, a zohlednění priorit
vnitrostátních právních předpisů. Unie by měla přijetí tohoto rozhodnutí podpořit.
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Radě - Šestnáctá zpráva o provádění nařízení Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29. dubna 2004 a o stavu vyplývajícím z jeho uplatňování za období od
1. ledna do 31. prosince 2019
Komise předkládá šestnáctou zprávu o provádění nařízení (ES) č. 866/2004, kterým se stanoví podmínky použití právních předpisů EU na demarkační linii mezi územími, nad
nimiž kyperská vláda vykonává skutečnou kontrolu, a územími, nad nimiž tuto kontrolu nevykonává, v roce 2019. Ve sledovaném období se velmi výrazně zvýšil počet kyperských
Řeků překračujících linii, což je přičítáno cestování za nákupy z důvodu výhodného směnného kurzu eura vůči turecké liře. Pokračoval rovněž nárůst počtu občanů EU z jiných
členských států a občanů třetích zemí překračujících linii. Stále však není povolen pohyb přes hranice autobusům z turecké části převážejícím občany EU, pokud nevlastní
příslušné dokumenty vydáváné Kyperskou republikou. Počet nelegálních migrantů překračujících linii ze severní části Kypru na území kontrolovaná vládou se opět výrazně zvýšil a
dosáhl 7 409 (oproti 4 451 v roce 2018). Z těchto migrantů požádalo 98 % o mezinárodní ochranu. Nejvíce žadatelů pocházelo ze Sýrie (2 000), Kamerunu (1 126), Bangladéše
(953) a Pákistánu (950). Přetrvává problém se čtyřmi "nepovolenými přechody" ve vesnici Pergamos a jejím okolí. Hodnota obchodu přes linii se zvýšila o 12 % a dosáhla výše 5
464 237 EUR a hodnota zboží s doprovodnou dokumentací se zvýšila o 17 % na 6 313 011 EUR. Nejvíce se obchodovalo s plastovými výrobky, čerstvými rybami, stavebními
materiály a dřevěným nábytkem, nově se začalo obchodovat s prefabrikovanými kontejnery, hotelovými pantoflemi a elektrickými kabely. Kypr stále nepovoluje pohyb přes hranice
pro turecká užitková vozidla nad 7,5 tuny, pokud nemají příslušné dokumenty vydávané Kyperskou republikou, a pro zpracované potraviny. Komise je nadále znepokojena nízkým
objemem obchodu a domnívá se, že odstranění zbývajících překážek by ho významně podpořilo. V roce 2019 potvrdila, že zákaz pohybu zpracovaných potravin přes linii je v
rozporu s nařízením a měl by být zrušen.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva o volbách do Evropského parlamentu v roce 2019
Předkládaná zpráva informuje o volbách do Evropského parlamentu v roce 2019. Je založena na odpovědích na dotazníky zaslaných Komisi členskými státy, politickými stranami,
vnitrostátními orgány pro ochranu údajů a platformami IT, komunikaci v rámci nově založené evropské sítě pro volební spolupráci a související skupiny odborníků a Eurobarometru
a dalších průzkumech. Zahrnuje tři tematické okruhy: 1) účast ve volbách, 2) evropský rozměr a výkon volebních práv EU a 3) boj proti dezinformacím a ochrana integrity a
odolnosti volebního procesu.
Volební účast dosáhla v roce 2019 výše 50,66 %, což je nejvíce za posledních 25 let, a poprvé od roku 1979 se zvýšila. Na tomto nárůstu se podíleli zejména mladí voliči a
prvovoliči. V porovnání s předchozími volbami se zvýšila volební účast žen i jejich zastoupení v Evropském parlamentu (z 37 % na 39,4 %), přetrvávají však značné rozdíly mezi
jednotlivými členskými státy. Kvalita ukazatelů a shromážděných údajů o účasti konkrétních skupin je omezená. Pouze v omezené míře se využívají postupy, které usnadňují účast
některých konkrétních skupin (např. zdravotně postižených). S ohledem na volby v roce 2024 je třeba i dále usilovat o co nejširší zapojení všech skupin občanů EU. Komise bude za
tím účelem mj. zajišťovat přístup k přesným informacím o EU, podporovat výměnu znalostí a osvědčených postupů mezi členskými státy, podporovat inkluzivní a rovnou účast,
spolupracovat s členskými státy na zlepšení ukazatelů a shromažďování údajů, zkoumat možnosti širšího využití digitálních technologií a podporovat větší informovanost a zapojení
dětí a mladých lidí do demokratického života, a to i v rámci školní činnosti.
Přestože v oblasti evropského rozměru voleb bylo dosaženo určitého pokroku, je třeba tento rozměr dále rozvíjet a posilovat. Problémy byly zjištěny i při prosazování volebních
práv - nejčastěji se jednalo o nemožnost občanů hlasovat mimo svou zemi původu, případně příliš zdlouhavou a složitou administrativu spojenou s takovým hlasováním, a zpoždění
nebo komplikace při vnitrostátních registračních postupech. Jednou z priorit nové Komise je i nový impuls pro evropskou demokracii a v rámci této priority bude hrát důležitou roli
Konference o budoucnosti Evropy. V dostatečném předstihu před volbami v roce 2024 Komise předloží také návrhy na zpřísnění pravidel pro evropské politické strany a nadace,
které se budou mimo jiné týkat vyjasnění jejich financování. Vedle toho se zaměří na zvyšování povědomí o evropském rozměru voleb, podporu jasnějšího uvádění přidružení mezi
evropskými a vnitrostátními politickými stranami, další sbližování volebních období členských států nebo posílení uplatňování volebních práv EU mobilními občany EU a podporu
další záruky pro zamezení vícenásobného hlasování.
V souvislosti s rostoucím využíváním digitálních technologií se významně zvýšila hrozba manipulace a nezákonného vměšování do voleb s cílem zmanipulování názorů
voličů. Komise před volbami zveřejnila balíček opatření („volební balíček“) zaměřený na řešení těchto výzev, který doplnil dříve přijatý akční plán pro boj proti dezinformacím.
Členské státy většinou postupovaly v souladu s tímto balíčkem. Hlášeny byly pouze izolované kybernetické útoky, stížnosti týkající se ochrany údajů a další stížnosti související
s volbami. Bylo dosaženo vysoké úrovně spolupráce jak mezi příslušnými orgány v rámci jednotlivých členských států a se soukromými a dalšími zúčastněnými stranami, tak i mezi
členskými státy a s evropskými orgány. Řešení dezinformací, manipulací a protiprávního zahraničního vměšování bude vyžadovat další úsilí. Je třeba se zaměřit mj. na rozvoj
schopnosti zjišťovat, analyzovat a odhalovat manipulace a vměšování, posílení schopnosti a úsilí příslušných orgánů plnit své funkce dohledu a jejich angažovanosti ve vztahu
k platformám, posílení koordinace na úrovni EU nebo prohloubení spolupráce mezi příslušnými orgány na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU. On-line platformy by pak měly dále
zvýšit transparentnost a odpovědnost za své činnosti spojené s politickým obsahem a jejich závazky by měly být ověřitelné třetími stranami.
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Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Annual report to the Discharge Authority on internal audits
carried out in 2019 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Výroční zpráva orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních
auditech provedených v roce 2019
Předkládaná zpráva informuje o činnosti útvaru interního auditu Komise v roce 2019. K 31. lednu 2020 dosáhlo provádění aktualizovaného plánu auditů na rok 2019 100 %
plánovaných auditních zakázek. Bylo dokončeno 156 zakázek, z toho 32 auditů a 115 následných činností, a vydáno 160 zpráv. Útvar vydal 136 doporučení a všechna byla přijata. V
letech 2015-2019 bylo přijato celkem 1 949 doporučení, z nichž bylo provedeno 1 704 (87 %). Ze zbývajících 245 doporučení, která se provádějí, je 71 hodnoceno jako velmi
důležitá. Provádění 64 doporučení má zpoždění, z toho 6 velmi důležitých více než 6 měsíců (tj. 0,3 % ze všech kritických a velmi důležitých doporučení vydaných v letech 20152019). Na základě provedené auditní činnosti vydal útvar roční souhrnný výrok k finančnímu řízení Komise, podle nějž je rozpočet EU náležitě chráněn, a to jako celek (nikoli
nezbytně v jednotlivých oblastech politiky) a dlouhodobě (někdy se zpožděním několika let). V souvislosti s financováním opatření reagujících na současnou krizi způsobenou
pandemií covid-19 útvar zdůrazňuje potřebu detailně zhodnotit nově se objevující rizika a určit a provádět odpovídající opatření k jejich zmírnění. Konkrétně je třeba se zaměřit na
provádění rozpočtu v souladu s platným právním rámcem, rozsah provádění nezbytných kontrol a ověřování a potenciální dopad na současnou a budoucí nápravnou kapacitu
Komise (např. s ohledem na možnost bankrotu konečných příjemců). Útvar dále opětovně zdůrazňuje potřebu řádného provádění kontrol ze strany generálních ředitelství, pokud
jde o dohled nad třetími stranami, které provádějí politiky a programy. Generální ředitelství by měla ve svých strategiích kontroly a dohledu jasněji stanovit priority a potřeby,
pokud jde o získávání jistoty o řádném finančním řízení těchto subjektů v EU i mimo ni.
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Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - 2019 Annual Management and Performance Report for the EU
budget - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu EU za rok 2019
Předkládaná výroční zpráva informuje o výsledcích provádění rozpočtu EU a jeho řízení a ochraně v roce 2019. První část je zaměřena na klíčové programy a druhá se věnuje
interním kontrolám a finančnímu řízení v rámci Komise.
Celková výše rozpočtových závazků provedených v roce 2019 dosáhla 161 miliard EUR. 81 miliard bylo alokována v rámci rozpočtového okruhu 1 - Inteligentní růst podporující
začlenění. Druhým největším okruhem podle výše alokovaných prostředků byl okruh 2 - Udržitelný růst s 59 miliardami EUR alokovaných prostředků. 12 miliard EUR obdržel
okruh 4 - Globální Evropa, 6 miliard EUR okruh 5 - Administratrivní výdaje Komise a 4 miliardy EUR okruh 3 - Bezpečnost a občanství. Kromě specifických cílů podpořil rozpočet
EU také horizontální priority EU - opatření v oblasti klimatu (21 % rozpočtu, tj. 35 miliard EUR) a biologické rozmanitosti (8,3 % rozpočtu, tj. 13,4 miliardy EUR) především
prostřednictvím programu LIFE a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, opatření v oblasti udržitelného rozvoje (např. prostřednictvím Evropského sociálního fondu,
Azylového a migračního fondu, nástroje pro rozvojovou spolupráci, Evropského námořního a rybářského fondu nebo programů Erasmus+, Copernicus a Galileo) a bezprostřední
reakci na krizové situace (včetně pandemie covid-19 - v rámci investiční iniciativy v reakci na koronavirus bylo mobilizováno 54 miliard EUR z evropských strukturálních a
investičních fondů pro okamžitou pomoc členským státům). V oblasti pracovních míst a růstu byl hlavním programem Horizont 2020, jehož prostřednictvím bylo rozděleno téměř
12,4 miliardy EUR (tj. 53 % alokace pro tuto oblast). Rozpočet EU rovněž přispěl k mobilizaci prostředků z jiných zdrojů - Evropský fond pro strategické investice mobilizoval do
konce roku 2019 investiční prostředky ve výši 458 miliard EUR a podpořil přes 8,5 milionu pracovních míst. Podpora byla zaměřena na ekologickou a digitální transformaci, malé
podniky a přeshraniční mobilitu. 57 miliard EUR bylo přiděleno na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, především prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj
(54 % alokace). Podpora byla určena na zvyšování životního standardu, tvorbu pracovních míst, růst a konvergenci napříč EU a ekologickou tansformaci. Provádění se vyrovnalo,
ale je třeba dále zvýšit úroveň plateb. V oblasti udržitelného růstu a přírodních zdrojů byl hlavním nástrojem podpory Evropský zemědělský a záruční fond, jehož prostřednictvím
bylo rozděleno 43,2 miliardy EUR (72 % alokace pro tuto oblast). Podpora byla zaměřena na opatření reagující na změnu klimatu, inovativní zemědělské postupy a zvyšování
udržitelnosti rybolovu. V oblasti bezpečnosti a občanství se na provádění rozpočtu podílel zejména Azylový a migrační fond (31 % alokace) spolu s decentralizovanými agenturami
(28 % alokace) a Fondem pro vnitřní bezpečnost (14 % alokace). Vedle řízení migrace a správy hranic směřovala podpora rovněž na civilní ochranu a bezpečnost spotřebitelů a
občanů. V rámci rozpočtového okruhu Globální Evropa byl rozpočet prováděn rovnoměrně prostřednictvím několika nástrojů - především nástroje pro rozvojovou spolupráci,
nástroje pro evropské sousedství, nástroje předvstupní pomoci a humanitární pomoci. Kromě řešení globálních výzev a podpory míru a prosperity ve světě byla podpora určena na
řešení migrace (ve spolupráci s mezinárodními partnery - např. prostřednictvím svěřenského fondu EU pro Afriku, Nástroje pro uprchlíky v Turecku a svěřenského fondu EU v
reakci na krizi v Sýrii) a rozvoj stabilních demokratických institucí v sousedství EU. V zájmu zvýšení účinnosti, flexibility a soudržnosti nástrojů vnější pomoci navrhla Komise
vytvořit pro období 2021-2027 jediný integrovaný Nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci. V roce 2019 byly využity rovněž zvláštní nástroje pro reakci na přírodní
katastrofy a dopady globalizace - Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci podpořil v letech 2014-2019 celkem 45 047 pracovníků a z Fondu solidarity EU bylo poskytnuto
293 milionů EUR v reakci na přírodní katastrofy, k nimž došlo v roce 2018. Pokud jde o řízení rozpočtu, standardy a principy vnitřní kontroly fungovaly dobře a byly účinně
prováděny. Celková riziková částka pro rok 2019 je nižší než 2 % celkových relevantních výdajů. Účetní dvůr vydal v roce 2019 pozitivní výrok o ročních účetních závěrkách EU za
rok 2018 a výrok s výhradou ohledně legality a správnosti uskutečněných operací (s výjimkou Evropského rozvojového fondu).
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Cesta k udržitelnějšímu rybolovu v EU: aktuální stav a hlavní směry pro rok 2021
Předkládané sdělení podává přehled o pokroku při zvyšování udržitelnosti rybolovných činností EU a informuje o socioekonomické výkonnosti loďstva EU, rovnováze mezi
rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy a provádění povinnosti vykládky. Kromě toho uvádí hlavní politické směry, které budou formovat návrhy rybolovných práv pro rok 2021.
V důsledku pandemie covid-19 je hospodářská výkonnost loďstva EU v roce 2020 nejistá. Prioritou nicméně zůstává dosažení udržitelné úrovně populací lovených druhů, které by
mělo přispět i ke zlepšení stavu evropských moří a k minimalizaci negativních dopadů rybolovných činností na mořské ekosystémy. K významnějšímu zlepšení došlo v oblasti
severovýchodního Atlantiku, avšak celkově je situace stále neuspokojivá - některé populace jsou loveny nadměrně nebo mimo bezpečné biologické limity. Špatná situace je zejména
ve Středozemním a Baltském moři; Komise bude úzce spolupracovat se zúčastněnými stranami na provádění víceletého plánu pro západní Středomoří. Strategie Komise pro oblast
biologické rozmanitosti a strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" zdůrazňují nezbytnost dosažení udržitelnosti rybolovných činností EU pro splnění stanovených cílů a navrhují v
tomto směru konkrétní opatření. V zájmu zvýšení udržitelnosti je dále třeba rozvíjet selektivnější rybolovné techniky a maximálně omezit výměty. Pouze udržitelný rybolov povede
k dlouhodobému zachování pracovních míst a umožní odvětví překonat současnou krizi. Do 31. srpna 2020 mohou členské státy, poradní orgány a další zainteresované strany
zaslat Komisi své připomínky k navrženému směřování společné rybářské politiky.
8871/20
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o dopadu demografických změn
Předkládaná zpráva se zabývá demografickou změnou, kterou Evropa v posledních letech prochází. Popisuje hlavní faktory, které ji způsobují a ovlivňují, a její dopady napříč
Evropou. Jednou z otázek souvisejících s demografickou změnou je mezigenerační solidarita, která se ukázala jako zvláště naléhavá v souvislosti s krizí způsobenou pandemií covid19, kdy starší generace patřila mezi nejvíce ohrožené skupiny. Tato solidarita by měla být jednou z hnacích sil oživení Evropy. Dlouhodobým cílem Komise je, aby evropská
společnost byla spravedlivější a odolnější. V návaznosti na zjištění uvedená ve zprávě předloží Komise zelenou knihu o stárnutí.
Hlavní faktory, které způsobují a ovlivňují demografickou změnu jsou: rostoucí očekávaná délka života a života ve zdraví (v roce 2070 by měla očekávaná délka života mužů činit
86,1 let a žen 90,3 let), klesající počet narozených dětí (v roce 2018 to bylo 1,55 dítěte na jednu ženu), stárnutí populace (v roce 2070 by střední věk mohl dosáhnout hodnoty 49
let, což je přibližně o pět let více než dnes), menší domácnosti (v roce 2019 tvořila třetinu domácností jediná osoba), rostoucí mobilita Evropanů (přestože absolutní čísla se
průběžně mění, v Evropě je dlouhodobě vyšší míra přistěhovalectví než emigrace) a měnící se velikost populace (v roce 2019 to bylo téměř 447 milionů obyvatel, o čtvrtinu více než
v roce 1960). Dopady demografické změny jsou rozděleny do čtyř oblastí. První z nich je trh práce. Odhaduje se, že počet zaměstnaných lidí dosáhne vrcholu kolem roku 2020 a v
dalších desetiletích se bude setrvale snižovat. Komise proto považuje za klíčové jednak zapojit do trhu práce co nejvíce obyvatel, především těch, kterí jsou nějakým způsobem
znevýhodněni (ženy, starší pracovníci, pracovníci s nízkou kvalifikací, zdravotně postižení apod.), a jednak podporovat získávání dovedností a vzdělávání, aby evropská pracovní
síla dosáhla vysoké kvalifikace a přizpůsobivosti, a Evropa tak mohla využít ekologickou a digitální transformaci ke zvýšení produktivity. Druhou oblastí je zdravotnictví a
dlouhodobá péče, kde je hlavní výzvou zajištění dostatku kvalitních a dostupných (i cenově) služeb dlouhodobé péče. V souvislosti s touto oblastí Komise rovněž zmiňuje
problematiku chronických nemocí (včetně rakoviny), které představují dlouhodobou zátěž a jimiž trpí stále více lidí. Třetí oblastí jsou dopady na veřejné rozpočty. Zde Komise
zdůrazňuje, že financování výdajů souvisejících se stárnutím obyvatelstva musí být spravedlivé napříč generacemi, a připomíná význam reforem důchodových systémů členských
států. Další otázkou je pak chudoba ve stáří, kde je třeba věnovat pozornost především více ohroženým skupinám (ženy, zdravotně postižení). Čtvrtou oblastí je pak regionální a
místní rozměr demografické změny, což zahrnuje rozdílnou situaci členských států a jejich jednotlivých regionů a rovněž rozdíly mezi městskými a venkovskými regiony. Zásadními
otázkami jsou zde kvalita života, infrastruktura a dostupnost služeb, jimiž se Komise bude zabývat i ve své dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti, kterou představí příští rok.
Demografická změna a ekologická a digitální transformace se budou ovlivňovat vzájemně a dopady změny klimatu a zhoršování životního prostředí pravděpodobně ještě zvýší
tlaky, které jsou s ní spojeny, mj. tím, že významně ovlivní migraci. Z celosvětového hlediska se vlivem demografické změny snižuje podíl Evropanů na světové populaci. Evropa je
rovněž nejstarším kontinentem z hlediska středního věku a klesá její podíl na celosvětovém HDP (z 18,3 % v roce 2004 na 14,3 % v roce 2018). S ohledem na tyto skutečnosti má
zásadní význam navazování a rozvoj strategických partnerství především s nejbližšími partnery a sousedy a rovněž posilování vnitřní jednoty EU.
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Communication from the Commission - EU Strategy for COVID-19 vaccines - Sdělení Komise - Strategie EU pro očkovací látky proti covid-19
Vývoj očkovacích látek je obecně komplexní a zdlouhavý proces s vysokými náklady a nejistým výsledkem. V souvislosti s pandemií covid-19 však vyvstala naléhavá potřeba
vyvinout účinnou očkovací látku a zajistit její obecnou dostupnost v co nekratší době, ideálně během 12 - 18 měsíců nebo i dříve. EU podporuje úsilí o co nejrychlejší zajištění
účinné ochrany v rámci Světové zdravotnické organizace (Akcelerátor přístupu k nástrojům proti covid-19) a dárcovská kampaň o globální reakci na koronavirus přinesla na konci
května 2020 částku 9,8 miliardy eur. Byla rovněž vytvořena inkluzivní aliance pro vakcíny Francií, Německem, Itálií a Nizozemskem. Předkládaná strategie EU pro očkovací látky
proti covid-19 představuje další krok v této podpoře. Strategie sleduje tři cíle: 1) zajistit kvalitu, bezpečnost a účinnost očkovacích látek; 2) zajistit rychlý přístup členských států a
jejich obyvatel k očkovacím látkám a současně vést k celosvětovové solidaritě; a 3) zajistit co nejdříve spravedlivý přístup pro všechny občany EU k cenově dostupnému očkování.
Opatření v rámci strategie jsou rozdělena do dvou pilířů:
• zajištění dostatečné výroby očkovacích látek v EU, a tím i dostatečných dodávek pro členské státy - poskytnutí záruk předběžného nákupu výrobcům (bude financováno
prostřednictvím 2,7 miliardy EUR z nástroje pro mimořádnou podporu a půjček od Evropské investiční banky), stanovení kritérií pro výběr potenciálních očkovacích látek, které
budou podpořeny;
• přizpůsobení regulačního rámce EU současné naléhavé situaci a využití flexibility stávající regulace - urychlený postup pro udělování povolení, flexibilitav oblasti označování a
balení a návrh na povolení dočasných odchylek od některých ustanovení právních předpisů týkajících se geneticky modifikovaných organismů s cílem urychlit klinická hodnocení
očkovacích látek a léčivých přípravků proti covid-19 obsahujících GMO (COM(2020) 261).
9021/20
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Bílá kniha o vytvoření rovných podmínek v souvislosti se zahraničními subvencemi
V rámci jednotného trhu EU existuje řada pravidel, které zajišťují spravedlivé podmínky pro společnosti, které na tomto trhu působí. Jedná se o pravidla hospodářské souteže,
pravidla pro zadávání veřejných zakázek nebo nástroje na ochranu obchodu. V zájmu ochrany před narušením trhu musí subvence poskytované členskými státy EU odpovídat
pravidlům EU pro státní podporu. EU je však otevřená ekonomika, a proto na ni působí i zahraniční obchodní praktiky, včetně subvencí, pro které nejsou v současné době
stanovena žádná pravidla. V posledních letech se zvyšuje negativní dopad zahraničních subvencí na hospodářskou soutěž na jednotném trhu a Komise pokládá za nezbytné na tuto
skutečnost reagovat. Předkládaná bílá kniha zahajuje diskusi o možnostech řešení chybějící nebo nedostatečné regulace ve vztahu k zahraničním subvencím. Navrhuje tři různé
přístupy (tzv. moduly) zaměřené na řešení rušivých účinků zahraničních subvencí, které se mohou vzájemně doplňovat:
1) Obecný nástroj k zachycování rušivých účinků zahraničních subvencí - na základě informací o využívání zahraničních subvencí ze strany společnosti v EU by orgán
dohledu (příslušný vnitrostántí orgán nebo Komise) podnikl příslušné kroky a v případě potvrzení by na základě analýzy z hlediska zájmů EU buď uložil opatření k nápravě rušivých
dopadů, nebo by šetření ukončil.
2) Zahraniční subvence usnadňující akvizice společností z EU - tento modul by měl být zaměřen na narušení způsobená zahraničními subvencemi, které usnadňují akvizice
společností v EU. Jeho cílem je zajistit, aby zahraniční subvence neposkytovaly příjemcům nespravedlivou výhodu při získávání (podílů) společností z EU, a to buď přímo
poskytnutím subvence na danou akvizici, nebo nepřímo de facto zvýšením finanční síly nabyvatele. Společnosti, které jsou příjemci zahraničních subvencí, by tak musely
oznamovat své akvizice společností z EU nad stanovenou prahovou hodnotu příslušnému orgánu (Komisi), který by je přezkoumal a v případě potřeby by je mohl i zakázat.
3) Zahraniční subvence při zadávání veřejných zakázek v EU - tento modul se zaměřuje na negativní vliv zahraničních subvencí na zadávání veřejných zakázek v EU. V jeho
rámci by mohl být vytvořen mechanismus, kdy by uchazeč musel informovat veřejného zadavatele, zda obdržel finanční příspěvek od země, která není členem EU. Příslušný
zadavatel a orgán dohledu by poté posoudili, zda se jedná o zahraniční subvenci a zda tato subvence narušila spravedlivý průběh zadávacího řízení. V takovém případě by byl
uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen.
Bílá kniha se rovněž zaměřuje na problematiku zahraničních subvencí v případě žádostí o finanční podporu EU, konkrétně jejich využívání ke zvýhodňování některých
žadatelů. Komise navrhuje zavést při rozhodování o finančních prostředcích rozdělovaných prostřednictvím veřejných nabídkových řízení nebo grantů obdobný postup jako u
zadávání veřejných zakázek v EU. I mezinárodní finanční instituce, které provádějí projekty podporované z rozpočtu EU, jako je Evropská investiční banka nebo Evropská banka
pro obnovu a rozvoj, by měly uplatňovat stejný přístup i na zahraniční subvence.
Komise vyzývá všechny zainteresované strany, aby se k navrženým možnostem vyjádřily do 23. září 2020. Komise následně příspěvky vyhodnotí a předloží legislativní návrhy.
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Data protection as a pillar of citizens’ empowerment and the EU’s approach
to the digital transition - two years of application of the General Data Protection Regulation - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Ochrana údajů
jako pilíř posílení postavení občanů a přístupu EU k digitální transformaci - dva roky uplatňování obecného nařízení o ochraně údajů
Komise předkládá první zprávu o uplatňování obecného nařízení o ochraně údajů GDPR, které je účinné od 25. května 2018. Zpráva se zaměřuje především na fungování pravidel
pro předávání osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím a pravidel o spolupráci a soudržnosti. Celkově lze dle Komise říci, že nařízení GDPR úspěšně splnilo své
cíle v oblasti posílení ochrany práva jednotlivce na ochranu osobních údajů a zajištění volného toku osobních údajů v rámci EU. Bylo by však předčasné vyvozovat z dosavadních
zkušeností definitivní závěry. Byla zjištěna řada oblastí, kde existuje prostor pro zlepšení nebo kde dosud není potenciál nařízení plně využit. Vytvoření harmonizovaného přístupu
a společné evropské kultury v oblasti ochrany údajů je dlouhodobý úkol, stejně jako dosažení účinného a harmonizovaného řešení přeshraničních případů. Navzdory harmonizaci
stále existuje určitý stupeň fragmentace pravidel a uplatňují se odlišné přístupy. Jednotlivci využívají právo na kontrolu svých údajů pouze v omezené míře a velkou výzvou zůstává
dosažení souladu s nařízením pro malé a střední podniky. Přestože nařízení je koncipováno jako technologicky neutrální, je možné, že s ohledem na nové technologie (umělá
inteligence, blockchain, internet věcí apod.) bude v budoucnu třeba je upravit. V mezinárodním kontextu se Komise bude podílet na tvorbě souboru nástrojů pro mezinárodní
přenos údajů, spoupracovat s klíčovými partnery na přijímání rozhodnutí o přiměřěnosti a podporovat sbližování a mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany údajů. Otázkou do
budoucna je rovněž rozšíření působnosti nařízení GDPR na zahraniční subjekty působící na trhu EU. V závěru sdělení Komise uvádí šest oblastí, v jejichž rámci jsou uvedeny
konkrétní budoucí kroky Komise, členských států a dalších dotčených subjektů. Těmito oblastmi jsou: 1) provedení a dokončení právního rámce; 2) využití plného potenciálu
nového systému správy; 3) podpora zúčastněných stran; 4) podpora inovací; 5) další rozvoj souboru nástrojů pro přenos údajů; 6) podpora sbližování a rozvoj mezinárodní
spolupráce.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení uplatňování a oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o správcích
alternativních investičních fondů
Směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů byla přijata v reakci na globální finanční krizi a jejím cílem je zajistit soudržný přístup k dohledu nad riziky
finančního systému, poskytovat vysokou úroveň ochrany investorů a usnadnit integraci trhu alternativních investičních fondů (AIF) v EU. V souladu s požadavky směrnice
informuje předkládaná zpráva o jejím dosavadním fungování a obsahuje rovněž přezkum metod výpočtu pákového efektu. Podrobnější informace o posouzení směrnice lze nalézt v
pracovním dokumentu útvarů Komise (SWD(2020) 110).
Z hlediska dopadu na AIF a jejich správce Komise konstatuje, že účinnost pasu správce AIF EU oslabují faktory jako vnitrostátní gold-plating, rozdílná vnitrostátní pravidla pro
nabízení na trhu, rozdílný výklad směrnice o správcích AIF ze strany vnitrostátních orgánů dohledu a omezená působnost pasu. Komplikovaná je situace zejména pro menší
správce AIF. Rozvoj trhu významně ovlivňují vnitrostátní režimy soukromého umístění, které se však v jednotlivých členských státech liší. Režim pro depozitáře, pravidla pro střet
zájmů a požadavky na poskytování informací a na transparentnost chrání zájmy investorů. Problematickou skutečností je však neexistence pasu depozitáře. Směrnice přinesla
mírné zlepšení v oblasti pravidel oceňování. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že prahové hodnoty směrnice o správcích AIF pro spravovaná aktiva,
při jejichž překročení může činnost správců AIF představovat významné systémové riziko, by měly být upraveny. Nástroje pro účely zajištění finanční stability považují zúčastněné
strany za funkční, Evropská rada pro systémová rizika je doporučuje dále posílit a harmonizovat. Požadavky na podávání zpráv pro účely dohledu se ukazují jako nezbytné, ale
mohly by být zjednodušeny. Obavy ohledně finanční stability vzbuzuje trend nárůstu mimobankovních úvěrů. Stávající metody výpočtu pákového efektu se jeví jako vyhovující. K
jednotnějšímu provádění směrnice by mohla přispět harmonizace formulářů a postupů a centrální správa databází, které provádí Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Ke
stanovení dopadů směrnice o správcích AIF na investice v rozvojových zemích nebo v jejich prospěch nejsou k dispozici dostatečné informace. Některé otázky řešené ve zprávě by
mohly vyžadovat další opatření na úrovni EU s cílem prohloubit trh AIF v EU a reagovat na technologický vývoj. Komise v současné době potřebu dalších návrhů stále posuzuje.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Čtrnáctá výroční zpráva za rok 2019 o provádění pomoci Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 389/2006 ze
dne 27. února 2006, kterým se vytváří nástroj finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu o provádění pomoci Unie na základě nástroje finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru
za rok 2019. Výše podpory určené pro rok 2019 činila 35,4 milionu EUR, vyplaceno bylo 35 milionů EUR. Z této částky byly podpořeny pokračující úspěšné projekty, jako stipendia
EU nebo opatření na budování důvěry na podporu Výboru pro pohřešované osoby a Technického výboru pro kulturní dědictví, a byl vytvořen nový nástroj podpory pro financování
iniciativ těchto výborů. Pro zlepšení každodenního života obyvatel Kypru bylo podpořeno uzavření smlouvy o roamingu v rámci ostrova. Pomoc zaměřená na klíčová hospodářská
odvětví byla posílena prostřednictvím projektů na podporu soukromého sektoru, venkovských oblastí a rozvoje lidských zdojů. Pokračovaly rovněž činnosti zaměřené na vymýcení
nemocí zvířat a bezpečnost potravin. Stále přetrvávají značné nedostatky ve schopnosti příjemců provádět acquis a řada právních textů není stále schválena, avšak technické
výbory dosáhly v řadě oblastí dobrého pokroku. Zásadní složkou programu zůstává grantová podpora. Rozhodší řízení týkající se výstavby kanalizační sítě v přístavu Famagusta
stále probíhá. Byla uzavřena smlouva na související opravné práce, ale práce ještě nezačaly. Na konci roku 2019 bylo v rámci programu v platnosti 156 smluv. Komise bude nadále
usilovat o zvýšení dopadu podpory v prioritních oblastech snížením počtu akcí, ale zvětšením jejich rozsahu, a je připravena poskytnout v případě potřeby zdroje na
podporu jednání o vyřešení kyperské otázky pod záštitou OSN.
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