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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1855, kterým se Rumunsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření
odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 14. ledna 2020 požádalo Rumunsko o povolení osvobozovat i po 31. prosinci 2020 od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje ekvivalent částky
88 500 EUR v národní měně. Cílem tohoto opatření je snížit povinnosti malých podniků spojené s DPH a současně usnadnit činnost daňových orgánů. Poprvé bylo povoleno
prováděcím rozhodnutím 2012/181/ES s prahovou hodnotou obratu 65 000 EUR a následně dvakrát prodlouženo, přičemž v roce 2017 byla prahová hodnota obratu navýšena na
stávající hodnotu. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Rumunsku další uplatňování tohoto opatření do 31. prosince 2024.
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Návrh doporučení Rady o mostu k pracovním místům - posílení záruk pro mladé lidi a o nahrazení doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro
mladé lidi
Předkládaný návrh doporučení navazuje na sdělení o sociálních aspektech ekonomické transformace z ledna 2020 (KOM(2020) 14) a představuje součást provádění evropského
pilíře sociálních práv. Doporučení o zavedení záruk pro mladé lidi bylo přijato v dubnu 2013 v reakci na poslední hospodářskou krizi s cílem pomoci mladým lidem ve věku 15-24
let najít zaměstnání nebo se zapojit do vzdělávání a odborné přípravy. Finanční krytí záruk bylo v letech 2014-2020 poskytnuto prostřednictvím Iniciativy pro zaměstnanost
mladých lidí a Evropského sociálního fondu. V reakci na dopady pandemie covid-19, vývoj na trhu práce a digitální a ekologickou transformaci Komise navrhuje tyto záruky dále
posílit. Záruky by se měly nově vztahovat i na mladé lidi ve věku 25-29 let a větší pozornost by měla být věnována zranitelným skupinám, včetně žen, rasových a etnických menšin,
zdravotně postižených a lidí žijících ve venkovských, odlehlých nebo znevýhodněných oblastech. I nadále by každý, kdo se do systému záruk pro mladé lidi přihlásí, měl obdržet do
čtyř měsíců nabídku zaměstnání, vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže. Systém by měl být lépe napojen na potřeby podniků a poskytovat dovednosti požadované především v
rámci ekologické a digitální transformace. Nově by měl nabízet i krátké přípravné kurzy a poskytovat individualizované poradenství, pokyny a mentorování. Posiluje se rovněž
prevence prostřednictvím lepšího sledování a systému včasného varování ve spolupráci se vzdělávacím sektorem a organizacemi mládeže. Jednotlivá doporučení pokrývají čtyři
fáze: mapování (určení cílové skupiny, potřeb a ohrožených osob), dosah (informační a komunikační činnosti, pokrytí zranitelných skupin), příprava (příprava individualizovaného
plánu, poradenství, přípravné kurzy) a nabídka (pobídky pro zaměstnavatele, zajištění kvality, následná podpora). Dále se vztahují i na průřezové otázky, jako je navazování
partnerství, sběr údajů a monitoring a využívání dostupných zdrojů financování (REACT-EU, Evropský sociální fond plus, Evropský fond pro regionální rozvoj).
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Návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
Předkládaný návrh doporučení navazuje na sdělení o sociálních aspektech ekonomické transformace z ledna 2020 (KOM(2020) 14) a představuje součást provádění evropského
pilíře sociálních práv. Odborného vzdělávání a přípravy se účastní přibližně polovina absolventů vyššího středního vzdělávání v EU. Jeho podstatnou součást tvoří praktická
příprava, která byla během pandemie covid-19 prakticky znemožněna. Díky této krizi se jasně ukázala potřeba modernizace systému odborného vzdělávání a přípravy. Cílem
modernizace je využít plný potenciál tohoto typu vzdělávání pro zlepšení zaměstnatelnosti a návrat na pracovní trh po pandemii, pro poskytnutí dovedností nezbytných pro reakci
na ekologickou a digitální transformaci a pro celoživotní vzdělávání. Doporučení stanovuje tři cíle, jichž by mělo být dosaženo do roku 2025: 1) podíl zaměstnaných absolventů by
měl být alespoň 82 %; 2) 60 % nových absolventů by mělo být během vzdělávání zapojeno do učení založeného na pracovní činnosti a 3) 8 % studujících by se mělo během
vzdělávání účastnit zahraniční mobility.
Doporučení formuluje principy pro provádění politiky EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na národní úrovni, které sledují několik tematických cílů:
• zlepšení schopnosti vzdělávacích systémů reagovat na dynamické změny na pracovním trhu;
• posílení personalizace vzdělávání a jeho rozdělení na menší části ("moduly");
• lepší propojení vzdělávání s ekonomickými strategiemi a podnikatelskými a inovačními ekosytémy a ekologizaci vzdělávacích systémů (co do obsahu vzdělávacích programů i co
do řízení a správy vzdělávacích institucí);
• zvýšení atraktivity tohoto typu vzdělávání prostřednictvím modernizace výuky (včetně digitalizace), zvýšení prostupnosti mezi různými typy a stupni vzdělávání, zlepšení mobility
ve vzdělávání a zajištění kvalifikovaných a motivovaných vyučujících;
• zvýšení zapojení studujících ze zranitelných skupin prostřednictvím zlepšení dostupnosti;
• podporu kultury zajištění kvality;
• zajištění efektivní správy a řízení systémů odborného vzdělávání a přípravy na národní úrovni.
Podpora na úrovni EU bude zahrnovat posílení klíčové úlohy Poradního výboru pro odborné vzdělávání, rozšíření služeb podpory pro různé části systému odborného vzdělávání a
přípravy (učňovské vzdělávání, centra špičkového odborného vzdělávání) a propojení řízení stávajících struktur, podporu digitální připravenosti vzdělávacích institucí (širší
využívání nástroje SELFIE), prosazování evropského odborného vzdělávání a přípravy jako globálního referenčního bodu v oblasti rozvoje dovedností a zavedení postupu
vzájemného hodnocení zajištění kvality vzdělávání. Podstatnou součást podpory EU tvoří i finanční podpora (facilita na podporu oživení a odolnosti, REACT-EU, Evropský sociální
fond plus, Fond pro spravedlivou transformaci, Evropský fond pro regionální rozvoj, InvestEU, Erasmus+, Horizont Evropa aj.).
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Výroční zpráva předkládaná orgánu udělujícímu absolutorium o vnitřních 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 and the Council on the follow-up to the discharge for the 2018 financial year (Summary) - Zpráva
Komise Evropskému parlamentu a Radě o opatřeních přijatých v návaznosti na udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018 (shrnutí)
V předkládané zprávě, která je součástí integrovaného balíčku podávání finančních zpráv, Komise představuje opatření navazující na rozhodnutí Evropského parlamentu o udělení
absolutoria za rozpočtový rok 2018 a v něm obsažená doporučení. Evropský parlament v tomto rozhodnutí především uvedl, že prostředky EU mají být vydávány za účelem
dosažení cílů příslušných programů a je třeba je vydávat v souladu se stanovenými pravidly. Dále zdůraznil, že základním předpokladem řádného finančního řízení a účinného
financování EU je respektování základních hodnot, včetně právního státu. Komise se s tímto postojem ztotožňuje. V souvislosti s problematikou právního státu navrhla v červenci
2019 několik konkrétních opatření v krátokdobém a středbědobém horizontu (COM(2019) 343) a již v roce 2018 předložila návrh na ochranu rozpočtu Unie v případě obecných
nedostatků v oblasti právního státu v členských státech. Komise rovněž vítá podporu Evropského parlamentu pro Úřad evropského veřejného žalobce. V oblasti společné
zemědělské politiky se Komise intezivně zabývá problematikou vlastnictví půdy, konkrétně nezákonnými praktikami v některých členských státech (včetně ČR). Pozornost je rovněž
věnována projektům v Eritreji a ochraně zranitelných migrantů v hotspotech. Podle Komise prokázala reakce na pandemii covid-19 schopnost rozpočtu EU reagovat rychle a
flexibilně na neočekávané události. Komise úzce spolupracuje s Účetním dvorem na řádném provádění rozpočtu a věnuje zvýšenou pozornost problematice střetu zájmů v
členských státech (výslovně je ve zprávě uvedena ČR). V zájmu urychlení provádění programů EU Komise podporuje členské státy a přijala opatření pro zjednodušení provádění
těchto programů v příštím víceletém finančním rámci (2021-2027) a revizi finančního nařízení. Dále pracuje na akčním plánu pro posílení celní unie a hodnocení rizik pro rozpočet
EU v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií covid-19.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Getting ready for changes - Communication on readiness at the end of the transition period between the European Union and the United Kingdom - Sdělení
Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Příprava na změny - Sdělení o připravenosti na konci
přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím
Dne 31. prosince 2020 skončí přechodné období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, během něhož se na Spojené království a v něm uplatňuje právo EU. Předkládané
sdělení uvádí v jednotlivých odvětvích přehled hlavních oblastí, ve kterých nastanou změny bez ohledu na výsledek probíhajících jednání mezi EU a Spojeným královstvím, a
stanoví kroky, které by vnitrostátní úřady, podniky a občané měli podniknout, aby se na tyto změny připravili. Jeho cílem je zajistit, aby všechny dotčené subjekty byly připraveny
na změny, k nimž po vystoupení Spojeného království z EU nevyhnutelně dojde. Sdělení zahrnuje následující odvětví: obchod se zbožím (celní formality a kontroly, celní a daňová
pravidla pro dovoz a vývoz zboží, certifikáty a osvědčení produktů, požadavky na usazení, označování); obchod se službami (finanční služby, dopravní služby, audiovizuální služby,
uznávání kvalifikací); energetika; cestování a cestovní ruch (hraniční kontroly, vízové požadavky, cestování s domácími mazlíčky, roaming, práva cestujících); mobilita a koordinace
sociálního zabezpečení; právo společností a občanské právo (společnosti registrované ve Spojeném království, smluvní volba soudní příslušnosti); duševní vlastnictví; předávání a
ochrana osobních údajů; využívání domény .eu; mezinárodní dohody EU. Komise současně reviduje oznámení zúčastněným stranám, která byla zveřejňována během jednání o
vystoupení. V příloze sdělení je uveden seznam 59 aktualizovaných oznámení, která jsou relevantní i pro konec přechodného období. Všechna oznámení jsou k dispozici na
zvláštních internetových stránkách Komise.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady
2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových
důchodových práv
Předkládaná zpráva informuje o uplatňování směrnice 2014/50/EU, jejímž cílem je harmonizovat pravidla doplňkových důchodových systémů vázaných na pracovní poměr. Členské
státy měly směrnici provést ve vnitrostátním právu do 21. května 2018. Zpráva vychází zejména z opatření oznámených členskými státy Komisi. Ve stanovené lhůtě provedlo
směrnici pouze deset členských států a úplné provedení ve všech členských státech bylo dokončeno v září 2019. Komise nyní analyzuje soulad vnitrostátních opatření se směrnicí.
Celkově hodnotí Komise provedení směrnice jako uspokojivé. Pokud jde o rozsah působnosti směrnice, řada členských států rozšířila poskytovanou ochranu i na samostatně
výdělečně činné osoby a pokryla i čistě interní situace související s pohybem pracovníků. V přibližně polovině členských států byla stanovena pravidla pro převoditelnost nabytých
důchodových práv. Ohledně provedení jednotlivých ustanovení byl zjištěn pouze omezený počet problémů v několika málo členských státech, zejména pokud jde o minimální
požadavky na nabytí doplňkových důchodových práv stanovené směrnicí (čekací doba, lhůta a věk pro nabytí práv). Nezdá se, že by v důsledku přijetí směrnice došlo ke snížení
ochrany v oblasti nabývání a zachování doplňkových důchodových práv. Dopady směrnice se v jednotlivých členských státech liší, avšak celkově hodnotí Komise její dopad jako
pozitivní. Prozatím je obtížné posoudit úroveň povědomí pracovníků v EU o jejich doplňkových důchodových právech. Pokud jde o uplatňování směrnice, dosud nedošlo k žádným
soudním sporům ohledně pravidel stanovených směrnicí a nebyly zjištěny konkrétní problémy, což však může souviset i s relativně krátkou dobou dosavadního uplatňování. Komise
bude provádění a uplatňování směrnice nadále sledovat.
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Third Report Under the Visa Suspension Mechanism - Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Třetí zpráva v rámci mechanismu pro pozastavení zrušení vízové povinnosti
Komise předkládá třetí zprávu podle mechanismu pro pozastavení zrušení vízové povinnosti, v níž posuzuje, zda třetí země plní požadavky nezbytné pro uvolnění vízového režimu.
Zpráva je zaměřena na státy západního Balkánu a Východního partnerství. S ohledem na aktuální situaci uvádí rovněž opatření omezující pohyb přes hranice dotčených třetích
zemí, která byla přijata v souvislosti s pandemií covid-19. Komise konstatuje, že všechny dotčené země požadavky plní. Zpráva se zaměřuje na oblasti, v nichž je třeba zvýšit úsilí,
aby bylo zajištěno, že tomu tak bude i nadále. Patří mezi ně zejména řešení nelegální migrace (Bosna a Hercegovina, Ukrajina), rostoucí počet nepodložených žádostí o
azyl (Albánie, Gruzie, Moldavsko), zajištění souladu s vízovou politikou EU (Srbsko), boj proti organizovanému zločinu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Ukrajina) a boj
proti korupci a praní peněz (Černá Hora, Moldavsko, Ukrajina). Obavy vzbuzuje zejména vysoký počet nepodložených žádostí o azyl v případě Albánie a Gruzie, nárůst nelegální
migrace z Gruzie, Ukrajiny, Srbska a Bosny a Hercegoviny a vysoký počet nelegálních migrantů albánské národnosti. Komise připomíná význam brzkého dokončení a provedení
zbývajících dohod se státy západního Balkánu o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže. V říjnu 2018 byl přijat společný akční plán EU a zemí západního
Balkánu o boji proti terorismu a o rok později byly podepsány bilaterální dohody v této oblasti se všemi partnerskými zeměmi. Tyto dohody by nyní měly být aktivně prováděny.
9571/20
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Ochrana osobních údajů jakožto pilíř posílení postavení občanů a přístup 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.
9180/20
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce
2019
Předkládaná zpráva poskytuje neúplný přehled činností Komise v oblasti politiky hospodářské soutěže v roce 2019. Podrobnější informace jsou uvedeny v doprovodném pracovním
dokumentu (SWD(2020) 126).
V roce 2019 se Komise zaměřila na další zvýšení účinnosti politiky EU v oblasti hospodářské soutěže a prosazování práva. Zahájila komplexní hodnocení a přezkum svých pravidel
a pokynů v oblasti hospodářské soutěže. To zahrnovalo: "kontrolu účelnosti" balíčku opatření pro modernizaci státní podpory, pokynů pro oblast železniční dopravy a pojištění
krátkodobých vývozních úvěrů; hodnocení pravidel, kterými se vyjímají některé horizontální dohody z obecných pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže, a spuštění
internetového nástroje "eLeniency" v rámci modernizace programu shovívavosti EU. Komise rovněž pokračovala v boji proti kartelům (pokuta 368 milionů EUR pro společnosti
Autoliv a TRW, výrobce bezpečnostního zařízení pro osobní automobily) a v kontrole spojování podniků (pokuta 52 milionů EUR pro společnost General Electric (GE) a 28 milionů
EUR pro společnost Canon).
Další oblast činnosti Komise zahrnovala řešení nových výzev v digitální, telekomunikační a mediální oblasti: Komise zveřejnila zprávu o "politice hospodářské soutěže pro digitální
éru"; zaměřila se na prosazování antimonopolních pravidel na digitálních trzích (pokuta 1,49 miliardy EUR pro společnost Google v souvislosti s reklamou spojenou s vyhledáváním
na internetu) a v odvětví telekomunikací (pokuta 242 milionů EUR pro společnost Qualcomm, vznesení námitek proti dohodě společností O2/CETIN a T-Mobile v ČR o sdílení sítí,
řešení zneužívání dominantního postavení na trhu se systémy na čipu společností Broadcom); podpořila cenovou konkurenci a větší výběr pro spotřebitele v oblasti elektronického
obchodu (filmové licence, internetová distribuce videoher); a zaměřila se na přezkum spojení v odvětví telekomunikací a sdělovacích prostředků a na prosazování pravidel státní
podpory v odvětví širokopásmových sítí.
V návaznosti na přijetí Zelené dohody pro Evropu Komise rovněž přijala opatření v oblasti hospodářské soutěže na podporu cílů EU v oblasti nízkouhlíkové energetiky a životního
prostředí (schválení státních podpor v oblasti dopravy a energie z obnovitelných zdrojů, dvě rozhodnutí týkající se kapacitních mechanismů pro zajištění dodávek elektřiny, šetření
potenciálního kartelu společností BMW, Daimler a skupiny Volkswagen, který měl bránit používání inovativních technologií). Další oblastí činnosti byla ochrana hospodářské
soutěže ve výrobním odvětví, která zahrnovala kontrolu spojování podniků (např. zákaz spojení společností Siemens/Alstom v odvětví železniční dopravy a společností Tata Steel a
ThyssenKrupp v odvětví ploché uhlíkové oceli a elektrooceli, zahájení několika hloubkových šetření) a zahájení druhého významného projektu společného evropského zájmu v
odvětví výroby baterií s rozpočtem 3,2 miliardy EUR.
Komise se zabývala rovněž zajištěním rovných podmínek v daňové oblasti (rušení selektivních daňových výhod), zvyšováním odolnosti finančního sektoru v rámci bankovní unie
(např. uložení pokuty 570 milionů EUR společnosti Mastercard za bránění přístupu obchodníků k přeshraničním službám placení prostřednictvím karet, vydání zprávy o syndikaci
úvěrů v EU, antimonopolní šetření společnosti Insurance Ireland), zajištěním spravedlivé hospodářské soutěže v potravinářském, spotřebitelském a zdravotnickém odvětví (např.
pokuta 200,4 milionu EUR podniku Anheuser-Busch InBev NV/SA (AB InBev) za omezení prodeje piva v sousedních členských státech EU nebo pokuta 12,5 milionu EUR
společnosti Nike za nevýhradní licenční a distribuční smlouvy, zveřejnění zprávy o prosazování hospodářské soutěže ve farmaceutickém odvětví) a státní podporou v odvětví
dopravy a poštovních služeb.
Pokračovala také aktivní účast Komise na mezinárodních fórech v oblasti hospodářské soutěže, dvoustranná spolupráce s třetími zeměmi (např. Čínou), spolupráce s vnitrostátními
orgány pro hospodářskou soutěž v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž a interinstitucionální dialog na úrovni EU.
9543/20

COM(2020) 302 final
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Zpráva Komise Radě o provádění finanční pomoci poskytované zámořským zemím a územím v rámci 11. Evropského rozvojového fondu v roce 2019
V rámci 11. Evropského rozvojového fondu bylo na finanční pomoc zámořským zemím a územím (ZZÚ) v programovém období 2014-2020 přiděleno 364,5 milionu EUR.
Předkládaná zpráva informuje o provádění této pomoci v roce 2019. Pro přidělení pomoci z 11. ERF je způsobilých 16 ZZÚ. Proces tvorby programů dokončilo v roce 2019 14 z
těchto oblastí a vyplaceno bylo 40,7 milionu EUR. V plné míře byla využita technická pomoc na podporu územních a regionálních schvalujících osob v procesu tvorby programů. V
rámci regionální spolupráce pokračovaly programy "PROTEGE" (Tichomoří), "Resembid" (Karibik), regionální program pro Indický oceán a tematický program pro všechny ZZÚ.
EU podpořila prostřednictvím grantu na provozní náklady také Sdružení zámořských zemí a území (OCTA) a pokračoval i institucionální dialog ve formě fóra ZZÚ-EU,
trojstranných konzultací a partnerských pracovních skupin. Evropská investiční banka podpořila jednu novou operaci v Nové Kaledonii a rekonstrukci letiště Sint Maarten po
hurikánu. V roce 2020 by měla být v návaznosti na víceletý finanční rámec EU na období 2021-2027 dokončena jednání o návrhu nového rozhodnutí o přidružení, které bude
zahrnovat i Grónsko. Skupinu zámořských zemí a území ovlivní i vystoupení Spojeného království z EU.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2019 - Zpráva
Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2019
Komise předkládá zprávu o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2019. Makrofinanční pomoc je finanční nástroj EU určený k financování v zemích, které jsou
geograficky, hospodářsky a politicky blízké EU a v nichž probíhá ozdravný a reformní program dohodnutý s Mezinárodním měnovým fondem. V roce 2019 bylo vyplaceno celkem
430 milionů EUR (420 milionů EUR ve formě úvěrů a 10 milionů EUR ve formě grantů). Byly úspěšně ukončeny programy v Jordánsku a Tunisku a v květnu 2020 rovněž program
na Ukrajině. Znovu se rozběhlo provádění programu v Moldavsku, který má značné zpoždění, pokračovalo provádění programu v Gruzii a byl přijat nový návazný program v
Jordánsku. V roce 2019 nebyla v souvislosti s novými programy zahájena žádná operační hodnocení a Komise dokončila dvě hodnocení ex post (pro Tunisko a Gruzii) a jedno
zahájila (pro Ukrajinu). V roce 2020 provede Komise metahodnocení programů makrofinanční pomoci provedených v letech 2010–2020 s cílem posoudit zásady a charakteristiky
nástroje pro makrofinanční pomoc a zvážit možnosti zlepšení do budoucna. V rámci přezkumu víceletého finančního rámce EU na období 2014–2020 provedeného v polovině tohoto
období Komise navrhla posílení makrofinanční pomoci jako nástroje makrofinanční podpory, a tudíž navýšení roční úvěrové kapacity makrofinanční pomoci z 500 milionů EUR na 2
000 milionů EUR. V novém víceletém finančním rámci (2021-2027) budou úvěry v rámci makrofinanční pomoci zaručeny novou zárukou pro vnější činnost. Konkrétní programy
budou i nadále aktivovány na základě zvláštních rozhodnutí ad hoc podle potřeby. V souvislosti s pandemií covid-19 přijala Komise dne 22. dubna 2020 návrh balíčku
makrofinanční pomoci ve výši tří miliard EUR pro deset partnerů v rámci programu rozšíření a sousedství s cílem pomoci jim snížit ekonomické dopady pandemie. Návrh byl přijat
Evropským parlamentem a Radou dne 25. května 2020.
9576/20
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Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajištění dodávek energie pro klimaticky neutrální ekonomiku: strategie EU pro integraci energetického systému
Předkládané sdělení představuje strategii EU pro integraci energetického systému, která má spolu se současně předloženou vodíkovou strategií (COM(2020) 301) podpořit
transformaci energetiky EU na čistší odvětví. Současný energetický systém je odpovědný za 75 % emisí skleníkových plynů produkovaných EU. Cílem strategie je dosáhnout toho,
aby energetický systém fungoval jako celek zahrnující všechny energonositele, infrastruktury a spotřební odvětví, a podpořit investice do čisté energie v souladu s plánem
hospodářského oživení po pandemii covid-19 a Zelenou dohodou pro Evropu. Za tím účelem strategie navrhuje 38 politických a legislativních opatření, která jsou rozdělena do šesti
pilířů:
1. zvýšení "oběhovosti" energetického systému, jehož jádrem bude energetická účinnost - praktické uplatnění zásady "energetická účinnost na prvním místě", využívání lokálních
zdrojů energie, využití odpadního tepla, výroba energie z odpadních materiálů, renovační vlna;
2. urychlení a rozšíření přímé elektrifikace koncových uživatelských odvětví s širokým využitím obnovitelných zdrojů enegrie, včetně vybudování sítě milionu nabíjecích stanic pro
elektrická vozidla a rozšíření solární a větrné energie;
3. podpora využití čistých paliv (obnovitelný vodík, udržitelná bioplaiva, bioplyn) v odvětvích, kde je elektrifikace obtížná;
4. přizpůsobení energetického trhu potřebám dekarbonizace a distribuovaných zdrojů, např. prostřednictvím vhodného systému zdanění, zvýšení informovanosti spotřebitelů,
ukončení přímé podpory fosilních paliv a revize pravidel státní podpory;
5. větší integrace energetické infrastruktury;
6. digitalizace energetické infrastruktury a vytvoření vhodného rámce pro podporu inovací.
Komise vyzývá všechny zainteresované strany, aby se zapojily do diskuse a veřejných konzultací k navrženým opatřením, a na základě zpětné vazby a výsledků hodnocení dopadu
předloží v roce 2021 a dalších letech konkrétní legislativní návrhy.
9389/20

COM(2020) 299 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09389.en20.pdf (686 KB, 9. 7. 2020)
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů - Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu
Předkládané sdělení představuje vodíkovou strategii EU, která má spolu se současně předloženou strategií pro integraci energetického systému EU (COM(2020) 299) podpořit
transformaci energetiky EU na čistší odvětví. Vodík může podpořit dekarbonizaci průmyslu, dopravy, výroby energie a budov v celé Evropě. Lze ho využít v odvětvích, která nejsou
vhodná pro elektrifikaci, a nabízí možnost ukládání energie pro vyrovnávání výkyvů dodávek. Dlouhodobou prioritou EU je vyvinout obnovitelný vodík vyráběný zejména pomocí
větrné a solární energie. V krátkodobém a střednědobém horizontu jsou však zapotřebí jiné formy nízkouhlíkového vodíku, které by urychleně snížily emise ze stávající výroby
vodíku a pomohly vytvořit podmínky pro budoucí široké využití obnovitelného vodíku. Vytvoření vodíkového ekosystému v EU by mělo proběhnout ve třech fázích:
1. v období od roku 2020 do roku 2024 bude podpořena instalace elektrolyzérů na výrobu obnovitelného vodíku v EU s kapacitou alespoň 6 gigawattů a výroba až jednoho milionu
tun obnovitelného vodíku;
2. v období od roku 2025 do roku 2030 se vodík stane neoddělitelnou součástí integrovaného energetického systému EU s kapacitou nejméně 40 gigawattů ve formě elektrolyzérů
na výrobu obnovitelného vodíku a výrobou až deseti milionů tun obnovitelného vodíku;
3. v období od roku 2030 do roku 2050 by měly vodíkové technologie dosáhnout vyspělosti a měly by být využívány plošně ve všech odvětvích, která je obtížné dekarbonizovat.
Na podporu realizace navržené strategie zřizuje Komise Evropskou alianci pro čistý vodík, v níž budou zastoupeny průmyslové firmy, představitelé občanské společnosti, národní a
regionální ministři a Evropská investiční banka. Aliance vypracuje seznam investičních příležitostí pro výrobu ve velkém měřítku a podpoří poptávku po čistém vodíku v EU.
Komise odhaduje, že do roku 2050 by výše investic do výrobních kapacit mohla dosáhnout 180-470 miliard EUR. Významné investice si pak vyžádá také přizpůsobení koncových
uživatelských odvětví k využívání vodíku. Mezi významné nástroje finanční podpory EU bude patřit program InvestEU jako součást nástroje na podporu oživení Next Generation
EU a rovněž Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (v rámci iniciativy REACT-EU). Součástí strategie jsou dále politická a regulační opatření zaměřená na:
• podporu poptávky a rozšiřování výroby (včetně vypracování společných norem, terminologie a certifikace založených na emisích uhlíku za životní cyklus, aby byla podpora
zacílena na nejčistší dostupné technologie);
• vytvoření vhodného podpůrného rámce (včetně systémů podpory, tržních pravidel a infrastruktury);
• podporu výzkumu a inovací v odvětví vodíkových technologií (mj. s využitím programu Horizont 2020 a Inovačního fondu ETS) a
• mezinárodní spolupráci (včetně přijetí technických standardů a regulačních opatření a spolupráce se zeměmi jižního a východního sousedství a Africkou unií).
9390/20
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská agenda dovedností pro udržitelnou
konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
V roce 2016 představila Komise Agendu dovedností pro Evropu, kterou reagovala na ekonomické a sociální změny a vývoj na trhu práce. S pokračujícím technologickým rozvojem a
měnícími se formami práce, ale i s ohledem na demografické změny a dopady pandemie covid-19 pokládá Komise za vhodné agendu dovedností aktualizovat, tak aby lépe
reagovala na současnou situaci a očekávaný budoucí vývoj. Spolu s tímto sdělením předkládá Komise doporučení o posílení záruk pro mladé lidi (KOM(2020) 277).
Klíčovým pojmem nové agendy dovedností je celoživotní učení, které se stále více stává nezbytností pro udržení zaměstnání během celého života. Agenda má pět základních prvků,
v jejichž rámci je navrženo 12 opatření:
1) vyzývá ke kolektivní akci prostřednictvím Paktu pro dovednosti: podniky, sociální partneři a další zainteresované strany by se měly zavázat ke vzájemné spolupráci, zejména v
rámci průmyslových ekosystémů EU;
2) definuje strategii, která má zajistit, že získání dovedností povede k získání zaměstnání: zajištění dostupnosti informací o aktuálně potřebných dovednostech, podpora národních
strategií zaměřených na zvyšování dovedností, modernizace systémů odborného vzdělávání a přípravy (KOM(2020) 275), rozvoj evropských univerzit a zvyšování dovedností vědců,
podpora získávání dovedností nezbytných pro ekologickou a digitální transformaci, zvýšení počtu absolventů přírodovědných a technických oborů a podpora získávání
podnikatelských a průřezových dovedností, podpora získávání dovedností pro život u dospělých (včetně seniorů);
3) podporuje získávání dovedností během celého života: iniciativa zaměřená na individuální vzdělávací účty ("individual learning accounts"), evropský přístup k mikrokreditům
(dokumentům, které prokazují dosažené výsledky v rámci krátkodobých vzdělávacích aktivit); nová platforma Europass (spuštěna 1. července 2020);
4) identifikuje finanční prostředky na podporu investic do dovedností: využití dostupných možností v rámci rozpočtu EU (Next Generation EU, Evropský sociální fond plus,
Erasmus+, InvestEU, Digitální Evropa, facilita na podporu oživení a odolnosti aj.), zlepšení podpůrného rámce pro uvolnění investic členských států a soukromých investic do
oblasti dovedností a
5) stanovuje pro příštích pět let (do roku 2025) cíle v oblasti zvyšování dovedností a rekvalifikace: 50% účast dospělých ve věku 25–64 let na vzdělávání za období 12 měsíců, 30%
účast dospělých s nízkou kvalifikací ve věku 25–64 let na vzdělávání za období 12 měsíců, 20% podíl dospělých nezaměstnaných ve věku 25–64 let s nedávnou zkušeností získanou
během vzdělávání a 70% podíl dospělých ve věku 16–74 let, kteří mají alespoň základní digitální dovednosti.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k
pracovním místům pro příští generaci
V tomto sdělení představuje Komise iniciativy zaměřené na podporu zaměstnanosti mladých lidí, které přispívají ke strategii oživení po pandemii covid-19. Jejich cílem je zakotvit
do politik v oblasti zaměstnanosti mladých lidí ekologickou a digitální transformaci. Přispívají rovněž k provádění evropského pilíře sociálních práv a podporují novou průmyslovou
strategii. Těmito iniciativami jsou:
• doporučení o posílení záruk pro mladé lidi (COM(2020) 277);
• doporučení o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (COM(2020) 275);
• obnovená aliance pro učňovskou přípravu, která zahrnuje: přijetí závazku zajišťovat kvalitní učňovskou přípravu, pobídky na podporu malých a středních podniků, mobilizaci
místních a regionálních orgánů, posílení sociálního dialogu, aktivní zapojení evropských výborů pro odvětvový sociální dialog a podporu zastoupení učňů;
• další opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí - podporu veřejných služeb zaměstnanosti, podporu začínajících mladých podnikatelů, akční plán pro sociální ekonomiku
(2021), zlepšení podmínek osob pracujících prostřednictvím digitálních platforem, zajištění přístupu k sociální ochraně.
Na podporu zaměstnanosti mladých lidí je možné využít rozsáhlé zdroje z nástroje na podporu oživení po pandemii covid-19 (facilita na podporu oživení a odolnosti) a z
dlouhodobého rozpočtu EU (Evropský sociální fond plus, Evropský fond pro regionální rozvoj, InvestEU). Tyto zdroje mohou podpořit jak opatření, která se projeví v krátkodobém
horizontu (např. režimy zkrácené pracovní doby, přímé dotace, krátkodobá školení nebo granty na zahájení činnosti a půjčky pro mladé podnikatele), tak opatření střednědobá
(např. rozvoj kapacit veřejných služeb zaměstnanosti, posílené systémy mapování a systémy včasného varování, sítě pro mladé podnikatele a poradenské programy, reformy v
oblasti odborného vzdělávání a přípravy nebo investice do infrastruktury a technologií digitálního vzdělávání). Iniciativy představené ve sdělení doplňuje aktualizovaná evropská
agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (COM(2020) 274).

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění a významu pracovního plánu
Evropské unie v oblasti sportu na období 2017–2020
Předkládaná zpráva informuje o provádění třetího pracovního plánu EU v oblasti sportu na období 2017-2020. Plán je zaměřen na tři prirotní témata: integritu sportu, hospodářský
rozměr sportu a sport a společnost. Z dostupných údajů vyplývá, že provádění splňuje celková očekávání a cíle. Plán stanovil 31 konkrétních výstupů, z nichž většina byla
dokončena, nebo je dokončována; realizovány nebyly pouze tři. Mezi hlavní výstupy patří: seminář o specifickém postavení sportu, který proběhl v prosinci 2019, zasedání klastrů
spojující široké spektrum aktérů v oblasti sportu nebo vytvoření nového formátu "skupin zainteresovaných členských států". Podle výsledků konzultace se zúčastněnými stranami
jsou priority plánu zvoleny správně, plán zlepšuje koordinaci v oblasti sportu na úrovni EU a zavádí vhodné struktury a pracovní metody. Významného zlepšení bylo podle
respondentů dosaženo ve dvou bodech: posílení spolupráce mezi EU a sportovními organizacemi a posílení spolupráce mezi členskými státy a sportovním hnutím na vnitrostátní
úrovni. Komise oceňuje optimalizaci pracovních metod a vítá příspěvek plánu k řešení problematiky ochrany dětí ve sportu. Do budoucna může být plán dále zlepšen a může
zahrnovat nové oblasti činnosti. Mezi možné změny patří podle Komise změna názvu a rámce plánu, aby lépe odrážel jeho povahu, propojení s klíčovými politickými prioritami
Komise (jako je Zelená dohoda pro Evropu), nové priority zabývající se dopadem pandemi covid-19 a obnovou sportovního odvětví, větší důraz na přínos sportu pro hospodářství,
sociální rozměr sportu a boj proti negativním aspektům spojeným se sportem, další rozvoj strukturovaného dialogu EU se sportovními organizacemi, posílení meziodvětvové
spolupráce a lepší šíření výsledků na všech úrovních.
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném na základě Prozatímní dohody o partnerství mezi
Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu některých ustanovení Protokolu II o definici pojmu „původní
produkty“ a metodách správní spolupráce
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve výboru pro obchod zřízeném Prozatímní dohodou o partnerství mezi Evropským společenstvím a tichomořskými státy, se týká
plánovaného přijetí změn Protokolu II o definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce na osmém zasedání výboru v září 2020. Cílem změn je přizpůsobit
protokol aktualizaci nomenklatury harmonizovaného systému, přistoupení Chorvatska k EU, změnám statusu některých zámořských zemí a území a přistoupení Samoy a
Šalamounových ostrovů k dohodě. Unie by měla přijetí těchto změn podpořit.
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