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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2408, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující
se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 17. dubna 2020 požádalo Lotyšsko o povolení nadále (po 31. prosinci 2020) uplatňovat opatření, které mu umožňuje osvobodit od DPH osoby povinné k dani,
jejichž roční obrat nepřesahuje 40 000 EUR. Toto opatření bylo Lotyšsku poprvé povoleno v roce 2010 s prahovou hodnotou 50 000 EUR a následně bylo dvakrát prodlouženo,
přičemž v roce 2017 byla prahová hodnota snížena na 40 000 EUR. Cílem opatření je usnadnit výběr DPH a snížit administrativní zátěž pro malé podniky i daňové orgány. Na
základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Lotyšsku další uplatňování tohoto opatření do 31. prosince 2024.
9640/20

COM(2020) 303 final

2020/0138(NLE)

st09640.cs20.pdf (502 KB, 15. 7. 2020)

14. 7. 2020 15. 7. 2020

Návrh nařízení Rady o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2021 až 2023
Produkce rybolovu a akvakultury EU v současné době pokrývá pouze 43 % spotřeby, a EU je tak závislá na dovozech. Cílem předkládaného návrhu je umožnit odvětví zpracování
ryb v EU dovážet v období 2021-2023 potřebné suroviny ze třetích zemí se sníženou nebo nulovou celní sazbou. Návrh vychází z předpokladu, že mezi EU a Spojeným královstvím
bude uzavřena dohoda o volném obchodu; pokud se tak nestane, může být nařízení změněno. Je založen na konzultacích s producenty a zpracovateli EU a s příslušnými
vnitrostátními orgány (stanovisko vyjádřilo deset členských států). Celní kvóty se uplatní pouze na produkty určené k lidské spotřebě a netýkají se produktů zpracovávaných v
rámci maloobchodního prodeje nebo ve stravovacích zařízeních a produktů určených k některým typům zpracování, které jsou v návrhu uvedeny.
9548/20

COM(2020) 322 final

2020/0144(NLE)

st09548.cs20.pdf (498 KB, 14. 7. 2020)
Přílohy:
st09548-ad01.cs20.pdf (618 KB, 14. 7. 2020)

14. 7. 2020 14. 7. 2020

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise
pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 520/2007
Evropská unie je smluvní stranou Meziamerické komise pro tropické tuňáky (IATTC) od roku 2006. Cílem předkládaného návrhu je provést do práva EU opatření pro kontrolu,
zachování a řízení zdrojů přijatá touto organizací od roku 2008, která dosud nebyla provedena. Tato opatření zahrnují: stanovení období zákazu rybolovu pro plavidla s košelkovými
nevody; zákaz rybolovu u datových bójí; stanovení pravidel pro používání zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD); povinnost překládky v přístavu; opatření na ochranu mořských
druhů (některých druhů ryb, zejména žraloků, mořských ptáků, mořských želv a delfínů); opatření týkající se vědeckých pozorovatelů, zejména jejich bezpečnosti na moři;
požadavky na plavidla (regionální rejstřík plavidel, zapečetěné sádky); pravidla poskytování údajů členskými státy Komisi a požadavky týkající se statistického dokumentu o
úlovcích tuňáka velkookého.
9549/20

COM(2020) 308 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0139(COD)

st09549.cs20.pdf (684 KB, 14. 7. 2020)
Přílohy:
st09549-ad01.cs20.pdf (397 KB, 14. 7. 2020)

14. 7. 2020 14. 7. 2020
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku
Předkládaný návrh provádí cílené změny nařízení (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu. Účelem navrhovaných změn
je umožnit členským státům maximálně využít přidělené prostředky při řešení dopadů krize způsobené pandemií covid-19. Návrh slaďuje lhůty pro žádosti o platbu a zrušení
závazku a upravuje datum přidělení dodatečných prostředků v letech 2018 a 2019, které byly poskytnuty na řešení nepředvídaných potřeb v oblastech, na něž se vztahuje Azylový,
migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost.
9679/20

COM(2020) 309 final

2020/0140(COD)

st09679.cs20.pdf (479 KB, 15. 7. 2020)
Přílohy:
st09679-co01.cs20.pdf (262 KB, 17. 7. 2020)

15. 7. 2020 15. 7. 2020

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/76/ES, kterým se stanoví opatření nutná k provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby
platnosti smlouvy o ESUO a o výzkumném fondu pro uhlí a ocel, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství
Platnost Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) skončila dne 23. července 2002 a veškerá aktiva a pasiva ESUO byla převedena na Unii. Čistá hodnota
těchto aktiv a pasiv a příjmy z nich plynoucí jsou určeny na výzkum v odvětvích spojených s uhelným a ocelářským průmyslem. Vzhledem k nízké úrokové sazbě se však příjmy
účelově vázané na financování výzkumných projektů v těchto odvětvích rychle snižují. Součástí Zelené dohody pro Evropu je i závazek Komise podporovat přelomové technologie
pro čistou ocel. Aby byly zajištěny nezbytné finanční prostředky pro splnění tohoto závazku, navrhuje Komise umožnit prodej části aktiv ESUO v likvidaci v období 2021-2027 s
cílem poskytnout Výzkumnému fondu pro uhlí a ocel příděl rozpočtových prostředků ve výši 111 milionů EUR ročně. Tento roční příděl prostředků bude i nadále podporovat
kooperativní výzkum v odvětvích spojených s uhelným a ocelářským průmyslem (40 milionů EUR) a přelomové technologie, které umožní do roku 2030 výrobu oceli s téměř
nulovými emisemi, a výzkumné projekty pro uhelný průmysl pro zajištění spravedlivé transformace dříve provozovaných uhelných dolů nebo uzavíraných uhelných dolů a
související infrastruktury v souladu s mechanismem pro spravedlivou transformaci (71 milionů EUR). Součástí návrhu je i zrušení některých zastaralých a bezpředmětných
ustanovení rozhodnutí 2003/76/ES, kterým se provádí Protokol o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO.
9772/20

COM(2020) 319 final

2020/0142(APP)

st09772.cs20.pdf (567 KB, 19. 7. 2020)

17. 7. 2020 19. 7. 2020

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých
technických základních směrech pro tento program
V návaznosti na doporučení obsažená ve zprávě o sledování a hodnocení Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (2011–2017) a s ohledem na Pařížskou dohodu, Zelenou dohodu pro
Evropu, Investiční plán pro udržitelnou Evropu, akční plán nového oběhového hospodářství a novou průmyslovou strategii pro Evropu je účelem předkládaného návrhu pozměnit
rozhodnutí 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel tak, aby bylo v souladu s vědeckými, technologickými a politickými cíli EU. Návrh
konkrétně:
• aktualizuje cíle výzkumu uhlí a usiluje o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 a prosazování zásady "neškodit";
• podporuje spravedlivou transformaci uhelných regionů v souladu se zásadami mechanismu pro spravedlivou transformaci;
• reviduje cíle výzkumu oceli s cílem upřednostnit technologie, uplatnění a používání výroby oceli s téměř nulovou produkcí uhlíku;
• umožňuje provádět části výzkumného programu prostřednictvím spoluprogramovaných evropských partnerství a
• nahrazuje zvláštní režim pro odborníky na základě rámcového výzkumného programu všeobecnými pravidly pro placené externí odborníky stanovenými ve finančním nařízení.
9773/20

COM(2020) 320 final

2020/0141(NLE)

st09773.cs20.pdf (581 KB, 19. 7. 2020)

Dokumenty informační povahy

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

17. 7. 2020 19. 7. 2020
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o souladu Evropského orgánu pro bankovnictví s požadavky týkajícími se umístění jeho sídla
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie byla jako nové sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) vybrána Paříž. Zakládající nařízení orgánu EBA vyžaduje,
aby Komise každý rok předložila zprávu o tom, jak jsou plněny nově stanovené požadavky týkající se jeho sídla, zejména že umístění nesmí ovlivňovat fungování, organizaci a
financování EBA. Předkládaná zpráva je druhou zprávou tohoto typu. Z dostupných informací vyplývá, že přemístěním sídla EBA do Paříže nebyl dotčen výkon jeho pravomocí a
plnění úkolů, organizace řídicí struktury, chod hlavní organizace ani financování jeho činností.
9698/20

COM(2020) 317 final

st09698.cs20.pdf (526 KB, 16. 7. 2020)

15. 7. 2020 16. 7. 2020

Zpráva Komise - Souhrnná výroční zpráva za rok 2018 o provádění režimu licencí FLEGT stanoveného nařízením (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o
zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství
Komise předkládá třetí výroční zprávu o provádění režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do EU, který byl zaveden v rámci provádění akčního plánu pro prosazování práva, správu
a obchod v oblasti lesnictví z roku 2003, za rok 2018. Jedinou zemí, která tento režim v roce 2018 provozovala, byla Indonésie, kde funguje od 15. listopadu 2016. Z údajů
poskytnutých členskými státy vyplývá, že provádění postupuje dobře. Bylo obdrženo 31 785 licencí, z nichž bylo více než 99 % schváleno. Celními orgány bylo odbaveno a do EU
dovezeno více než 2 993 milionů kg dřeva a dřevařských výrobků. Spolupráce mezi příslušnými orgány a Komisí byla uspokojivá. Do vzorového formuláře pro podávání zpráv online
byly začleněny další pokyny členským státům týkající se standardizace a křížových kontrol vnitrostátních údajů. Mezi přetrvávající problémy patří nesoulad mezi informacemi
uvedenými v licencích FLEGT a v celních prohlášeních a omezený přístup členských států k údajům v indonéském informačním systému o zákonnosti dřeva (SILK). V zájmu dalšího
zlepšení provádění bude Komise pracovat na dalších pokynech a revizi stávajících pokynů. Podávání zpráv online bude přesunuto do systému DECLARE a Komise bude podporovat
jednotné vykazování údajů uvedených v licencích FLEGT a v celních prohlášeních, jednotné používání měrných jednotek a další zlepšování formátu zpráv. Bude rovněž vyzývat
dosud nezúčatněné členské státy, aby používaly systém FLEGIT/TRACES, a spolupracovat s indonéskými orgány na řešení přetrvávajících problémů a na pilotním projektu
integrace FLEGIT/TRACES a SILK. Provede také kontrolu účelnosti nařízení FLEGT.
9583/20

COM(2020) 307 final

st09583.cs20.pdf (698 KB, 13. 7. 2020)
Přílohy:
st09583-ad01.cs20.pdf (459 KB, 13. 7. 2020)
st09583-ad02.cs20.pdf (583 KB, 16. 7. 2020)

13. 7. 2020 13. 7. 2020

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

COM(2020) 296 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09576.cs20.pdf (726 KB, 13. 7. 2020)

10. 7. 2020 13. 7. 2020
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o činnostech EU v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a sledování programu Horizont
2020 v roce 2019
Předkládaná výroční zpráva poskytuje stručný orientační přehled hlavních opatření v oblasti výzkumu a technologického rozvoje, která byla přijata v roce 2019. Výzkum a inovace
jsou důležitou součástí nové strategické agendy EU na období 2019-2024 a šesti politických priorit Komise, a to především v souvislosti s iniciativami zaměřenými na ekologickou a
digitální transformaci. V souvislosti s programem Horizont 2020 dosáhly Evropský parlament a Rada na přelomu března a dubna 2019 politické dohody o důležitých aspektech
návrhu právního předpisu o rámcovém programu Horizont Evropa, který by měl na program Horizont 2020 od roku 2021 navázat. Komise následně zahájila strategické plánování
pro účely prvního strategického plánu programu Horizont Evropa. Novinkou programu budou mise (v pěti oblastech) a Komise rovněž určila 49 kandidátů na evropská partnerství,
která se budou podílet na společném koncipování. V zájmu dosažení součinnosti mezi programem Horizont Evropa a dalšími programy se Komise zaměření na vytvoření synergií a
přijetí jednodušších a účinnějších pravidel pro doplňkové a kombinované financování.
Z věcného hlediska byly činnosti EU v roce 2019 zaměřeny na několik oblastí: planeta (změna klimatu, čistá energie, projekt BlueMED pro zdravé Středozemní moře, program pro
Černé moře, dopravní výzkum a inovace); lidé (rovnost žen a mužů - zpráva She Figures 2018, přezkum demokratické politiky, přezkum týkající se občanství); prosperita
(technologické infrastruktury, výběr lokalit pro superpočítačová střediska, etické pokyny pro důvěryhodnou umělou inteligenci, politický přístup ke klíčovým základním
technologiím). Pokračovala rovněž mezinárodní spolupráce s důležitými partnery (západní Balkán, země Východního partnerství, Čína, Afrika), byl zřízen evropský cloud pro
otevřenou vědu a přijata směrnice o otevřených datech a směrnice o autorském právu. Komise zahájila spolupráci s vysokými školami, akademickými pracovníky a členskými státy
za účelem rozvoje výzkumného a inovačního rozměru společné vize budoucnosti vysokých škol a v rámci evropského semestru poprvé doporučila všem členským státům zaměřit
investice na výzkum a inovace. Byla zveřejněna zpráva o práci skupiny hlavních vědeckých poradců za období 2015-2019, která zahrnuje např. problematiku mikroplastů.
Do konce roku 2019 uplynuly lhůty pro předkládání návrhů u 815 výzev v rámci programu Horizont 2020 a bylo předloženo 226 139 způsobilých návrhů s požadovaným celkovým
finančním příspěvkem EU ve výši 358,1 miliardy EUR. K financování bylo vybráno 27 251 projektů. Do konce prosince bylo podepsáno 27 124 grantových dohod s rozpočtovými
prostředky EU ve výši 49,54 miliardy EUR. Největším příjemcem jsou dlouhodobě instituce vysokoškolského vzdělávání (v roce 2019 obdržely 39,4 % finančních prostředků). V
roce 2019 byl rovněž spuštěn posílený pilotní projekt Evropské rady pro inovace.
Další činnosti v oblasti výzkumu a inovací zahrnovaly nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska (včetně zveřejnění sedmi stěžejních zpráv, spuštění nové evropské
platformy pro registraci vzácných onemocnění, spuštění interaktivní internetové platformy pro atlas migrace nebo podpory zřízení organizace AI Watch), působení Evropského
inovačního a technologického institutu (470 milionů EUR na provádění obchodních plánů znalostních a inovačních společenství), akce v rámci programu Euratomu (271,29 milionu
EUR na nepřímé akce, výzkumná a publikační činnost v jaderné oblasti) a šíření a využívání výsledků a komunikační činnosti (Evropská noc výzkumníků (NIGHT), Dny pro výzkum
a inovace 2019, zahájení činnosti Platformy pro výsledky programu Horizont, vylepšení přehledu programu Horizont).
V roce 2020 budou dokončena interinstitucionální jednání o programu Horizont Evropa a první strategický plán tohoto programu a budou přijata zvláštní opatření v souvislosti s
pandemií covid-19. Komise rovněž předloží sdělení o misích programu Horizont a sdělení o příští politice EU v oblasti výzkumu a inovací a EVP. Uskuteční se i druhé Dny pro
výzkum a inovace.
9278/20

COM(2020) 316 final

st09278.cs20.pdf (684 KB, 16. 7. 2020)

16. 7. 2020 16. 7. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o závazcích o důvěryhodnosti statistiky členských států v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice
Komise předkládá druhou zprávu podle nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice, která zkoumá plnění závazků členských států zaměřených na zvýšení důvěryhodnoti
statistiky. Zpráva se předkládá každé dva roky a je založena na výročních zprávách zaslaných členskými státy. Ve většině členských států je závazek součástí jejich statistických
právních předpisů a povinnost stanovit tento závazek podporuje podle Komise lepší provádění zásad Kodexu evropské statistiky. V těchto státech jsou vlády přímo zapojeny do
tvorby příslušných právních předpisů a jsou jim přímo podávány zprávy o provádění opatření zaručujících dodržování zásad kodexu. V zemích, které stanovily samostatné závazky
(včetně ČR), nebo je připravují, odráží forma těchto závazků specifické vlastnosti národních statistických i právní systémů. I v těchto zemích se provádění zásad kodexu zlepšilo.
Celkově Komise konstatuje, že podmínky provádění kodexu se postupně a trvale zlepšují v celé EU.
9697/20

COM(2020) 278 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09697.cs20.pdf (650 KB, 16. 7. 2020)
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