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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES a 2005/834/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu a
rovnocennost kontrol metod udržování odrůd druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království
Rozhodnutí 2003/17/ES a 2005/834/ES uznávají rovnocennost některých třetích zemí, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu a rovnocennost kontrol metod udržování odrůd
druhů zemědělských rostlin. V souvislosti s vystoupením z EU předložilo Spojené království Komisi žádost, aby byly jeho osivo pícnin, obilovin, řepy, olejnin a přadných rostlin a
jeho úřední kontroly metod udržování odrůd uznány za rovnocenné příslušným osivům a úředním kontrolám v EU. Na základě přezkumu příslušných právních předpisů Spojeného
království navrhuje Komise těmto žádostem vyhovět.
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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/971/ES, pokud jde o rovnocennost reprodukčního materiálu lesních
dřevin vyprodukovaného ve Spojeném království s reprodukčním materiálem lesních dřevin vyprodukovaným v Unii
Rozhodnutí 2008/971/ES stanoví pravidla týkající se rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích. V souvislosti s vystoupením z EU
předložilo Spojené království Komisi žádost, aby byl reprodukční materiál lesních dřevin vyprodukovaný v této zemi uznán jako rovnocenný tomuto materiálu vyprodukovanému v
EU. Na základě přezkumu příslušných právních předpisů Spojeného království navrhuje Komise této žádosti vyhovět.
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Návrh doporučení Rady o společném rámci pro používání, validaci a vzájemné uznávání rychlých testů na antigen na COVID-19 v EU
V návaznosti na výzvu Evropské rady z 10. prosince 2020 předkládá Komise návrh doporučení o společném rámci pro používání, validaci a vzájemné uznávání rychlých antigenních
testů na covid-19. Jeho cílem je vytvořit harmonizovaný přístup k tomuto typu testů, a zabránit tak zdvojování činností v rámci EU. Členským státům se doporučuje:
• používat rychlé testy na antigen k dalšímu posílení celkové testovací kapacity;
• zajistit, aby testování prováděli vyškolení pracovníci;
• investovat do odborné přípravy a případně certifikace zdravotnického personálu a dalších pracovníků;
• používat tyto testy zejména pro diagnózu onemocnění mezi symptomatickými případy, pro rychlé testování kontaktů potvrzených případů, v rámci klastrů a pro screening ve
vysoce rizikových oblastech a uzavřených prostředích;
• používat tyto testy pro screening celé populace v situacích nebo oblastech s vysokou mírou pozitivity;
• zavést jasné strategie upravující nutnost potvrzujícího testu;
• nadále monitorovat a posuzovat potřeby testování v souladu s epidemiologickým vývojem;
• odsouhlasit, vést a sdílet s Komisí společný seznam rychlých testů na antigen, které jsou v souladu se strategiemi testování v jednotlivých zemích;
• souhlasit s pravidelnou aktualizací tohoto seznamu;
• dohodnout se na vzájemném uznávání výsledků vybraných testů zařazených na společný seznam a
• prozkoumat potřebu a možnost digitální platformy k ověřování pravosti osvědčení o testech.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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st05026.cs21.pdf (526 KB, 5. 1. 2021)

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union at the meetings of the International Seabed Authority Council and
Assembly - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na zasedáních Rady a Shromáždění Mezinárodního úřadu pro mořské dno
Předkládaným návrhem se stanoví postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních Rady a Shromáždění Mezinárodního úřadu pro mořské dno v souvislosti se zamýšleným
přijetím a prováděním předpisů o využívání nerostných zdrojů v oblasti a souvisejících norem a pokynů. Cílem těchto předpisů je umožnit smluvním stranám, aby přešly od
průzkumu nerostných zdrojů v oblasti k jejich využívání. První návrh předpisů byl předložen na 23. zasedání Rady Mezinárodního úřadu pro mořské dno v srpnu 2017 a jednání
měla být uzavřena v roce 2020, ale vzhledem k pandemii covidu-19 bylo zasedání Rady plánované na červenec 2020 odloženo až do odvolání. Až Rada navržené předpisy předběžně
přijme, budou předloženy Shromáždění Mezinárodního úřadu pro mořské dno k posouzení a konečnému schválení. Předkládaný návrh stanoví hlavní zásady a směry postoje Unie
a postoj bude poté pro každé zasedání upravován pracovními dokumenty Komise, které jsou projednány v pracovní skupině Rady EU.
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnotící zpráva programu Unie na období let 2017–2020 na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení
spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/826
Předkládaná zpráva hodnotí provádění a výsledky programu Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb
do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb, který probíhal od 1. května 2017 do 31. prosince 2020. Tento program navázal na předchozí iniciativy Komise zaměřené na
zvyšování odborných znalostí koncových uživatelů finančních služeb a zúčastněných subjektů mimo finanční sektor. Nedostatek těchto znalostí je totiž hlavní příčinou omezeného
zapojení spotřebitelů do tvorby politik EU v oblasti finančních služeb. Zpráva je založena na studii, kterou Komise zahájila v roce 2019.
V rámci programu byly podprovány činnosti organizací BETTER FINANCE a Finance Watch působících v oblasti finančního poradenství. Ze zjištěných údajů vyplývá, že cíle
programu byly v zásadě splněny - byl dosažen cíl dalšího zvýšení zapojení spotřebitelů a koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb. V
zásadě byl rovněž splněn cíl informování spotřebitelů a dalších koncových uživatelů finančních služeb o otázkách regulace finančního sektoru. Obě podporované organizace se
vzájemně doplňují; jejich odborné znalosti a cílové skupiny se překrývají pouze částečně. V letech 2017–2019 obdržela organizace Finance Watch granty EU ve výši 2 686 957 EUR
a rovnež financování od třetích stran. Řeší retailové služby obecně a zabývá se odbornými tématy z pohledu spotřebitelů způsobem, který je snadno pochopitelný. Organizace
BETTER FINANCE obdržela ve stejném období granty EU ve výši 1 092 947 EUR. Zaměřuje se na investory a střadatele v penzijních fondech a na udržitelné a digitální finance.
Účastnila se velkého počtu konzultací EU a své připomínky k politikám předkládala prostřednictvím akcí, publikací a setkání. Spustila také nové webové stránky, a zlepšila tak svou
dostupnost a vstřícnost vůči uživatelům. Kromě organizací Finance Watch a BETTER FINANCE v současné době neexistují žádné alternativní organizace na úrovni EU, které by
pokrývaly podobnou škálu témat v oblasti finančních služeb a ve stejné hloubce.
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