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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES Německu povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu
dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů
Dopisem ze dne 29. ledna 2020 požádalo Německo o povolení nadále uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů. Cílem tohoto
opatření, které se vztahuje na plavidla působící výlučně pro obchodní účely ve vodách Unie a ve vnitrozemských vodách, je vytvářet ekonomickou pobídku k zavádění a využívání
pobřežní elektřiny, aby se snížilo znečištění ovzduší a hladina hluku v přístavních městech a dopad vodní dopravy na životní prostředí. Jeho uplatňování bylo Německu poprvé
povoleno v roce 2011. Na základě possouzení žádosti Komise navrhuje povolit Německu jeho další uplatňování, a to od 17. července 2020 do 31. prosince 2025.
10417/20

COM(2020) 435 final

2020/0207(NLE)

st10417.cs20.pdf (578 KB, 3. 9. 2020)

3. 9. 2020 3. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 66. zasedání Výboru pro harmonizovaný systém Světové celní organizace, pokud
jde o plánované přijetí stanovisek k sazebnímu zařazení, rozhodnutí o sazebním zařazení, změn vysvětlivek k harmonizovanému systému nebo jiných pokynů k
výkladu harmonizovaného systému a doporučení potřebných k zajištění jednotného výkladu harmonizovaného systému podle úmluvy o harmonizovaném systému
Tento návrh se týká rozhodnutí o postoji, který má být zaujat jménem Unie na 66. zasedání Výboru pro harmonizovaný systém Světové celní organizace v září 2020. Mezinárodní
úmluva o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží vstoupila v platnost dne 1. ledna 1988 a Unie a všechny členské státy jsou jejími smluvními stranami. Na
nadcházejícím zasedání má Výbor pro harmonizovaný systém přijmout vysvětlivky, které objasňují výklad poznámek, čísel a položek nomenklatury harmonizovaného
systému, stanoviska k zařazení zboží, která odrážejí rozhodnutí přijatá výborem, a další stanoviska a doporučení týkající se zařazení zboží do nomenklatury harmonizovaného
systému.
10310/20

COM(2020) 427 final

2020/0201(NLE)

st10310.cs20.pdf (485 KB, 31. 8. 2020)
Přílohy:
st10310-ad01.cs20.pdf (403 KB, 31. 8. 2020)

28. 8. 2020 31. 8. 2020

Návrh nařízení Rady o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2021–2027
Podle nařízení (EU) č. 1412/2013 se na Kanárské ostrovy v období 2014–2020 vztahují autonomní celní kvóty (clo 0 %) na 30 000 tun dovozu produktů rybolovu. Toto opatření
představuje kompenzaci za vysoké náklady dovozu související se zeměpisnou polohou Kanárských ostrovů a navázalo na původní "bezcelní" režim pro dovážené zboží. V souladu s
požadavky nařízení posoudila Komise dopad opatření a na základě zjištěných údajů navrhuje toto opatření zachovat v nezměněné podobě i pro období od 1. ledna 2021 do 31.
prosince 2027.
10369/20

COM(2020) 437 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0209(CNS)

st10369.cs20.pdf (495 KB, 1. 9. 2020)
Přílohy:
st10369-ad01.cs20.pdf (395 KB, 1. 9. 2020)

1. 9. 2020 1. 9. 2020
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení EU-Střední Amerika ve vztahu ke změnám dodatku 2 a vysvětlivkám
k článkům 15, 16, 19, 20 a 30 přílohy II Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně
druhé
Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou se prozatímně uplatňuje od 1. srpna 2013 s Hondurasem, Nikaraguou a Panamou, od 1. října 2013 s Kostarikou a Salvadorem a
od 1. prosince 2013 s Guatemalou. Dohodou se zřizuje Rada přidružení, která dohlíží na její provádění. Předkládaným návrhem se stanoví postoj Unie ke dvěma rozhodnutím, která
má Rada přidružení přijmout. Obsahem jednoho rozhodnutí je aktualizace harmonizovaného systému 2012 a 2017, která se týká seznamu opracování nebo zpracování, která musí
být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu ("specifická pravidla původu produktu"), druhé se týká vysvětlivek k některým
ustanovením přílohy II dohody. Unie by měla přijetí těchto aktů podpořit.
10442/20

COM(2020) 429 final

2020/0202(NLE)

st10442.cs20.pdf (498 KB, 4. 9. 2020)
Přílohy:
st10442-ad01.cs20.pdf (2 MB, 4. 9. 2020)

3. 9. 2020 4. 9. 2020

Návrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení
(EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách
Cílem tohoto návrhu je stanovit pro rok 2021 rybolovná práva členských států na komerčně nejvýznamnější populace ryb v Baltském moři. Rybolovná práva vychází z nařízení (EU)
2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace, a z nejnovějších
doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES). Tato doporučení mimo jiné uvádí, že u sledě obecného a tresky obecné biomasa dvou populací nedosahuje zdravé úrovně a
dvě populace jsou pod úrovní bezpečných biologických limitů, což je zohledněno prostřednictvím navrženého snížení rybolovných práv pro tyto populace. Celkově jsou rybolovná
práva oproti roku 2020 snížena o 11,3 % a návrh povede ke snížení loďstev ve všech členských státech.
10274/20

COM(2020) 436 final

2020/0208(NLE)

st10274.cs20.pdf (608 KB, 31. 8. 2020)
Přílohy:
st10274-ad01.cs20.pdf (547 KB, 31. 8. 2020)

28. 8. 2020 31. 8. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na zasedáních smluvních stran Dohody o prevenci neregulovaného rybolovu na
volném moři ve střední části Severního ledového oceánu
Dohoda o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu by měla vstoupit v platnost v tomto roce a Unie je její smluvní stranou.
Rozhodovacím orgánem v rámci dohody je zasedání smluvních stran. Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních smluvních
stran dohody na období 2020-2024, a zakotvit postup pro každoroční stanovení tohoto postoje s ohledem na nové okolnosti, včetně nových vědeckých a jiných relevantních údajů.
Mezi hlavní zásady postoje Unie patří jednání v souladu s cíli a zásadami společné rybářské politiky, zapojení zúčastněných stran a soulad opatření přijímaných v rámci dohody s
mezinárodním právem.
10353/20

COM(2020) 438 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0210(NLE)

st10353.cs20.pdf (449 KB, 1. 9. 2020)
Přílohy:
st10353-ad01.cs20.pdf (411 KB, 1. 9. 2020)

31. 8. 2020 1. 9. 2020
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie, pokud jde o změny příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR) a předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) vstoupila v platnost dne 29. ledna 1968 a jejími smluvními stranami jsou všechny členské státy
Unie. Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) vstoupila v platnost dne 28. února 2008 a jejími smluvními stranami
je třináct člensých států Unie. O změnách úmluv rozhoduje Pracovní skupina pro přepravu nebezpečných věcí (WP.15) EHK OSN, správní výbor ADN a výbor ADN pro bezpečnost.
Během období 2018-2020 přijaly tyto orgány několik změn za účelem přizpůsobení příloh ADR a předpisů přiložených k ADN technickému a vědeckému pokroku. Tyto změny
zahrnují např. vyjasnění výjimky pro datové záznamníky a zařízení ke sledování nákladu napájená bateriemi, vložení nových definic, vyjasnění pravidel klasifikace nebezpečného
zboží nebo zařazení nových položek na seznam nebezpečných věcí. Změny by měly vstoupit v platnost 1. ledna 2021. Předkládaný návrh stanoví souhlasný postoj Unie k navrženým
změnám, který vyjádří členské státy, jež jsou smluvními stranami dohod.
10354/20

COM(2020) 472 final

2020/0226(NLE)

st10354.cs20.pdf (498 KB, 1. 9. 2020)
Přílohy:
st10354-ad01.cs20.pdf (387 KB, 1. 9. 2020)

1. 9. 2020 1. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o přidělení finančních prostředků uvolněných z projektů v rámci 10. Evropského rozvojového fondu pro účely doplnění prostředků
Afrického mírového projektu
Africký mírový projekt byl zahájen v roce 2003 v rámci dohody z Cotonou na dobu její platnosti a je financován z Evropského rozvojového fondu (ERF). V rámci stávajícího 11. ERF
byla na Africký mírový projekt na období 2014–2020 původně přidělena částka 750 milionů EUR, která však dostatečně nezohlednila prudký nárůst finančního objemu projektu v
letech 2012 až 2015, kdy Komise zavedla strop pro financování operací na podporu míru. Prostředky na projekt proto byly postupně doplněny o celkovou částku 1 635 milionů
EUR, což umožňuje provádění činností v rámci projektu do konce roku 2020. Podle návrhu nového víceletého finančního rámce na období 2021-2027 převezme financování těchto
činností od 1. ledna 2021 Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) a Evropský mírový nástroj. Za účelem zajištění hladkého přechodu mezi Africkým
mírovým projektem a těmito novými nástroji od ledna do června 2021 (nebo do uplynutí doby platnosti dohody z Cotonou, podle toho, co nastane dříve) navrhuje Komise použít
uvolněné finanční prostředky z 10. ERF k doplnění prostředků Afrického mírového projektu o dodatečnou částku ve výši až 129 milionů EUR.
10484/20

COM(2020) 477 final

2020/0228(NLE)

st10484.cs20.pdf (491 KB, 7. 9. 2020)

4. 9. 2020 7. 9. 2020

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se schvalují změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnské
dohody) týkající se rozšíření její věcné a zeměpisné působnosti
Cílem Bonnské dohody je bojovat proti znečištění v oblasti Severního moře a chránit pobřežní oblasti před námořními katastrofami a trvalým znečištěním z lodí a pobřežních
zařízení. Mezi smluvní strany dohody patří Unie a členské státy při Severním moři spolu s Norskem. Ve dnech 9. - 11. října 2019 proběhlo 31. zasedání smluvních stran, kde bylo
dosaženo jednomyslné shody na rozšíření působnosti dohody na znečištění ovzduší z lodí podle přílohy VI úmluvy MARPOL a na přistoupení Španělska k dohodě. Cílem
předkládaného návrhu je schválit tyto změny jménem Unie.
10352/20

COM(2020) 434 final

2020/0205(NLE)

st10352.cs20.pdf (501 KB, 1. 9. 2020)
Přílohy:
st10352-ad01.cs20.pdf (412 KB, 2. 9. 2020)
st10352-ad02.cs20.pdf (818 KB, 2. 9. 2020)

Dokumenty informační povahy

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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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).
9150/20

COM(2020) 265 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09150.cs20.pdf (959 KB, 3. 9. 2020)
Přílohy:
st09150-ad01.cs20.pdf (897 KB, 3. 9. 2020)
st09150-ad02.cs20.pdf (1 MB, 3. 9. 2020)
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019
Komise předkládá konsolidovanou roční účetní závěrku EU za rok 2019, která je součástí balíčku integrovaného podávání finančních zpráv a zpráv o odpovědnosti. Účetní závěrka
poskytuje kompletní přehled financí EU a provádění rozpočtu EU v uplynulém roce a byla vypracována v souladu s mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor (ISPAS).
Položky závazků dosáhly celkové výše 178,8 miliardy EUR (úroveň plnění 99,4 %) a položky plateb 159,1 miliardy EUR (úroveň plnění 99,5 %). Téměř polovina prostředků byla
vynaložena na podporu růstu a snižování ekonomických rozdílů mezi regiony. Prostřednictvím programu Horizont 2020 bylo poskytnuto 12,4 miliardy EUR pro oblast výzkumu a
inovací, včetně vysoce výkonných počítačů. Rozpočet programu Erasmus+ byl ve srovnání s rokem 2018 navýšen o 20 % a zvýšena byla rovněž podpora pro oblast dopravy a
digitální infrastruktury - rozpočet Nástroje pro propojení Evropy byl navýšen o 37 %. Podpora zemědělství a venkovských oblastí si zachovala stabilní výši 57,9 miliardy EUR a
přispěla rovněž k boji proti změně klimatu a udržitelnému růstu. Na řešení vnitřních aspektů problematiky migrace bylo poskytnuto 1,2 miliardy EUR prostřednictvím Azylového a
migračního fondu a 533 milionů EUR prostřednictvím Fondu pro vnitřní bezpečnost. 5 milionů EUR bylo poskytnuto na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Předběžné
financování z evropských fondů se oproti roku 2018 mírně navýšilo na 51,4 miliardy EUR. Příjmy rozpočtu z HDP se zvýšily o 3 miliardy EUR a na pokutách byly vybrány 4,3
miliardy EUR. Výdaje vzniklé v rámci sdíleného řízení se zvýšily o 4,8 miliardy EUR díky lepšímu provádění programů financovaných z Evropského fondu pro rozvoj venkova a
Fondu soudržnosti. Rozpočtové záruky se z důvodu podpisu nových kontraktů zvýšily o 2,7 miliardy EUR.
9259/20

COM(2020) 288 final

st09259.cs20.pdf (6 MB, 4. 9. 2020)

30. 6. 2020 4. 9. 2020

Zpráva Komise - Kontrola uplatňování práva Evropské unie - Výroční zpráva za rok 2019
Komise předkládá výroční zprávu o uplatňování práva EU za rok 2019. Rok 2019 byl posledním rokem Junckerovy Komise, kterou od 1. prosince nahradila Komise pod vedením
Ursuly von der Leyenové. Zpráva podává přehled o uplatňování práva EU v prioritních oblastech stanovených Komisí. Uvádí jak případy, kdy byla řízení proti členským státům
ukončena, tak případy nově zahájených nebo pokračujících řízení a žalob. Zahrnuje tato témata: zajištění spravedlivých pracovních podmínek; prosazování pravidel v oblasti
ochrany životního prostředí, zemědělství, námořních záležitostí a rybolovu a regionální politiky; boj proti podvodům poškozujícím rozpočet EU; zlepšování konektivity; zajištění
kybernetické bezpečnosti a důvěry v on-line transakce; lepší přístupnost webových stránek a mobilních aplikací pro občany se zdravotním postižením; přechod k bezpečné,
zabezpečené a udržitelné energetice zaměřené na spotřebitele; provádění Pařížské dohody; zajištění nerušené hospodářské soutěže; volný pohyb pracovníků a zboží; zajištění
svobody usazování a volného pohybu služeb; zlepšení informovanosti a pomoci občanům a podnikům; prosazování unie kapitálových trhů, pravidel finančních služeb a volného
pohybu kapitálu; boj proti praní peněz a financování terorismu; prosazování pravidel v oblasti daní a cel; ochrana spotřebitelů; ochrana veřejného zdraví; prosazování pravidel v
oblasti mobility a dopravy; prosazování pravidel bankovní unie; podpora dodržování zásad právního státu a základních práv; přeshraniční spolupráce v trestním a civilním
soudnictví; zlepšení ochrany osobních údajů; prosazování bezpečnostních pravidel; nová migrační politika.
10363/20

COM(2020) 350 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st10363.cs20.pdf (1 MB, 1. 9. 2020)

1. 9. 2020 1. 9. 2020
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu nařízení (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 2019 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být
použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Komise předkládá zprávu o provádění a posouzení dopadu nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné
kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, za období 2016-2019. Nařízení bylo původně přijato v roce 2005 a k poslední podstatné změně došlo v roce 2016. Následně
bylo kodifikováno jako nařízení (EU) 2019/125.
V referenčním období a v roce 2020 bylo nařízení změněno dvěma akty Komise v přenesené pravomoci. Z přezkumu vyplývá, že nařízení přispělo k úsilí EU o přijímání účinných a
konkrétních opatření proti mučení a jinému krutému zacházení a trestání. Jako první právně závazný regulační nástroj na světě v této oblasti se stalo inspirací pro obdobná
opatření třetích zemí a mezinárodních organizací. Provádění nařízení je uspokojivé a v tuto chvíli není třeba nařízení měnit. Ke zvýšení účinnosti provádění některých ustanovení
by však mohla přispět nelegislativní podpůrná opatření. Seznam zboží, na něž se nařízení vztahuje, by měl odpovídat technologickému vývoji a vývoji na trhu a zohledňovat změny
v užívání (a zneužívání). Případné změny v seznamu dotčených chemických látek by neměly ohrozit obchod s legitimním život zachraňujícím zdravotnickým materiálem. Komise
zváží vydání pokynů o praktickém uplatňování některých aspektů nařízení (např. definice zboží, hodnocení rizika, zamítnutí aj.) a zaměří se rovněž na možnosti zlepšení sledování
možného porušení nařízení a koncového využití vyvezeného zboží. Přezkum odhalil rovněž potřebu zvýšení transparentnosti a odpovědnosti, většího sdílení informací o provádění
nařízení a systematičtější spolupráce s nevládními organizacemi, mezinárodními organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami s odpovídající odborností. Komise navrhuje
vytvořit expertní skupinu složenou ze zástupců různých zainteresovaných stran, která by se zabývala uvedenými otázkami a poskytovala odborné poradenství ohledně posílení
souladu s nařízením a zlepšení jeho provádění. Prozkoumána by měla být rovněž nelegislativní opatření odrazující občany EU a společnosti usazené v EU působící v zahraničí od
nevhodných činností. Mohla by zahrnovat např. zvyšování informovanosti nebo opatření na podporu účinného dodržování obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv.
10041/20

COM(2020) 343 final

st10041.cs20.pdf (643 KB, 1. 9. 2020)

30. 7. 2020 1. 9. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v realizaci sítě TEN-T v
letech 2016–2017
Komise předkládá druhou dvouletou zprávu o pokroku dosaženém při provádění transevropské dopravní sítě podle nařízení (EU) č. 1315/2013 za období 2016-2017. Podle
dostupných údajů dosahuje současný stav realizace dopravní infrastruktury TEN-T na úrovni koridorů hlavní sítě u deseti ukazatelů 81 % - 100 % a u zbývajících tří ukazatelů 11 %
- 67 %. Vysoká míra plnění jednotlivých ukazatelů však nemusí zcela odrážet kvalitu nebo provozní funkčnost dopravní sítě, protože ta závisí na míře plnění všech relevantních cílů.
Např. v případě železnic je téměř dosaženo stanovených cílů v oblastech elektrifikace (89 %) nebo rozchodu kolejí (86 %), ale zaostává plnění cílů týkajících se délky nákladních
vlaků (43 %) a zavedení systému ERTMS (11 %). V případě silnic jsou kritéria u rychlostních silnic/dálnic zcela splněna (100 %), avšak definice kategorií silnic v nařízení o TEN-T
se liší od definic EHK OSN/EUROSTAT/ITF, což zakrývá skutečnost, že silnice mohou být někde nedostatečně kvalitní. Vnitrozemské vodní cesty vyhovují téměř úplně, pokud jde o
zavádění služeb RIS (98 %) a požadavek na třídu IV CEMT nebo vyšší (97 %) a vysoká míra plnění (85 %) je i v případě přípustného ponoru a povolené podjezdné výšky mostů.
Existují však výjimky u krátkých vzdáleností, které mají závažný dopad na splavnost širšího úseku, např. na Dunaji. Z hlediska napojení na železnici vyhovuje 89 % námořních
přístavů a 67 % letišť. Celkové investice vynaložené na síť TEN-T činily v letech 2016 a 2017 více než 91 miliard EUR a 73 % z této částky pocházelo z vnitrostátních zdrojů.
Nejvyšší podíl celkových investic (80 miliard EUR) byl investován do hlavní sítě (71 %) a většina finančních prostředků připadala na železnice TEN-T (45 %). V současné době
Komise provádí přezkum nařízení o TEN-T včetně vypracování a lepší specifikace technických požadavků sítě. Případný návrh na revizi bude následovat do roku 2021.
10314/20

COM(2020) 433 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st10314.cs20.pdf (843 KB, 31. 8. 2020)
Přílohy:
st10314-ad01.cs20.pdf (450 KB, 31. 8. 2020)
st10314-ad02.cs20.pdf (489 KB, 31. 8. 2020)
st10314-ad03.cs20.pdf (867 KB, 31. 8. 2020)
st10314-ad04.cs20.pdf (942 KB, 31. 8. 2020)
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Odolnost proti nedostatku kritických surovin:
zmapování cesty k lepšímu zabezpečení a udržitelnosti
Přístup ke zdrojům představuje otázku strategické bezpečnosti. Předkládaným sdělením Komise reaguje na aktuální situaci, kdy stále roste celosvětová poptávka po zdrojích
včetně kritických surovin, a na nutnost zvýšit odolnost EU v této oblasti. Sdělení jednak uvádí aktualizovaný seznam kritických surovin pro EU z roku 2020 a jednak představuje
prioritní oblasti pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin, v jejichž rámci jsou formulována opatření k posílení odolnosti a otevřené strategické autonomie
EU. Aktualizovaný seznam kritických surovin obsahuje 30 položek (oproti 14 v roce 2011) a v porovnání s posledním seznamem z roku 2017 na něj byly přidány bauxit, lithium,
titan a stroncium. U řady surovin je EU do jisté míry nebo zcela závislá na dovozu (např. u většiny kovů se závislost pohybuje od 75 do 100 %) a problém představuje také vysoká
koncentrace dodávek u mnoha surovin. Slabá místa dodavatelských řetězců odhalila také pandemie covid-19. Pro zajištění budoucích bezpečných a udržitelných dodávek by se EU
měla zaměřit na následující oblasti:
1. vytvoření odolných hodnotových řetězců pro průmyslové ekosystémy EU - zřízení evropského sdružení pro suroviny (3. čtvrtletí 2020), vytvoření kritérií udržitelného financování
pro těžební a zpracovatelské odvětví (konec roku 2021);
2. snížení závislosti na primárních kritických surovinách pomocí oběhového využívání zdrojů, udržitelných výrobků a inovace - zahájení výzkumu a inovací zaměřených na
zpracování odpadu, vyspělé suroviny a nahrazování surovin (2021), zmapování potenciálních dodávek druhotných surovin a životaschopných projektů (do roku 2022);
3. posílení udržitelného a odpovědného získávání zdrojů z domácího prostředí a zpracování surovin v Evropské unii - určení projektů, investičních potřeb a finančních příležitostí v
oblasti těžby a zpracování, které lze realizovat do roku 2025, rozvoj odborných znalostí a dovedností v oblasti těžebních a zpracovatelských technologií (od roku 2022), zahájení
specializovaných programů pozorování Země a dálkového průzkumu, rozvoj výzkumných a inovačních projektů na zmírnění environmentálních dopadů těžby a zpracování
kritických surovin (od roku 2021) a
4. diverzifikace dodávek za udržitelného a odpovědného získávání zdrojů ze třetích zemí, posílení regulovaného otevřeného obchodu se surovinami a odstranění narušení
mezinárodního obchodu - rozvoj strategických mezinárodních partnerství a souvisejícího financování (2021), prosazování odpovědných těžebních postupů prostřednictvím regulace
EU (návrhy v letech 2020-2021) a mezinárodní spolupráce.
10435/20

COM(2020) 474 final

st10435.cs20.pdf (2 MB, 3. 9. 2020)

3. 9. 2020 3. 9. 2020

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2019
Komise předkládá roční účetní závěrky Evropského rozvojového fondu za rok 2019, které byly sestaveny v souladu s hlavou X finančního nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond a
s účetními zásadami, pravidly a metodami uvedenými v příloze k finančním výkazům. Účetní závěrky poskytují přehled o aktivech a pasivech Evropských rozvojových fondů a o
plnění rozpočtu a zároveň potvrzují spolehlivost těchto údajů. Týkají se jak prostředků spravovaných Komisí, tak prostředků spravovaných Evropskou investiční bankou. K 31. 12.
2019 činila celková hodnota aktiv ERF 3 803 milionů EUR a celková hodnota pasiv 1 854 milionů EUR. Hospodářský výsledek za rok 2019 je 3 956 milionů EUR.
9257/20

COM(2020) 290 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09257.cs20.pdf (7 MB, 3. 9. 2020)

30. 6. 2020 3. 9. 2020
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení a o využívání Evropského fondu pro
energetickou účinnost
Evropský energetický program pro hospodářské oživení (EEPR) od roku 2009 finančně podporuje rozvoj energetické infrastruktury v EU. Předkládaná zpráva informuje o jeho
provádění a o provádění Evropského fondu pro energetickou účinnost (EEEF) v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019. Do konce prosince 2019 bylo dokončeno 45 projektů
z 59 a příjemcům byly vyplaceny 2 546 249 263 EUR. Stále se realizují dva projekty týkajících se plynárenské a elektrizační infrastruktury, 38 projektů v této oblasti bylo
dokončeno a čtyři zastaveny. Od poslední zprávy zveřejněné v únoru 2020 bylo dosaženo pokroku zejména u projektu zaměřeného na propojení plynárenských sítí Řecka a
Bulharska nebo u budování terminálu pro příjem zemního plynu na Kypru. Probíhající projekty v této oblasti by měly být dokončeny do konce roku 2021, resp. 2022. V oblasti
větrné energie na moři (inovativní turbíny a konstrukce na moři a integrace větrné energie do elektrizační soustavy) byl dokončen větrný park Aberdeen Bay a nizozemsko-dánský
projekt COBRAcable. Stále probíhá projekt Kriegers Flak, který je posledním nedokončemým projektem v této oblasti (celkem bylo podpořeno devět projektů, z nichž šest bylo
dokončeno a zbývající dva předčasně ukončeny). Dalších šest projektů pak bylo podpořeno v oblasti zachycování a ukládání CO2. Dokončen byl pouze jeden (Compostilla ve
Španělsku), čtyři byly předčasně ukončeny z důvodu chybějících investic a jeden byl zastaven bez dokončení.
Evropský fond pro energetickou účinnost byl vytvořen v červenci 2011 s rozpočtem 265 milionů EUR. Do 31. prosince 2019 byly v rámci fondu podepsány smlouvy na 17 projektů v
hodnotě 195 milionů EUR, jež vygenerovaly odhadem 349,5 milionu EUR konečných investic. V roce 2019 přibyl jeden projekt (Catfoss ve Spojeném království zaměřený na
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny). Prostřednictvím investic financovaných z fondu se dosáhlo snížení emisí CO2 ve výši téměř 388 478 tun a úspor primární energie na úrovni
794 124 MWh. V listopadu 2016 fond spustil nový nástroj technické pomoci financovaný z programu Horizont 2020, který k prosinci 2019 podporoval šest příjemců v Itálii,
Španělsku a Litvě.
10424/20

COM(2020) 476 final

st10424.cs20.pdf (531 KB, 4. 9. 2020)
Přílohy:
st10424-ad01.cs20.pdf (446 KB, 4. 9. 2020)

4. 9. 2020 4. 9. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice (EU) 2015/2193 o
omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení
Směrnice (EU) 2015/2193 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené
pravomoci za účelem přizpůsobení ustanovení o posuzování dodržování požadavků vědeckému a technickému pokroku. Pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let od 18.
prosince 2015 a automaticky se prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky. Vzhledem k datům použitelnosti směrnice
(EU) 2015/2193 a absenci pokroku, který by bylo třeba zohlednit, Komise dosud přenesené pravomoci neuplatnila.
10088/20

COM(2020) 351 final

st10088.cs20.pdf (404 KB, 3. 9. 2020)
Dokumenty zahraničně obchodní povahy

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

5. 8. 2020 3. 9. 2020
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the EuroMediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of
Egypt, of the other part, as regards the amendment of Protocol 4 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and
methods of administrative cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropskostředomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na
straně druhé, pokud jde o změnu Protokolu 4 k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
Evropská unie je spolu s dalšími státy smluvní stranou regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu. V rámci průběžných změn této úmluvy
byl vyjednán nový soubor modernizovaných a flexibilnějších pravidel původu. Jeho formální přijetí vyžaduje jednomyslný souhlas všech smluvních stran úmluvy. Protože některé
smluvní strany mají proti novým pravidlům námitky, není jasné, kdy se začnou uplatňovat. Některé smluvní strany naopak vyjádřily přání začít nová pravidla uplatňovat co
nejdříve. Komise proto předkládá soubor návrhů, jejichž cílem je umožnit prozatímní a volitelné uplatňování těchto nových pravidel v rámci bilaterálních dohod mezi EU a
příslušnými třetími zeměmi, konkrétně Egyptem, Severní Makedonií, Izraelem, Jordánskem, Palestinou a Libanonem.
10394/20

COM(2020) 391 final

2020/0184(NLE)

st10394.en20.pdf (450 KB, 2. 9. 2020)
Přílohy:
st10394-ad01.en20.pdf (1 MB, 2. 9. 2020)

2. 9. 2020 2. 9. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the
Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of
Macedonia, of the other part, as regards the amendment of Protocol 4 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and
methods of administrative cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě stabilizace a přidružení zřízené
Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na
straně druhé, pokud jde o změnu Protokolu 4 k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the EuroMediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of
the other part, as regards the amendment of Protocol 4 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of
administrative cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou
dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé, pokud jde o změnu
Protokolu 4 k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the EuroMediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom
of Jordan, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and
methods of administrative cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropskostředomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím
na straně druhé, pokud jde o změnu Protokolu 3 k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Euro-Mediterranean
Interim Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestinian Liberation Organisation (PLO) for the benefit
of the Palestinian Authority of the West Bank and Gaza Strip, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3 to that Agreement concerning the
definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem
Evropské unie ve Smíšeném výboru zřízené Evropsko-středomořskou prozatímní dohodou o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským
společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na
straně druhé, pokud jde o změnu Protokolu 3 k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the EuroMediterranean Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, of
the other part, as regards the amendment of Protocol 4 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of
administrative cooperation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou
dohodou zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, pokud jde o
změnu Protokolu 4 k dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
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