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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Brexit Adjustment Reserve - Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se zřizuje rezerva pro přizpůsobení se brexitu
Předkládaným návrhem se zřizuje rezerva pro přizpůsobení se brexitu jako součást víceletého finančního rámce EU. Jedná se o zvlátní nástroj mimo rozpočtové stropy, jehož
účelem je poskytnout podporu členským státům, regionům a odvětvím nejhůře postiženým negativními důsledky brexitu. Tato podpora by měla zmírnit dopad brexitu na
hospodářskou, sociální a územní soudržnost a pokrýt zcela nebo částečně dodatečné veřejné výdaje členských států, zejména těch, které jsou do velké míry závislé na obchodních a
hospodářských vztazích se Spojeným královstvím, na opatření přímo spojená s brexitem. Celková výše finančních prostředků v rámci rezervy by měla činit 5 000 000 000 EUR v
cenách roku 2018. Pro podporu budou způsobilé přímé veřejné výdaje v období od 1. července 2020 do 31. prosince 2022. Návrh upravuje způsob finančního řízení, metodu
přidělování prostředků na předběžné financování, postup podávání a hodnocení žádostí o příspěvek z rezervy a její správu a kontrolu.
14360/20

COM(2020) 854 final

2020/0380(COD)

st14360.en20.pdf (796 KB, 25. 12. 2020)
25. 12. 2020 25. 12. 2020
Přílohy:
st14360-ad01.en20.pdf (474 KB, 25. 12. 2020)

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Litevské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném
systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 18. června 2020 požádala Litva o povolení uplatnit ode dne 1. ledna 2021 opatření odchylující se od článku 287 směrnice o DPH, které jí umožní osvobodit od DPH
osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje 55 000 EUR. V současné době se v Litvě uplatňuje prahová hodnota pro osvobození od daně ve výši 45 000 EUR. Účelem
jejího zvýšení na 55 000 EUR je dále zjednodušit daňové povinnosti pro malé a střední podniky. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Litvě zvýšení prahové
hodnoty pro osvobození od DPH na 55 000 EUR na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2024.
14240/20

COM(2020) 812 final

2020/0356(NLE)

st14240.cs20.pdf (458 KB, 21. 12. 2020)

18. 12. 2020 21. 12. 2020

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o svěření prováděcích pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých v určitých
ustanoveních dané směrnice
Směrnice o DPH v současné podobě nesvěřuje Komisi žádné prováděcí pravomoci, pokud jde o její provádění. Jednotné uplatňování předpisů o DPH podporuje poradní výbor
zřízený směrnicí, který může přijímat pouze nezávazné pokyny týkající se uplatňování směrnice a navíc ne vždy dospěje k jednoznačným pokynům, což vede k rozdílným přístupům
v jednotlivých členských státech. Důsledkem těchto rozdílů pak může být dvojí zdanění, které v konečném důsledku řeší často s velkým časovým odstupem až výklad Soudního
dvora EU. Cílem předkládaného návrhu je usnadnit přijímání společného výkladu ustanovení směrnice o DPH prostřednictvím svěření prováděcích pravomocí Komisi k vymezení
významu pojmů použitých v určitých ustanoveních této směrnice. Na provádění těchto pravomocí bude dohlížet nově zřízený výbor. Rada si ponechá své prováděcí pravomoci,
pokud nespadají do striktně vymezené oblasti působnosti pravomoci Komise, zejména co se týká podstatných záležitostí, jež jsou pro členské státy obzvláště citlivé. Návrh navazuje
na akční plán pro spravedlivé a jednoduché zdanění podporující strategii oživení z července 2020.
14293/20

COM(2020) 749 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0331(CNS)

st14293.cs20.pdf (514 KB, 22. 12. 2020)

21. 12. 2020 22. 12. 2020
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bateriích a odpadních bateriích, o zrušení směrnice 2006/66/ES a o změně nařízení (EU) 2019/1020
V návaznosti na Zelenou dohodu pro Evropu předkládá Komise návrh na modernizaci právního rámce EU pro baterie. Návrh navazuje na iniciativy v oblasti udržitelné mobility a
oběhového hospodářství a je jedním z nástrojů ke snižování emisí skleníkových plynů v EU. Jeho cílem je, aby baterie uváděné na trh EU byly udržitelné, vysoce výkonné a
bezpečné po celou dobu svého životního cyklu. Návrh reaguje na tři skupiny problémů: nedostatek rámcových podmínek podporujících investice a rozdíly v rámci vnitřního trhu,
nedostatečně fungující trhy v oblasti recyklace a neuzavřené materiálové cykly a sociální a environmentální rizika, která nepokrývá současná legislativa EU. V návaznosti na
identifikované problémy sleduje návrh tři specifické cíle: 1) posílení fungování vnitřního trhu; 2) podporu oběhového hospodářství a 3) snížení environmentálních a sociálních
dopadů ve všech fázích životního cyklu baterií. Hlavní body návrhu zahrnují:
• závazné požadavky pro všechny baterie (tj. průmyslové a automobilové baterie, baterie do elektrických vozidel a přenosné baterie) uváděné na trh EU, které zahrnují používání
odpovědně získaných materiálů, omezení používání nebezpečných látek, povinné minimální množství recyklovaných materiálů, uhlíkovou stopu, výkonnost, trvanlivost a
označování. Od 1. července 2024 budou moci být na trh uváděny pouze nabíjitelné průmyslové baterie a baterie do elektrických vozidel, pro něž bylo vypracováno prohlášení o
uhlíkové stopě;
• nové požadavky a cíle týkající se obsahu recyklovaných materiálů a sběru, zpracování a recyklace baterií na konci jejich životnosti. Míra sběru přenosných baterií by se
ze stávajících 45 % měla zvýšit na 65 % v roce 2025 a na 70 % v roce 2030 a míra sběru ostatních baterií (průmyslových, automobilových, baterií do elektrických vozidel) by měla
být 100 %;
• usnadnění opakovaného využití baterií z elektrických vozidel, například jako stacionární systémy pro ukládání energie nebo jako zdroje energie v elektrických rozvodných sítích;
• využívání nových IT technologií, konkrétně pasů baterií a propojeného datového prostoru, které umožní sledovat velké baterie během celého životního cyklu, a přispějí tak k
ekologické transformaci i ve třetích zemích.
Navrhované nařízení nahradí směrnici 2006/66/ES o bateriích.
13944/20

COM(2020) 798 final

2020/0353(COD)

st13944.cs20.pdf (1 MB, 23. 12. 2020)
10. 12. 2020 23. 12. 2020
Přílohy:
st13944-ad01.cs20.pdf (727 KB, 23. 12. 2020)
st13944-ad02.cs20.pdf (429 KB, 23. 12. 2020)

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii
na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a
Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie
Dne 24. prosince 2020 byly na úrovni hlavních vyjednavačů odsouhlaseny dohoda o obchodu a spolupráci spolu s Dohodou o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu
utajovaných informací mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Spojeným královstvím. Dohoda o bezpečnosti informací je doplňující dohodou k
dohodě o obchodu a spolupráci. Dohodu o obchodu a spolupráci tvoří tři hlavní pilíře:
• dohoda o volném obchodu, která se týká nejen obchodu se zbožím a službami, ale také široké škály dalších oblastí v zájmu EU, jako jsou investice, hospodářská soutěž, státní
podpora, daňová transparentnost, letecká a silniční doprava, energetika a udržitelnost, rybolov, ochrana údajů a koordinace sociálního zabezpečení;
• nové partnerství pro bezpečnost našich občanů, které stanoví nový rámec pro vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních a občanských věcech, a
• horizontální dohoda o správě, která stanoví, jak bude dohoda prováděna a kontrolována, a která zřizuje společnou Radu partnerství, která zajistí řádné uplatňování a výklad
dohody.
Dohoda se nevztahuje na zahraniční politiku ani na spolupráci v oblasti vnější bezpečnosti a obrany. Aby se zamezilo narušení vzájemných vztahů EU a Spojeného království v
období mezi 31. prosincem 2020 a vstupem dohod v platnost, navrhuje Komise prozatímně uplatňovat dohody do 28. února 2021. Předkládané návrhy představují právní nástroje
pro schválení podpisu, prozatímního uplatňování a uzavření vyjednaných dohod jménem Unie.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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st14335.cs20.pdf (542 KB, 26. 12. 2020)
25. 12. 2020 26. 12. 2020
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st14335-re01.cs20.pdf (544 KB, 27. 12. 2020)
st14335-ad02.cs20.pdf (593 KB, 27. 12. 2020)
st14335-ad03.cs20.pdf (655 KB, 27. 12. 2020)
st14335-ad04.cs20.pdf (374 KB, 27. 12. 2020)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a
Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o
bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie
14336/20

COM(2020) 856 final

2020/0382(NLE)

st14336.cs20.pdf (537 KB, 26. 12. 2020)
25. 12. 2020 26. 12. 2020
Přílohy:
st14336-re01.cs20.pdf (534 KB, 27. 12. 2020)
st14336-ad02.cs20.pdf (597 KB, 27. 12. 2020)

Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Evropským
společenstvím pro atomovou energii o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie Evropskou komisí a uzavření Dohody o obchodu a
spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na
straně druhé Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii
Dne 24. prosince 2020 byly na úrovni hlavních vyjednavačů odsouhlaseny dohoda o obchodu a spolupráci spolu s Dohodou o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu
utajovaných informací mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Spojeným královstvím. Souběžně s těmito dohodami Komise vyjednala Dohodu mezi
Spojeným královstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie. Předkládané doporučení
představuje jednak nástroj pro schválení uzavření této dohody jménem Unie a jednak nástroj pro uzavření dohody o obchodu a spolupráci, pokud jde o záležitosti spadající do
působnosti Evropského společenství pro atomovou energii (zejména účast Spojeného království jako třetí země na výzkumném programu Euratomu a na činnostech evropské
jaderné syntézy, včetně činností ITER, prostřednictvím jeho členství jako třetí země ve společném evropském podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy – Fusion for
Energy).
14337/20

COM(2020) 857 final

st14337.cs20.pdf (444 KB, 26. 12. 2020)
25. 12. 2020 26. 12. 2020
Přílohy:
st14337-re01.cs20.pdf (467 KB, 27. 12. 2020)
st14337-ad02.cs20.pdf (653 KB, 27. 12. 2020)
Dokumenty informační povahy

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o občanství EU pro rok 2020 - Posílení
postavení občanů a ochrana jejich práv
Komise předkládá pravidelnou zprávu o uplatňování ustanovení týkajících se občanství EU za tříleté období. Zpráva pro rok 2020 se skládá z této zprávy a zprávy podle článku 25
SFEU, která představuje judikaturu Soudního dvora v oblasti občanských práv (COM(2020) 731). Hodnotí pokrok dosažený v oblasti občanství EU od zprávy z roku 2017 a
navrhuje nové priority a nová opatření pro zlepšení praktického uplatňování občanských práv, zejména v přeshraničním kontextu. Opatření jsou rozdělena do čtyř tematických
oblastí:
1) posílení demokratické účasti, posílení postavení občanů a podpora začleňování občanů v EU - tato oblast zahrnuje účinný výkon hlasovacích práv, kde je třeba zaměřit se
především na nedostatečně zastoupené kategorie voličů a mobilní občany EU (aktualizace směrnice o hlasovacích právech mobilních občanů EU), a posílení účasti občanů v
demokratickém procesu např. prostřednictvím konference o bucoucnosti Evropy, evropského akčního plánu pro demokracii nebo podpory rozvoje digitálních dovedností;
2) usnadnění výkonu práva na volný pohyb a zjednodušení každodenního života - tato oblast zahrnuje zvýšení právní jistoty při výkonu práva na volný pohyb (aktualizace pokynů
EU pro volný pohyb z roku 2009, ochrana práv občanů v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU) a zjednodušení přeshraniční práce a cestování (začlenění
přeshraničních řešení v oblasti elektronické správy a elektronického podnikání do nově vydaných průkazů totožnosti, iniciativa v oblasti práv daňových poplatníků EU a
zjednodušení daňových povinností pro občany EU, iniciativa na podporu rozvoje multimodálních plánovačů cest a digitálních služeb usnadňujících rezervaci a placení);
3) ochrana a podpora občanství EU - řešení rizik spojených s režimy občanství pro investory, nová opatření v oblasti rovnosti a zákazu diskriminace, budování evropské identity
mladých Evropanů prostřednictvím programu ERASMUS+, Evropského sboru solidarity a akcí programu Jean Monnet, sledování dopadu opatření zavedených během krizí na práva
občanů;
4) ochrana občanů EU v Evropě i v zahraničí - provedení strategie EU pro očkovací látky proti covidu-19, posílení záruk pro mladé lidi, překum pravidel EU o konzulární ochraně.
14098/20

COM(2020) 730 final

st14098.cs20.pdf (837 KB, 23. 12. 2020)

16. 12. 2020 23. 12. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle článku 25 SFEU o pokroku na cestě ke
skutečnému občanství EU v letech 2016–2020
Komise předkládá devátou zprávu o uplatňování ustanovení (druhé části Smlouvy o fungování EU) týkajících se zákazu diskriminace a občanství EU za období od 1. července 2016
do 30. června 2020, která doprovází zprávu o občanství pro rok 2020. Zpráva shrnuje především vývoj judikatury v oblasti zákazu diskriminace, občanství Unie, volného pohybu a
pobytu na území členských států, práva volit a být volen v obecních volbách a volbách do Evropského parlamentu v členském státě bydliště, práva na konzulární ochranu, petičního
práva k Evropskému parlamentu a práva podávat stížnosti k veřejnému ochránci práv. Součástí zprávy je i kapitola věnovaná evropské občanské iniciativě. Ve sledovaném období
se podařilo dosáhnout hranice jednoho milionu podpisů iniciativě "Zakažte glyfosát". Dne 13. dubna 2017 přijala Komise návrh nového nařízení o občanské iniciativě, který byl
schválen v dubnu 2019, a nové nařízení je účinné od 1. ledna 2020. Cílem revize nařízení je zjednodušit a zlepšit všechny fáze procesu iniciativy, a umožnit tak využití plného
potenciálu tohoto nástroje.
14185/20

COM(2020) 731 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14185.cs20.pdf (754 KB, 23. 12. 2020)

22. 12. 2020 23. 12. 2020

5

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení do VEZ
dokumentu PSP ČR

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o fungování opatření podle směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání
pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření
Komise předkládá druhou zprávu o fungování opatření podle směrnice 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření
za období 2017-2019.
Na základě předchozí zprávy z prosince 2017 předkládá aktuální zpráva přehled návazných opatření v pěti obastech: zlepšení a automatizace sběru statistických údajů, zlepšení
právních předpisů a praxe na vnitrostátní úrovni, zlepšení fungování pomoci při vymáhání pohledávek na úrovni EU, rozvoj znalostí a informovanosti o pravidlech vzájemné pomoci
při vymáhání pohledávek a zkoumání možností a způsobů podpory a usnadnění pomoci při vymáhání pohledávek ve třetích zemích. Komise vyzývá členské státy, aby účinně
využívaly automatizovaný sběr statistických údajů, který zvyšuje přesnost a snižuje administrativní zátěž. Přestože vymožené částky dosahují značné výše (až 393 milionů EUR ve
sledovaném období), nejsou některé členské státy schopny nebo ochotny poskytovat pomoc při vymáhání pohledávek, byť je to jejich zákonná povinnost. Členské státy by měly na
pomoc při vymáhání daní vyčlenit dostatečné lidské zdroje, infrastrukturu a nástroje informačních technologií a příslušným způsobem uzpůsobit své právní předpisy a správní
postupy. Rovněž nástroje EU pro pomoc při vymáhání daní je třeba přizpůsobit narůstající potřebě pomoci při vymáhání pohledávek, novému hospodářskému a technologickému
rozvoji a vývoji právních předpisů. Konečně je třeba zvýšit znalosti a informovanost o rámci EU pro pomoc v oblasti vymáhání daní.
14311/20

COM(2020) 813 final

st14311.cs20.pdf (592 KB, 22. 12. 2020)

21. 12. 2020 22. 12. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle článku 278a celního kodexu Unie o pokroku ve vývoji elektronických systémů podle kodexu
Komise předkládá druhou výroční zprávu o pokroku ve vývoji elektronických systémů podle celního kodexu Unie. Zpráva analyzuje hmatatelný pokrok, kterého bylo dosaženo u
všech typů systémů (ústřední transevropské systémy, decentralizované transevropské systémy, vnitrostátní systémy), nastiňuje aktuální úkoly, upozorňuje na potenciální zpoždění
a uvádí plánovaná zmírňující opatření. Z dostupných údajů vyplývá, že plné zavedení elektronických systémů podle celního kodexu ve stanovených lhůtách je velkou výzvou, a to
zejména na straně členských států. Zavádění mohou negativně ovlivnit také dopady pandemie covidu-19. Komise bude členské státy nadále podporovat a v případě potřeby přijme
opatření k zajištění včasného provádění systémů. Řada důležitých elektronických systémů již byla zavedena a nyní jsou plně funkční (např. projekt INF SP). Vývoj zbývajících
projektů je většinou na dobré cestě a jejich dokončení je plánováno v souladu s harmonogramem projektů vymezeným v pracovním programu k celnímu kodexu Unie. Za účelem
řízení a sledování projektů budou pokračovat pravidelná setkání Komise a členských států. Komise bude rovněž pokračovat v provádění programů pro čtvrtletní sledování a
koordinaci vnitrostátních správ. Podrobnosti o harmonogramu a stavu jednotlivých projektů jsou uvedeny v pracovním dokumentu útvarů Komise, který je ke zprávě připojen.
14333/20

COM(2020) 806 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14333.cs20.pdf (1 MB, 23. 12. 2020)
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Doporučení členským státům ohledně jejich
strategického plánu pro společnou zemědělskou politiku
V návaznosti na přijetí Zelené dohody pro Evropu předložila Komise několik strategických dokumentů zaměřených na budoucnost společné zemědělské politiky (SZP). Nová SZP by
měla podporovat přechod k udržitelným potravinovým systémům a zvýšit příspěvek zemědělství k dosahování cílů EU v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí. Klíčovým
nástrojem reformované SZP by se měly stát strategické plány pro společnou zemědělskou politiku, které by měly přijmout členské státy. Tyto plány by měly zavést do praxe
nástroje SZP a plnit cíle této politiky i s ohledem na Zelenou dohodu pro Evropu. Komise zanalyzovala situaci jednotlivých členských států s ohledem na devět specifických cílů
budoucí SZP a průřezový cíl týkající se znalostí, inovací a digitalizace. Na základě této analýzy nyní předkládá doporučení členským státům ohledně jejich strategických plánů.
Sdělení představuje souhrn těchto doporučení, konkrétní doporučení pro jednotlivé státy jsou obsažena v doprovodných pracovních dokumentech ke sdělení (pro ČR je to
dokument SWD(2020) 393 final).
Doporučení jsou rozdělena do čtyř oblastí:
1. podpora chytrého, odolného a diverzifikovaného odvětví zemědělství zajišťujícího potravinové zabezpečení - transformace a modernizace zemědělství, spravedlivější a cílenější
systém přímé podpory, investice do inovativních řešení, posilování spolupráce producentů, režimy jakosti;
2. zintenzivnění ochrany životního prostředí a opatření v oblasti klimatu a přispívání k dosažení cílů Unie v oblasti životního prostředí a klimatu - větší využívání znalostí a
digitálních technologií, lepší hospodaření s živinami, omezení používání přípravků na ochranu rostlin a hnojiv, vytváření a zachování rozmanitých typů krajiny, environmentální
platby na plochu, "zelená architektura" zahrnující základní požadavky, ekorežimy a platby zaměřené na rozvoj venkova;
3. posilování socioekonomické struktury venkovských oblastí a řešení společenských problémů - mobilizace veřejných a soukromých zdrojů a iniciativ, podpora žen v zemědělství,
ochrana pracovníků, investice do základní infrastruktury a služeb a do hospodářské diverzifikace, lepší sladění produkce s poptávkou, zlepšování zdraví zvířat a větší biologická
bezpečnost, řešení potravinových ztrát a plýtvání potravinami;
4. podpora a sdílení znalostí, inovací a digitalizace v zemědělství a venkovských oblastech - rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa, zemědělský znalostní a
inovační systém (AKIS), evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti, využívání technologické kapacity EU, kvalitní připojení venkovských oblastí
k internetu, modernizace správních systémů členských států (včetně rozvoje potenciálu integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS)), podávání zpráv o
výkonnosti SZP.
Při navrhování strategických plánů SZP by členské státy měly pro jednotlivé cíle Zelené dohody stanovit jasně určené vnitrostátní hodnoty, stanovit objektivní a nediskriminačí
kritéria pro intervence, zamezit střetu zájmů, zajistit soulad a doplňkovost s jinými fondy EU, zohlednit doporučení v rámci evropského semestru a zapojit zúčastněné strany.
14282/20

COM(2020) 846 final,
SWD(2020) 393 final

st14282.cs20.pdf (1 MB, 22. 12. 2020)
21. 12. 2020 22. 12. 2020
Přílohy:
st14282-ad01.cs20.pdf (748 KB, 22. 12. 2020)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexu nákladů práce (INP)
Komise předkládá pravidelnou dvouletou zprávu o provádění nařízení (ES) č. 450/2003 o indexu nákladů práce (INP) za období od druhého čtvrtletí roku 2018 do prvního čtvrtletí
roku 2020.
Pokud jde o právní předpisy, nedošlo od zveřejnění poslední zprávy k žádným změnám. S ohledem na vystoupení Spojeného království z EU zohledňují zprávy o INP od prvního
čtvrtletí 2020 nové složení EU-27. Kvalita indexů nákladů práce členských států a souhrnných ukazatelů EU se i nadále celkově zlepšovala, což platí zejména pro velikost
revizí. Zprávy o kvalitě předložené členskými státy byly včas zpracovány pomocí nejnovější verze správce metadat Evropského statistického systému a byly zpřístupněny všem jeho
uživatelům. Od poslední zprávy byla dále zavedena doména INP přepočtená na nový základní rok (2016) a nová šablona pro lepší podávání zpráv o postupech členských států v
oblasti očištění od sezónních vlivů. Uživatelé kladně hodnotí zveřejňování ročních odhadů úrovní hodinových nákladů práce podle sekcí NACE Revize 2 založené na úrovních ze
zjišťování nákladů práce a trendech indexu nákladů práce, které bylo zavedeno v roce 2017.
14300/20

COM(2020) 819 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14300.cs20.pdf (599 KB, 23. 12. 2020)
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Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu
Komise předkládá strategii kybernetické bezpečnosti EU, jejímž cílem je posílit kolektivní odolnost Evropy proti kybernetickým hrozbám. S postupující digitalizací představují tyto
hrozby stále větší riziko pro kritickou infrastrukturu EU v mnoha sektorech, včetně veřejné správy, dopravy, energetiky, zdravotnictví nebo finančnictví. Obavy z nedostatečného
zabezpečení pak představují významnou překážku využívání online služeb. Evropané mají navíc nedostatek znalostí a dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti a informace o
kybernetických hrozbách nejsou v rámci EU systematicky sdíleny. Strategie by měla přispět k zajištění globálního a otevřeného internetu a zároveň nastavit mantinely pro ochranu
bezpečnosti i evropských hodnot a základních práv. Za tím účelem navrhuje regulační, investiční i politická opatření ve třech oblastech:
1. odolnost, technologická suverenita a vedoucí postavení - reforma pravidel bezpečnosti sítí a informačních systémů v rámci směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné
úrovně kybernetické bezpečnosti v celé Unii (revidovaná směrnice o bezpečnosti sítí a informací), vytvoření sítě center pro bezpečnostní operace využívajících umělou inteligenci,
podpora malých a středních podniků prostřednictvím center pro digitální inovace, zvýšení kvalifikace pracovní síly, přilákání a udržení talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti,
investice do výzkumu a inovací;
2. budování operační kapacity pro prevenci, odrazování a reakci - nová společná jednotka pro kybernetiku pro podporu spolupráce příslušných orgánů na úrovni EU a členských
států, posílení souboru nástrojů EU pro kybernetickou diplomacii, posílení spolupráce a rozvoj nejmodernějších kapacit v oblasti kybernetické obrany s využitím stálé
strukturované spolupráce a Evropského obranného fondu;
3. rozvoj globálního a otevřeného kyberprostoru - zintenzivnění spolupráce s mezinárodními partnery, prosazování mezinárodních norem a standardů, ochrana lidských práv a
základních svobod v online prostředí, agenda EU pro budování vnějších kybernetických kapacit (ve třetích zemích), dialogy o kybernetických otázkách, celosvětová síť EU pro
kybernetickou diplomacii.
Financování provádění strategie podpoří různé nástroje v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU, zejména programy Digitální Evropa a Horizont Evropa a Plán na podporu
oživení Evropy. Cílem Komise je dosáhnout až 4,5 miliardy EUR kombinovaných investic od EU, členských států a průmyslu. Prostřednictvím projektů financovaných společně z
rozpočtu EU a z rozpočtů členských států by měly být posíleny i průmyslové a technologické kapacity EU v oblasti kybernetické bezpečnosti.
14133/20

JOIN(2020) 18 final

2020/0305(NLE)

st14133.cs20.pdf (917 KB, 23. 12. 2020)

16. 12. 2020 23. 12. 2020

Report from the Commission to the European Parliament and the Council concerning the exchange through the European Criminal Records Information System
(ECRIS) of information extracted from criminal records between the Member States - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výměně informací z
rejstříků trestů mezi členskými státy prostřednictvím Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS)
Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) je v provozu od dubna 2012. Předkládaná zpráva je druhou statistickou zprávou o výměně informací prostřednictvím tohoto
systému a týká se období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019.
K systému ECRIS jsou připojeny všechny členské státy a každý členský stát si jeho prostřednictvím vyměňuje informace průměrně s 24 jinými členskými státy. Pouze Španělsko si
vyměňuje informace se všemi ostatními státy. Do konce roku 2019 bylo zprovozněno 670 propojení, což je 90 % z celkového počtu možných propojení. V roce 2019 dosáhl počet
vyměněných zpráv téměř 4,2 milionu (v roce 2016 to byly 2 miliony), což je průměrně 348 000 zpráv měsíčně. Počet žádostí o informace a odpovědí na ně se od roku 2016
ztrojnásobil a v roce 2019 dosáhl přibližně jednoho milionu. Jednoznačně nejaktivnějším státem ve využívání systému je Německo, které je původcem více než jedné třetiny zpráv a
v roce 2019 podalo 72 % všech žádostí o informace. Mezi hlavní problémy, které byly zjištěny již v první zprávě, ale nyní se týkají ještě většího počtu států, patří skutečnost, že
řada členských států nevkládá do systému oznámení o dalších odsouzeních a dříve vložená oznámení neaktualizuje. Mírně se také zvýšil podíl nezodpovězených žádostí - v roce
2019 činil 4,1 % (oproti 3,6 % v roce 2016), což je přes 42 000 žádostí. Nejvíce nezodpovězených žádostí bylo určeno Bulharsku. 190 000 žádostí (18,4 %) bylo zodpovězeno až po
stanovené lhůtě, přičemž v roce 2016 byl tento podíl pouze 3,8 % (13 800 žádostí). Mezi nejproblematičtější státy v tomto směru patří Polsko, Rumunsko, Chorvatsko a Lotyšsko.
Za období 2012-2019 bylo 69 % žádostí podáno za účelem trestního řízení a 92 % žádostí se týkalo státních příslušníků EU. Ve 26 % případů obsahovala odpověď informace o
předchozím odsouzení. Mezi členskými státy existují značné rozdíly ve využívání systému ECRIS a činnostech s ním souvisejících - některé členské státy podávají výrazně více
žádostí, než obdrží (Německo, Spojené království, ČR), jiné státy pak vyřizují velký objem žádostí (Polsko, Rumunsko, Itálie, Chorvatsko, Slovensko a Maďarsko).

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Defining the position of the Commission following the European Parliament
resolution of 22 October 2020 on obligations of the Commission in the field of visa reciprocity and reporting on the state of play - Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Stanovení postoje Komise v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2020 o povinnostech Komise v oblasti v oblasti
vízové vzájemnosti a zpráva o aktuální situaci
Dne 22. října 2020 přijal Evropský parlament usnesení, v němž konstatoval, že Komise má zákonnou povinnost prostřednictvím aktu v přensené pravomoci dočasně obnovit vízovou
povinnost pro státní příslušníky třetích zemí, které nezavedly bezvízový styk pro občany některých členských států do 12. dubna 2016. Tato povinnost vyplývá z nařízení (EU)
2018/1806, které upravuje vízovou povinnost ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí. V praxi se uvedené usnesení vztahuje pouze na Spojené státy americké, které stále
nezrušily vízovou povinnost pro státní příslušníky Bulharska, Chorvatska, Kypru a Rumunska. Komise pravidelně podává zprávy o vývoji v oblasti vízové vzájemnosti. V roce 2020
proběhla tři jednání se zástupci Spojených států, kde byla problematika vízové vzájemnosti řešena. Poslední z těchto jednání se uskutečnilo v prosinci 2020. Komise dlouhodobě
usiluje o dosažení úplné vízové vzájemnosti se Spojenými státy; další jednání jsou naplánována na jaro a léto roku 2021. Vzhledem k tomu, že podle názoru Komise přináší
dosavadní způsob řešení prostřednictvím diplomatických jednání postupný pokrok, setrvává Komise na svém stanovisku, že dočasné obnovení vízové povinnosti pro občany
Spojených států by bylo koktraproduktivní, a nehodlá k němu proto v této chvíli přistoupit.
14353/20

COM(2020) 851 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14353.en20.pdf (379 KB, 23. 12. 2020)
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro udržitelnou a inteligentní
mobilitu – Nasměrování evropské dopravy do budoucnosti
Předkládaná strategie udržitelné a inteligentní mobility představuje nástroj pro provedení ekologické a digitální transformace odvětví dopravy v EU a k dosažení cíle snížit emise z
tohoto odvětví do roku 2050 o 90 %, který je stanoven v Zelené dohodě pro Evropu. Kromě tohoto cíle obsahuje konkrétní milníky (na evropské úrovni) pro postupnou transformaci
odvětví:
• do roku 2030 - nejméně 30 milionů automobilů s nulovými emisemi, 100 klimaticky neutrálních měst, zdvojnásobení vysokorychlostní železniční dopravy, uhlíkově neutrální
plánované hromadné cesty na vzdálenost do 500 km, automatizovaná mobilita ve velkém měřítku, námořní plavidla s nulovými emisemi připravená pro trh;
• do roku 2035 - letadla s nulovými emisemi připravená pro trh;
• do roku 2050 - nulové emise u téměř všech automobilů, dodávek, autobusů i nových těžkých vozidel, zdvojnásobení železniční nákladní dopravy, plně funkční multimodální
transevropská dopravní síť (TEN-T) pro udržitelnou a inteligentní dopravu s vysokorychlostním spojením.
Strategie obsahuje celkem 82 opatření legislativní i nelegislativní povahy, která by měla být realizována v následujících čtyřech letech a která jsou rozdělena do deseti klíčových
oblastí činnosti ("vlajkové iniciativy"):
1. podpora zavádění vozidel, plavidel a letadel s nulovými emisemi, obnovitelných a nízkouhlíkových paliv a související infrastruktury - např. 3 miliony veřejných dobíjecích stanic
do roku 2030;
2. vytvoření letišť a přístavů s nulovými emisemi;
3. zajištění zdravé a udržitelné meziměstské a městské mobility;
4. ekologizace nákladní dopravy;
5. zpoplatnění uhlíku a poskytování lepších pobídek uživatelům - např. zajištění spravedlivého a efektivního stanovování cen ve všech druzích dopravy;
6. praktická realizace propojené a automatizované multimodální mobility - např. umožnění nákupu multimodálních jízdenek;
7. podpora inovací a využívání dat a umělé inteligence - např. vybudování společného evropského datového prostoru o mobilitě;
8. posílení jednotného trhu - např. podpora dokončení transevropské dopravní sítě (TEN-T), podpora investic do modernizace vozového parku;
9. spravedlivá a rovná mobilita pro všechny - např. zajištění cenové dostupnosti a všeobecné přístupnosti nové mobility;
10. zvýšení bezpečnosti a zabezpečení dopravy - např. snížení počtu osob usmrcených při dopravních nehodách do roku 2050 téměř na nulu.
14012/20
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Přílohy:
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (EU) 2018/643 o statistice železniční dopravy
Komise předkládá první zprávu o provádění nařízení (EU) 2018/643 o statistice železniční dopravy. Z dostupných údajů vyplývá, že nařízení je prováděno úspěšně a že dobře
zavedený mechanismus v Eurostatu i na vnitrostátní úrovni umožňuje vytváření srovnatelných a vysoce kvalitních statistik. Za účelem podpory členských států při provádění
nařízení Eurostat vypracoval informační systém a zavedl komunikační metody pro minimalizaci zátěže spojené se správou údajů pro vykazující země. Poskytuje také pokyny
ohledně zlepšování kvality údajů a snižování zátěže spojené se shromažďováním a vykazováním údajů. Statistické údaje z oblasti železniční dopravy jsou široce využívány při tvorbě
politik na vnitrostátní i evropské úrovni a zájem o ně projevují různé organizace a další uživatelé, jako jsou výzkumní pracovníci a analytici. K dalšímu zlepšení statistik v této
oblasti by mohlo podle Komise přispět zmírnění omezení vyplývajících z důvěrnosti údajů, rozšíření záběru statistik prostřednictvím správní dohody s Agenturou Evropské unie pro
železnice nebo vytvoření matice železničních vzdáleností, která by napomohla k výpočtu ukazatelů modálního rozdělení přidáním třídy vzdálenosti.
14287/20

COM(2020) 838 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14287.cs20.pdf (521 KB, 22. 12. 2020)

21. 12. 2020 22. 12. 2020

10

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení do VEZ
dokumentu PSP ČR

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/974 ze dne 4. července 2018 o statistice přepravy
věcí po vnitrozemských vodních cestách
Komise předkládá první zprávu o provádění nařízení (EU) 2018/974 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách. Z dostupných údajů vyplývá, že nařízení je
prováděno úspěšně a zavedené mechanismy vedou k tvorbě kvalitních a srovnatelných statistik. Eurostat podporuje členské státy při provádění nařízení prostřednictvím
informačního systému, komunikačních metod, které pomáhají minimalizovat zátěž vykazujících zemí, a pokynů pro další zlepšování kvality údajů a snižování zátěže spojené s jejich
shromažďováním a vykazováním. Statistické údaje jsou využívány při tvorbě politik v oblasti dopravy po vnitrozemských vodních cestách na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. K
dalšímu zlepšení statistik v této oblasti by mohlo podle Komise přispět shromažďování nových nebo podrobnějších proměnných, harmonizace definic a seznamů kódů mezi
vnitrozemskými vodními cestami a jinými druhy dopravy nebo vytvoření harmonizovaného evropského nástroje pro „matici vzdáleností“ na úrovni dopravy mezi přístavy.
14288/20

COM(2020) 821 final

st14288.cs20.pdf (484 KB, 22. 12. 2020)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém
vykazování silniční přepravy zboží
Komise předkládá třetí zprávu o provádění nařízení (EU) č. 70/2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží za období od června 2018 do března 2020. Z dostupných
údajů vyplývá, že provádění je úspěšné. Země plní povinnosti v oblasti poskytování údajů a zdroje přidělené jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Komise umožňují dosahovat
vysoce kvalitních výsledků. Komise udržuje systém IT pro správu údajů a zlepšila komunikaci s cílem minimalizovat zátěž spojenou s vykazováním. Vytvářené statistiky jsou šířeny
jako tabulky v databázi Eurostatu pro šíření údajů a v publikacích Eurostatu jako anonymizované datové soubory a jiné extrakce vytvářené na míru. Statistika silniční nákladní
dopravy se využívá pro účely tvorby politiky i pro sledování trhu silniční nákladní dopravy v Evropě. Pokud jde o další rozvoj statistiky v této oblasti, mohla by být v budoucnu
rozšířena o statistiku v oblasti dopravy lehkými užitkovými vozidly, další proměnné týkající se typu paliva a emisních tříd vozidel nebo proměnné týkající se
automatizovaného/autonomního řízení. Údaje pro volitelnou proměnnou „možnost použití vozidla pro kombinovanou dopravu“ by mohly být propojeny s intermodálními statistikami
a vykazující země by rovněž uvítaly konkrétnější vymezení pravidel pro podávání zpráv.
14348/20

COM(2020) 785 final

st14348.cs20.pdf (553 KB, 23. 12. 2020)
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská média v digitální dekádě – Akční
plán na podporu oživení a transformace
Komise předkládá akční plán na podporu oživení a transformace evropského mediálního a audiovizuálního odvětví. Reaguje jím jednak na strukturální změny spojené s digitalizací
a jednak na dopady pandemie covidu-19 v těchto odvětvích. Cílem akčního plánu je urychlit oživení a transformaci a zvýšit odolnost těchto odvětví s ohledem na možné budoucí
krize. Plán obsahuje 10 opatření ve třech oblastech, která by měla být realizována v letech 2021-2022:
1) oživení po krizi - vnitrostátní plány na podporu oživení a odolnosti by měly vyčlenit minimálně 20 % výdajů na digitální oblast, včetně podpory výroby a distribuce digitálního
obsahu. Opatření v rámci akčního plánu zahrnují: usnadnění přístupu k podpoře EU prostřednictvím specializovaného nástroje a pokynů ohledně podávání žádostí; podporu
investic do audiovizuálního odvětví prostřednictvím nové iniciativy MEDIA INVEST (mobilizace 400 milionů EUR během sedmiletého období) a zahájení iniciativy „NEWS“ s cílem
sloučit opatření a podporu pro odvětví zpravodajských médií;
2) transformace - vytvoření evropských mediálních datových prostorů pro sdílení dat a inovace; podpora evropské průmyslové koalice pro virtuální a rozšířenou realitu a vytvoření
mediální laboratoře VR; podpora diskusí a opatření zaměřených na dosažení klimatické neutrality odvětví do roku 2050;
3) posílení postavení - zahájení dialogu s odvětvím audiovizuálních médií s cílem zlepšit přístup k audiovizuálnímu obsahu a jeho dostupnost v celé EU; podpora talentů v
evropských sdělovacích prostředcích; posílení postavení občanů prostřednictvím zvyšování mediální gramotnosti a podpory vytváření nezávislé alternativní agregace zpráv;
posílení spolupráce mezi regulačními orgány v rámci skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA).
13665/20
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Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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