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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokud jde o regionální souhrnný
zemědělský účet
V roce 2016 vyhodnotila Komise sběry údajů v rámci evropské zemědělské statistiky a dospěla k závěru, že je třeba je aktualizovat s ohledem na změny v zemědělství, společné
zemědělské politice a ostatních souvisejících politikách EU. V rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) proto byla přijata Strategie pro zemědělskou
statistiku do roku 2020 a na další období, jejímž cílem je zjednodušit a zlepšit Evropský systém zemědělské statistiky (EASS). Podle této strategie mají být všechny zemědělské
statistiky předmětem tří nařízení, která se budou týkat statistiky zemědělských podniků, souhrnného zemědělského účtu a souhrnné statistiky zemědělských vstupů a výstupů.
Nařízení o integrované statistice zemědělských podniků bylo přijato v roce 2018 a návrh nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů předložila Komise v únoru 2021.
Předkládaný návrh se vztahuje na nařízení o souhrnném zemědělském účtu (SZÚ) a jeho cílem je tuto statistiku modernizovat.
Hlavní body návrhu zahrnují:
• začlenění regionálního souhrnného zemědělského účtu do nařízení o souhrnném zemědělském účtu;
• stanovení požadavků na podávání zpráv o kvalitě;
• prodloužení lhůt pro předávání druhých odhadovaných údajů SZÚ;
• upřesnění lhůty pro první předání údajů v případě regionálního souhrnného zemědělského účtu a
• udělení případných výjimek z uplatňování požadavků na regionální souhrnný zemědělský účet.
6161/21

COM(2021) 54 final

2021/0031(COD)

st06161.cs21.pdf (550 KB, 15. 2. 2021)
Přílohy:
st06161-ad01.cs21.pdf (831 KB, 15. 2. 2021)

12. 2. 2021 15. 2. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat při konzultacích se Spojeným královstvím s cílem dohodnout se na celkových
přípustných odlovech na rok 2021 a pro některé populace hlubinných druhů ryb na roky 2021 a 2022
Podle dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, která se prozatímně provádí od 1. ledna 2021, mají smluvní strany vést konzultace za účelem stanovení
celkových přípustných odlovů pro následující rok. Předkládaný návrh stanoví postoj Unie v rámci těchto konzultací ohledně celkových přípustných odlovů pro sdílené populace pro
rok 2021 a pro některé populace hlubinných druhů pro roky 2021 a 2022.
5136/21

COM(2021) 68 final

2021/0036(NLE)

st05136.cs21.pdf (431 KB, 17. 2. 2021)
Přílohy:
st05136-ad01.cs21.pdf (429 KB, 17. 2. 2021)

11. 2. 2021 17. 2. 2021

Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement
between the European Union on the one hand, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, on the other hand and the Implementation
Protocol thereto - Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi
Evropskou unií na jedné straně a vládou Grónska a vládou Dánska na straně druhé a prováděcího protokolu k této dohodě
Komise na základě zmocnění uděleného Radou vyjednala s Dánskem a Grónskem novou dohodu o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, která má nahradit stávající dohodu z
června 2007. Dohoda byla parafována dne 11. ledna 2021 a uzavírá se na počáteční období šesti let (2021-2026) s možností prodloužení. Společně s dohodou by měl být přijat i
nový prováděcí protokol na období 2021-2024 (s možností prodloužení o dva roky), který stanoví rybolovná práva a finanční příspěvky smluvních stran. Účelem předkládaných
návrhů je schválit podpis, prozatímní provádění a uzavření nové dohody a protokolu jménem Unie.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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6261/21

COM(2021) 73 final

2021/0038(NLE)

17. 2. 2021 17. 2. 2021

st06261.en21.pdf (764 KB, 17. 2. 2021)
Přílohy:
st06261-ad01.en21.pdf (889 KB, 17. 2. 2021)

Proposal for a Council Decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union on the one hand, and the
Government of Greenland and the Government of Denmark, on the other hand and the Implementation Protocol thereto - Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií na jedné straně a vládou Grónska a vládou Dánska na straně druhé a prováděcího
protokolu k této dohodě
6262/21

COM(2021) 72 final

2021/0037(NLE)

st06262.en21.pdf (765 KB, 17. 2. 2021)
Přílohy:
st06262-ad01.en21.pdf (894 KB, 17. 2. 2021)

17. 2. 2021 17. 2. 2021

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union on the Kyoto Declaration on Advancing Crime Prevention, Criminal
Justice and the Rule of Law: towards the achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development at the 14th United Nations Congress on Crime Prevention
and Criminal Justice to be held from 7 to 12 March 2021 in Kyoto, Japan - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ke
Kjótskému prohlášení o dosažení pokroku v oblasti prevence kriminality, trestního soudnictví a právního státu: na cestě k dosažení Agendy 2030 pro udržitelný
rozvoj na 14. kongresu OSN o prevenci kriminality a trestním soudnictví, který se uskuteční ve dnech 7. - 12. března 2021 v Kjótu, Japonsko
Ve dnech 7. - 12. března 2021 se uskuteční 14. kongres OSN o prevenci kriminality a trestním soudnictví. Jeho tématem je dosažení pokroku v oblasti prevence kriminality,
trestního soudnictví a právního státu na podporu dosažení Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a v jeho rámci by mělo být k tomuto tématu přijato prohlášení (Kjótské prohlášení).
Prohlášení se zaměřuje na čtyři tematické oblasti: 1) pokrok v oblasti prevence kriminality, 2) pokrok v oblasti systému tretsního soudnictví, 3) podpora právního státu a 4)
zintenzivnění mezinárodní spolupráce a technické pomoci za účelem prevence a řešení všech forem trestné činnosti. Unie by měla přijetí prohlášení podpořit.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
6228/21

COM(2021) 65 final

2021/0035(NLE)

st06228.en21.pdf (505 KB, 18. 2. 2021)
Přílohy:
st06228-ad01.en21.pdf (474 KB, 18. 2. 2021)

18. 2. 2021 18. 2. 2021

Joint Proposal for a Council Regulation repealing Council Regulation (EU) No 270/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities
and bodies in view of the situation in Egypt - Společný návrh nařízení Rady, kterým se ruší nařízení Rady (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Nařízení (EU) č. 270/2011 uvedlo v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí 2011/172/SZBP a zavedlo omezující opatření vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem
k situaci v Egyptě. S ohledem na zrušení uvedeného rozhodnutí by mělo být zrušeno i uvedené nařízení.
6321/21

JOIN(2021) 4 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0047(NLE)

st06321.en21.pdf (308 KB, 18. 2. 2021)

18. 2. 2021 18. 2. 2021
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na čtvrtém zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti, pokud
jde o přijetí rozhodnutí, kterými se mění přílohy A a B uvedené úmluvy týkající se výrobků s přidanou rtutí a výrobních procesů, v nichž se používá rtuť nebo
sloučeniny rtuti, v souladu s čl. 4 odst. 8 a čl. 5 odst. 10 uvedené úmluvy
Minamatská úmluva o rtuti je hlavním mezinárodním právním rámcem, jehož cílem je chránit lidské zdraví a životní prostředí před antropogenními emisemi a uvolňováním rtuti a
jejích sloučenin do ovzduší, vody a půdy. Vstoupila v platnost 16. srpna 2017 a mezi její smluvní strany patří Unie i většina členských států. Na provádění úmluvy dohlíží
konference smluvních stran, která mimo jiné přijímá opatření k dosažení cílů úmluvy. Na svém čtvrtém zasedání, které je plánováno na 1. - 5. listopadu 2021, by měla přijmout
rozhodnutí o změně příloh A a B úmluvy, které stanoví seznamy výrobků s přidanou rtutí a výrobních procesů využívajících rtuť nebo sloučeniny rtuti, na něž se vztahují buď data
ukončení, nebo ustanovení upravující použití rtuti. Cílem těchto změn je rozšířit uvedené seznamy o výrobky a výrobní procesy, pro něž existují bezrtuťové alternativy. Unie by
měla přijetí zamýšlených aktů podpořit.
6296/21

COM(2021) 63 final

2021/0033(NLE)

st06296.cs21.pdf (558 KB, 18. 2. 2021)

18. 2. 2021 18. 2. 2021

Dokumenty informační povahy
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Trade Policy Review - An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Přezkum obchodní politiky - Otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika
Komise předkládá novou strategii pro oblast obchodní politiky. Strategie reaguje na aktuální výzvy; vychází z koncepce otevřené strategické autonomie a jednou z jejích priorit je
udržitelnost. Nová obchodní politika by tak měla přispět k dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. Strategie uvádí tři klíčové cíle obchodní politiky ve střednědobém
horizontu:
1. podpora oživení a zásadní transformace hospodářství EU v souladu s cíli v environmentální a digitální oblasti;
2. utváření globálních pravidel po dosažení udržitelnější a spravedlivější globalizace a
3. zvýšení kapacity EU prosazovat své zájmy a vymáhat svá práva, a to i samostatně.
Pro dosažení těchto cílů má podle Komise klíčový význam šest oblastí, v jejichž rámci je navrženo 16 konkrétní opatření:
• reforma Světové obchodní organizace;
• podpora ekologické transformace a odpovědných a udržitelných hodnotových řetězců;
• podpora digitální transformace a obchodu se službami;
• posílení dopadů regulace EU;
• posílení partnerství EU se sousedními zeměmi, zeměmi procesu rozšíření a Afrikou;
• posílení provádění a vymáhání obchodních dohod a zajištění rovných podmínek.
6308/21

COM(2021) 66 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st06308.en21.pdf (858 KB, 18. 2. 2021)
Přílohy:
st06308-ad01.en21.pdf (555 KB, 18. 2. 2021)

18. 2. 2021 18. 2. 2021
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 o informačních a propagačních
opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
Předkládaná zpráva navazuje na hodnocení provádění propagační politiky EU v oblasti zemědělství mezi rokem 2016 a počátkem roku 2020. Podává přehled o uplatňování nařízení
(EU) č. 1144/2014, které s platností od 1. prosince 2015 reformovalo politiku EU v oblasti propagace zemědělství. Nařízení zavedlo roční pracovní programy, které stanoví
rozpočet a strategické priority propagačních opatření v příštích dvanácti měsících. Z hodnocení vyplývá, že tyto programy jsou považovány za relevantní nástroj pro dosažení
dynamické a cílené propagační politiky. Roční rozpočet na informační a propagační opatření se zvýšil ze 113 milionů EUR v roce 2016 na 200 milionů EUR v roce 2020. Na základě
výsledků hodnocení doporučuje Komise zaměřit se na následující otázky: posílení mechanismů sledování a hodnocení tak, aby ukazatele dopadu byly těsněji propojeny s výsledky;
účinnější zvyšování povědomí o režimech jakosti; využití harmonizovanějších postupů řízení pro zvyšování účelnosti provádění; prozkoumání možností pro urychlení reakcí na
otázky příjemců a vnitrostátních orgánů a pro zvýšení jednoznačnosti pravidel týkajících se řízení a vykazování grantů; využívání standardizovaných ukazatelů k hodnocení
účelnosti vlastních iniciativ Komise; využití propagační politiky na podporu dosahování cílů strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a evropského plánu boje proti rakovině a na
podporu přechodu k ekologickému a udržitelnějšímu zemědělství; lepší sladění priorit propagační politiky s cíli politiky v oblasti klimatu, udržitelnosti, zdraví a rozvoje.
6147/21

COM(2021) 49 final

st06147.cs21.pdf (753 KB, 15. 2. 2021)

12. 2. 2021 15. 2. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) 2016/429 o nákazách
zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“)
Nařízení (EU) 2016/429 o nákazách zvířat, které vstoupilo v platnost 21. dubna 2016 a použije se od 21. dubna 2021, svěřuje v řadě ustavoneví Komisi pravomoc přijímat prováděcí
akty a akty v přenesené pravomoci. Pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let ode dne 20. dubna 2016 a automaticky se prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu
Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku. Komise dosud využila 83 ze 110 zmocnění k přijetí aktů v přenesené pravomoci podle nařízení a přijala 10 nařízení v přenesené
pravomoci, jimiž upravila např. seznam nákaz, pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní, schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými
produkty a sledovatelnost těchto produktů, veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec, pravidla pro prevenci a tlumení určitých
nákaz, pravidla týkající se zařízení akvakultury a dopravců vodních živočichů nebo veterinární požadavky, požadavky na certifikaci a hlášení pro přemísťování produktů živočišného
původu ze suchozemských zvířat. Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2016/429 není dosud použitelné, se Komise domnívá, že je zapotřebí prodloužit všechna zmocnění k přijímání
aktů v přenesené pravomoci, která jsou v uvedeném nařízení stanovena.
6252/21

COM(2021) 57 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st06252.cs21.pdf (509 KB, 17. 2. 2021)

16. 2. 2021 17. 2. 2021
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o činnosti sítě EURES v období od července
2018 do června 2020 předložená v souladu s článkem 33 nařízení (EU) 2016/589
Komise předkládá zprávu o činnosti sítě EURES v období od července 2018 do června 2020. Síť EURES byla zřízena v roce 1994 a jejím cílem je podporovat spravedlivou pracovní
mobilitu v rámci EU prostřednictvím spolupráce mezi Evropskou komisí, vnitrostátními veřejnými službami zaměstnanosti a dalšími členy a partnery.
Hlavní činnosti zemí sítě EURES se ve sledovaném období zaměřily na poskytování podpůrných služeb zaměstnavatelům a pracovníkům, a to zejména informováním o mobilitě
pracovních sil a náborových činnostech, a na poskytování specifických podpůrných služeb týkajících se učňovské přípravy a stáží, pomoci po přijetí uchazečů a programů mobility.
Evropský koordinační úřad pokračoval v poskytování horizontálních podpůrných služeb, aby zajistil fungování sítě EURES a pracoval také na vývoji a zdokonalování portálu EURES
a funkcí interoperability. Většina zemí sítě EURES zavedla systémy přijímání nových členů a partnerů pro rozšíření své sítě. Všechny země až na jednu již automaticky předávají
nabídky volných pracovních míst a více než polovina zemí na portál EURES předává životopisy, které jsou k dispozici na vnitrostátní úrovni. Zlepšila se využitelnost portálu EURES
a dále se pracuje na zavedení automatizovaného přiřazování životopisů a nabídek volných pracovních míst na portálu. Navzdory dosaženému pokroku však stále přetrvávají
některé problémy. Rozšiřování sítě přijímáním nových členů a partnerů postupuje pomalu a zpožďuje se rovněž provádění řešení interoperability. Měla by být posílena výměna
informací o mobilitě pracovních sil, sladěn cyklus plánování programu a monitorovací cyklus a dále usnadněno poskytování podpůrných služeb pro učňovskou přípravu a stáže.
Země EURES by se měly prioritně zaměřit na přijímání nových členů a partnerů a přizpůsobení vnitřních mechanismů řízení a koordinace novému složení sítě, dokončení
automatického předávání nabídek volných pracovních míst a životopisů, dokončení probíhajícího mapování vnitrostátních klasifikačních systémů s evropskou klasifikací dovedností,
kvalifikací a povolání (klasifikace ESCO) a začlenění analýzy trendů na trhu práce a sociodemografického vývoje do plánování činností sítě.
6173/21

COM(2021) 46 final

st06173.cs21.pdf (1 MB, 15. 2. 2021)

12. 2. 2021 15. 2. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Evropské radě pro systémová rizika o vývoji na trhu EU pro poskytování služeb
povinného auditu subjektům veřejného zájmu podle článku 27 nařízení (EU) č. 537/2014
V souladu s požadavky nařízení (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu předkládá Komise zprávu, která hodnotí vývoj na trhu EU
pro provádění povinných auditů subjektů veřejného zájmu. Zpráva se týká období 2015–2018 a zaměřuje se na koncentraci trhu, rizika vyplývající z nedostatků v kvalitě auditů a
činnost výborů pro audit. Vychází především ze zpráv od vnitrostátních orgánů odpovědných za dohled nad auditem.
Z dostupných údajů vyplývají tři klíčová zjištění. Předně přetrvává vysoká koncentrace, jelikož trhu povinných auditů subjektů veřejného zájmu ve většině členských států i nadále
dominuje tzv. "velká čtyřka", tj. společnosti PwC, Deloitte, KPMG a EY. Ty mají ve 13 členských státech oligopol a jejich průměrný podíl na trhu EU činí 70 % všech povinných
auditů subjektů veřejného zájmu. Hodnocení nedostatků v kvalitě je i nadále problematické. Mezi nejčastěji se vyskytující problémy patří nedostatky v interních systémech řízení
kvality auditorských společností, nedostatečné nebo nevhodné monitorování vysoce rizikových auditovaných subjektů a nedostatek auditních důkazů a dokumentace. Ke zlepšení
kvality hodnocení by mohla pomoci větší konvergence auditorského odvětví v EU, pokud jde o druhy opatření v oblasti dohledu, nápravná následná opatření a uložené sankce.
Vnitrostátní příslušné orgány by se měly zaměřit na sbližování v oblasti interpretace zjištění a jejich kategorií, identifikaci účinných ukazatelů kvality a zlepšení hodnocení a
interpretace systémového rizika. A konečně, rozdílné přístupy k monitorování v rámci EU zpochybňují posouzení činnosti výborů pro audit prováděné vnitrostátními příslušnými
orgány. Komise proto posoudí možné způsoby, jak by bylo možné dohled vnitrostátních příslušných orgánů nad výbory pro audit zlepšit, a provede analýzu možného posílení
nezávislé role těchto výborů ve výběrových řízeních a v oblasti dohledu nad auditory. Vnitrostátním příslušným orgánům pak Komise doporučuje aktivněji komunikovat s výbory
pro audit na vnitrostátní úrovni a lépe porozumět jejich fungování. Komise vypracuje hodnocení rámce EU pro audit, aby posoudila jeho účinnost při posilování transparentnosti,
kvality auditu a hospodářské soutěže na trhu pro provádění auditů, především pokud jde o subjekty veřejného zájmu, a rovněž dopady hospodářské krize vyvolané pandemií covidu19.
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