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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Maltě povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném
systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 20. října 2020 požádala Malta o povolení zvýšit do 31. prosince 2024 práh stávajícího opatření odchylujícího se od článku 287 směrnice o DPH, aby od DPH
osvobodila poskytovatele služeb s vysokou přidanou hodnotou, jejichž roční obrat nepřesahuje 30 000 EUR. Uplatňování tohoto opatření bylo Maltě povoleno rozhodnutím (EU)
2018/279, přičemž prahová hodnota byla stanovena na 20 000 EUR. Rozhodnutím (EU) 2020/1662 pak bylo povoleno prodloužit uplatňování tohoto opatření do 31. prosince 2024.
Účelem opatření je snížit administrativní zátěž a náklady pro malé podniky. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Maltě zvýšení prahové hodnoty a současně
uplatňování opatření do 31. prosince 2024.
7462/21

COM(2021) 147 final
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st07462.cs21.pdf (501 KB, 30. 3. 2021)

29. 3. 2021 30. 3. 2021

Návrh doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti
Evropská záruka pro děti představuje jednu z iniciativ Komise zaměřených na podporu dětí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. V roce 2019 žilo v EU téměř 18
milionů dětí (22,2 % dětské populace) v domácnostech ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. Sociální vyloučení je komplexní fenomén, který má více rozměrů a často
se přenáší mezi generacemi. Je také spojeno s omezeným přístupem ke klíčovým službám v různých oblastech života, což následně vyloučení dále posiluje. Cílem evropské záruky
pro děti je proto předcházet sociálnímu vyloučení dětí a bojovat s ním prostřednictvím zajištění bezplatného a účinnného přístupu dětí v nouzi k souboru základních služeb, který
zahrnuje:
• předškolní vzdělávání a péči (včetně zamezení vzniku segregovaných tříd);
• vzdělávání a školní aktivity (včetně zajištění vybavení pro distanční vzdělávání a školní výlety);
• alespoň jedno zdravé jídlo každý školní den a
• zdravotní péči (včetně usnadnění přístupu k lékařským vyšetřením a programům zdravotního screeningu).
Komise dále doporučuje, aby členské státy poskytovaly dětem v nouzi dlouhodobý účinný přístup ke zdravé výživě a odpovídajícímu bydlení. Přijímaná opatření by měla být cílená a
měla by zohledňovat zvláštní potřeby dětí ze znevýhodněného prostředí, jako jsou děti bez domova, děti se zdravotním postižením, děti žijící v nejisté rodinné situaci, děti z
přistěhovaleckého prostředí nebo s menšinovým rasovým nebo etnickým původem či děti v alternativní péči. K financování opatření lze využít prostředky z Evropského sociálního
fondu plus, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu InvestEU nebo Nástroje na podporu oživení a odolnosti.
7411/21

COM(2021) 137 final, SWD(2021) 62 final

2021/0070(NLE)
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st07411-co01.cs21.pdf (256 KB, 30. 3. 2021)

26. 3. 2021 30. 3. 2021

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an
application from Estonia – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Estonska – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
Dne 12. listopadu 2020 předložilo Estonsko žádost o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s propouštěním v odvětví cestovního
ruchu. V období od 13. března 2020 do 11. listopadu 2020 bylo v tomto odvětví propuštěno celkem 10 080 pracovníků, přičemž hromadně propouštělo 68 podniků. Na základě
posouzení žádosti Komise navrhuje poskytnout Estonsku příspěvek z fondu ve výši 4 474 480 EUR.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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st07535.en21.pdf (567 KB, 31. 3. 2021)
Přílohy:
st07535-ad01.en21.pdf (406 KB, 31. 3. 2021)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru velvyslanců AKT-EU, pokud jde o změnu rozhodnutí Výboru velvyslanců
AKT-EU č. 3/2016 o Středisku pro rozvoj podnikání (CDE)
Dohoda o partnerství z Cotonou tvoří od roku 2000 rámec pro vztahy EU se 79 zeměmi AKT. Byla uzavřena na dobu 20 let a použitelnost jejích ustanovení byla následně dvakrát
prodloužena, naposledy do 30. listopadu 2021, nebo do vstupu nové dohody v platnost, či do zahájení prozatímního provádění nové dohody mezi Unií a státy AKT, podle toho, co
nastane dříve. Dohodou je zřízen Výbor velvyslanců AKT-EU, který je nápomocen Radě ministrů při plnění úkolů nezbytných k provádění dohody. Rada ministrů AKT-EU se na
svém 39. zasedání ve dnech 19. a 20. června 2014 dohodla, že přistoupí k řádnému uzavření Střediska pro rozvoj podnikání, které je společným technickým orgánem dohody o
partnerství AKT-EU. Od 1. ledna 2017 představuje nový právní rámec střediska rozhodnutí Výboru velvyslanců č. 3/2016, podle nějž po uzavření středisko existuje pouze za účelem
své likvidace, k níž mělo dojít během čtyř let od 1. ledna 2017. Protože středisko ve stanovené lhůtě nevypořádá všechny své závazky a nezpeněží všechen svůj majetek, mělo by
být uvedené rozhodnutí změněno tak, aby fáze likvidace probíhala do doby, než se tak stane.
7493/21

COM(2021) 150 final

2021/0074(NLE)

st07493.cs21.pdf (499 KB, 31. 3. 2021)

30. 3. 2021 31. 3. 2021

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Rady 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na
jejich rasu nebo etnický původ („směrnice o rasové rovnosti“), a směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a
povolání („směrnice o rovnosti v zaměstnání“)
Komise předkládá zprávu o uplatňování směrnice o rasové rovnosti a směrnice o rovnosti v zaměstnání za pětileté období od roku 2014. Zpráva vychází z informací zaslaných
Komisi členskými státy a z konzultací s evropskou sítí vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení (EQUINET), Agenturou EU pro základní práva (FRA), sociálními
partnery a organizacemi občanské společnosti.
Obecně převládá mezi respondenty pocit, že od roku 2014 bylo v boji proti diskriminaci dosaženo jen malého pokroku. Podle veřejného mínění je diskriminace v EU rozšířená a ve
většině členských států k ní dochází často. Zásadní význam pro dosažení pokroku má řádné prosazování přijatých pravidel na vnitrostátní úrovni. Lepší uplatňování v praxi podpořil
i Soudní dvůr EU přijetím výkladu k několika ustanovením směrnic. Přes určitý pozitivní vývoj v oblasti sběru údajů přetrvává strach obětí z odvetných opatření, nízká a rozdílná
úroveň náhrady škody, nedostatek důkazů a nízké povědomí o právech a mechanismech podpory (např. orgánech pro rovné zacházení), což přispívá k nedostatečnému oznamování
diskriminace. K řešení zjištěných problémů by mohlo přispět:
• podrobnější sledování provádění směrnic členskými státy, zejména pokud jde o ochranu před viktimizací a uplatňování účinných, přiměřených a odrazujících sankcí;
• zvýšení povědomí široké veřejnosti a osob zvláště ohrožených diskriminací, pokud jde o jejich práva a stávající podpůrné mechanismy;
• provádění tematických projektů, např. s podporou programu Občané, rovnost, práva a hodnoty a programu Spravedlnost;
• pravidelné informování a odborná příprava tvůrců politik, soudců a právníků v oblasti antidiskriminačních právních předpisů;
• podpora koordinovaného sběru údajů na vnitrostátní úrovni se zaměřením na statistiky, stížnosti, rozsudky, sankce a členění podle faktorů rovnosti.
Komise připomíná klíčovou úlohu orgánů pro rovné zacházení, jejichž viditelnost, úloha a účinné a nezávislé fungování by měly být dále posíleny (viz doprovodný pracovní
dokument SWD(2021) 63). Komise posoudí, zda do roku 2022 navrhne v tomto směru nové právní předpisy, a bude nadále spolupracovat s členskými státy, orgány pro rovné
zacházení, agenturou FRA, organizacemi občanské společnosti a sociálními partnery na zajištění systematické ochrany obětí diskriminace. Zaměří se rovněž na zjištění možné
souvislosti mezi přetrváváním rasové diskriminace, k níž dochází v EU, a nedostatky při prosazování pravidel EU, analýzu soudržnosti mezi směrnicí o rasové rovnosti a dalšími
příslušnými nástroji EU a shromáždění údajů o oblastech, kde dochází k případům (rasové) diskriminace, a to i tam, kde mohou diskriminovat donucovací orgány.
7408/21

COM(2021) 139 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st07408.cs21.pdf (959 KB, 29. 3. 2021)

25. 3. 2021 29. 3. 2021
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU pro práva dítěte
Předkládané sdělení představuje strategii EU pro práva dítěte. Cílem této strategie je vybudovat co nejlepší život pro děti v Evropské unii a na celém světě. Navzdory dosaženému
pokroku totiž stále dochází k závažnému a pravidelnému porušování práv dětí a pandemie covidu-19 stávající problémy a nerovnosti prohloubila a vytvořila nové. Strategie vychází
z příspěvků Evropského parlamentu, členských států, organizací zabývajících se právy dítěte, dalších zúčastněných stran a jednotlivců, které byly shromážděny během přípravné
fáze, a zohledňuje názory a návrhy více než 10 000 dětí. Děti se rovněž podílely na přípravě její verze vhodné pro děti.
Strategie navrhuje cílená opatření v šesti tematických oblastech, které vymezují priority pro činnost EU v nadcházejících letech:
1. účast na politickém a demokratickém životě - cílem EU je podporovat a zlepšovat inkluzivní a systémovou účast dětí na místní, celostátní a unijní úrovni, mj. prostřednictvím
nové platformy EU pro účast dětí, která má být zřízena ve spolupráci s Evropským parlamentem a organizacemi zabývajícími se právy dítěte, zvýšit povědomí o právech dětí a
zajistit právo dítěte být vyslechnuto;
2. sociálně-ekonomické začleňování, zdraví a vzdělávání - to zahrnuje boj proti dětské chudobě a podporu rovných příležitostí, mj. prostřednictvím evropské záruky pro děti,
zajištění práva na zdravotní péči pro všechny děti a budování kvalitního a inkluzivního vzdělávání, mj. prostřednictvím revize barcelonských cílů a doporučení o online a distančním
vzdělávání v primárním a sekundárním vzdělávání;
3. boj proti násilí páchanému na dětech a zajištění ochrany dětí - klíčová opatření zahrnují legislativní návrh na boj proti genderově podmíněnému násilí páchanému na ženách a
domácímu násilí, dokončení přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, doporučení k předcházení škodlivých praktik
používaných vůči ženám a dívkám, včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů, nebo iniciativu zaměřenou na podporu rozvoje a posílení integrovaných systémů ochrany dítěte;
4. soudnictví vstřícné k dětem - klíčová opatření zahrnují horizontální legislativní iniciativu k podpoře vzájemného uznávání rodičovství mezi členskými státy, podporu odborné
přípravy pracovníků v oblasti soudnictví, pokud jde o práva dítěte a soudnictví vstřícné k dětem, nebo poskytování cílené finanční podpory projektům zaměřeným na ochranu
migrujících dětí a podporu účinných a proveditelných alternativ k zajištění dětí v migračním řízení;
5. digitální a informační společnost - klčová opatření zahrnují přijetí aktualizované strategie Lepší internet pro děti, rozvoj souboru zásad, které má odvětví podporovat a
dodržovat, rozvoja využívání přístupných IKT a podpůrných technologií pro děti se zdravotním postižením, úplné provedení evropského aktu o přístupnosti nebo zintenzivnění
boje proti všem formám pohlavního zneužívání dětí na internetu;
6. globální rozměr, tj. podpora, ochrana a posilování postavení dětí na celém světě, a to i během krizí a konfliktů - klíčová opatření zahrnují finanční podporu (10 % celkového
rozpočtu nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, 10 % humanitární pomoci na vzdělávání v nouzových situacích), odstraňování dětské práce z
dodavatelských řetězců společností v EU, posílení systémů inspekce práce, poskytování technické pomoci nebo akční plán pro mládež k posílení postavení a účasti mládeže a dětí.
7453/21

COM(2021) 142 final

st07453.cs21.pdf (1 MB, 30. 3. 2021)

29. 3. 2021 30. 3. 2021

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Directive (EU) 2016/343 of the European Parliament and of
the Council of 9 March 2016 on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial in criminal
proceedings - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou
se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem
Cílem směrnice (EU) 2016/343 je posílit právo na spravedlivý proces v trestním řízení stanovením společných minimálních pravidel týkajících se některých aspektů presumpce
neviny a práva být přítomen při řízení před soudem. Předkládaná zpráva posuzuje, zda členské státy směrnici provedly a zda vnitrostátní právní předpisy dosahují cílů směrnice
a splňují její požadavky. Vychází především z informací poskytnutých členskými státy Komisi.
Lhůta pro provedení směrnice ve vnitrostátním právu členských států uplynula 1. dubna 2018. V této lhůtě neoznámilo všechna nezbytná opatření 11 členských států a v současné
době stále probíhají čtyři řízení o nesplnění povinnosti z důvodu neúplného provedení, přičemž v únoru 2021 byla zahájena tři nová řízení. Směrnice obecně zvýšila úroveň ochrany
občanů, proti nimž se vede trestní řízení, zejména v členských státech, kde některé aspekty presumpce neviny nebyly zakotveny ve vnitrostátních právních předpisech. V některých
státech však stále přetrvávají problémy týkající se klíčových ustanovení směrnice, zejména pokud jde o oblast působnosti vnitrostátních opatření k provedení směrnice a o
provedení ustanovení směrnice o zákazu označování na veřejnosti za vinného a o právu neobviňovat sám sebe. Komise bude především pokračovat v řízeních o nesplnění
povinnosti, aby bylo zajištěno provedení směrnice v plném rozsahu. Rovněž bude sledovat její dodržování členskými státy a přijme veškerá nezbytná opatření pro zajištění souladu.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Společné sdělení Evropské radě - Aktuální stav politických, hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Tureckem
Předkládané sdělení je příspěvkem Komise a vysokého představitele k zasedání Evropské rady v březnu 2021. Analyzuje politické, hospodářské a obchodní vztahy mezi EU a
Tureckem a zkoumá nástroje a možnosti pro další postup. V politické oblasti se sdělení zaměřuje na otázku východního Středomoří, Kypr, širší vztahy v regionu a spolupráci v
oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky a boje proti terorismu. Část věnovaná doustranným vztahům mezi EU a Tureckem je zaměřena především na vývoj přístupových
jednání, problematiku migrace, uvolnění vízového režimu nebo omezující opatření EU. Konečně se sdělení zaměřuje na obchodní rámec mezi EU a Tureckem, hospodářskou
spolupráci a klíčová prioritní odvětví, jako je energetika, doprava, spolupráce v občanských a obchodních věcech nebo justiční spolupráce v trestních věcech.
Komise konstatuje, že od prosince minulého roku Turecko zaujalo klidnější a konstruktivnější přístup k různým otázkám, včetně jeho dvoustranných vztahů s několika členskými
státy EU. Pandemie covidu-19 vzájemné výhody kooperativního vztahu dále posílila. Daší posílení spolupráce by mohlo zahrnovat:
• účinnější a vzájemně přínosnější provádění klíčových oblastí prohlášení EU a Turecka z roku 2016, zejména pokud jde o řízení migrace;
• zintenzivnění přesídlování z Turecka do Unie;
• další posílení hospodářských vazeb, zejména prostřednictvím modernizace a rozšíření rozsahu stávající celní unie;
• zachování otevřených komunikačních kanálů včetně obnovení dřívě pozastavených dialogů na vysoké úrovni a zahájení dialogů v dalších oblastech;
• zintenzivnění mezilidských kontaktů včetně usnadňování účasti Turecka na příští generaci programů EU (Erasmus+, Horizont Evropa atd.) a pokračování práce na uvolnění
vízového režimu.
Naopak v případě obnovení jednostranných kroků ze strany Turecka je třeba jasně deklarovat politické a hospodářské důsledky. Opatření EU by v tomto případě měla být cílená,
přiměřená a reverzibilní, aby motivovala k návratu ke spolupráci a nevedla k eskalaci konfliktu. Kromě pozastavení spolupráce ve výše uvedených oblastech by tato opatření mohla
zahrnovat přijetí dodatečných seznamů již schválených na prosincovém zasedání Evropské rady, posílení omezujících opatření v rámci stávajících sankčních rámců, omezení
hospodářské spolupráce, zákaz poskytování služeb cestovního ruchu nebo další opatření EU v odvětví energetiky a souvisejících odvětvích, jako je zákaz dovozu/vývozu určitého
zboží a technologií.
S ohledem na zátěž, kterou Turecko nese v souvislosti s přítomností uprchlíků na jeho území, Komise urychleně připraví možnosti dalšího financování pro uprchlíky a hostitelské
komunity v Turecku.
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru pro ekologické produkty zřízeném Dohodou mezi Evropskou unií
a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty, pokud jde o přijetí jeho jednacího řádu
Dohoda mezi EU a Chile o obchodu s ekologickými produkty vstoupila v platnost dne 1. ledna 2018. Dohodou se zřizuje smíšený výbor, který je odpovědný za její provádění a řádné
fungování. Postoj, který má být zaujat jménem Unie, se týká přijetí jednacího řádu výboru. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
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