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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES Nizozemsku povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu
dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů
Dopisem ze dne 10. srpna 2020 požádalo Nizozemsko o povolení uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou zařízením na pobřežní elektřinu, která dodávají elektřinu
plavidlům v kotvištích. Cílem tohoto opatření je poskytnout ekonomickou pobídku k zavádění a využívání pobřežní elektřiny, aby se přispělo k udržitelným přístavům a udržitelné
lodní dopravě, snížilo znečištění ovzduší v přístavních městech, zlepšila kvalita místního ovzduší a snížila hladina hluku. Snížení daně by se vztahovalo na všechny lodě kromě
soukromých rekreačních plavidel. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit zavedení požadovaného opatření na období od 1. července 2021 do 30. června 2027.
8324/21

COM(2021) 209 final

2021/0108(NLE)

st08324.cs21.pdf (509 KB, 30. 4. 2021)

29. 4. 2021 30. 4. 2021

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Dánsku v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu
dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů
Dopisem ze dne 5. května 2020 požádalo Dánsko o možnost nadále uplatňovat opatření odchylující se od směrnice o zdanění energie, které spočívá ve snížení sazby daně na
elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů, s výjimkou soukromých rekreačních plavidel. Cílem tohoto opatření je podpořit využívání pobřežní elektřiny, a snížit tak
emise látek znečišťujících ovzduší z plavidel v kotvištích. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit prodloužení tohoto opatření na období od 18. června 2021 do 17.
června 2027.
8326/21

COM(2021) 211 final

2021/0110(NLE)

st08326.cs21.pdf (509 KB, 30. 4. 2021)

29. 4. 2021 30. 4. 2021

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a
průmyslové výrobky
Komise předkládá návrh pravidelné šestiměsíční aktualizace nařízení (EU) č. 1388/2013. Na základě přezkumu žádostí o cla v rámci autonomních celních kvót předložených
členskými státy navrhuje Komise otevřít některé nové celní kvóty, zvýšit objemy některých stávajících kvót, upravit popis některých produktů a výrobků zařazených do kvót a
některé kvóty uzavřít. Do přílohy nařízení by s účinností od 1. července 2021 mělo být zařazeno pět nových produktů a výrobků s nulovými celními sazbami, u čtyř stávajících kvót
by měl být zvýšen jejich objem, u jedné stávající kvóty by měl být její objem snížen a tři stávající kvóty by měly být uzavřeny. Navrhované změny budou mít hrubý negativní dopad
na příjmy rozpočtu EU v odhadované výši 2,22 milionu EUR ročně, což odpovídá čistému negativnímu dopadu ve výši 1,78 milionu EUR ročně.
8332/21

COM(2021) 215 final

2021/0111(NLE)

st08332.cs21.pdf (468 KB, 30. 4. 2021)
Přílohy:
st08332-ad01.cs21.pdf (878 KB, 30. 4. 2021)

29. 4. 2021 30. 4. 2021

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a
průmyslové výrobky
Komise předkládá návrh na pravidelnou šestiměsíční aktualizaci nařízení (EU) č. 1387/2013, jejímž cílem je zajistit, aby cla pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
odpovídala potřebám průmyslu Unie. Aktualizace je zpracována na základě zhodnocení žádostí předložených členskými státy. Od 1. července 2021 se zcela pozastavují cla pro 89
nových produktů a výrobků, jejichž výroba v EU je nedostatečná nebo neexistuje, a u 11 výrobků a produktů se cla opětovně zavádí. V případě přijetí návrhu se čistá ztráta příjmů
pro rozpočet EU odhaduje na 28,8 milionu EUR ročně v období od 1. července 2021 do 31. prosince 2025.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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8358/21

COM(2021) 217 final

2021/0112(NLE)

30. 4. 2021 30. 4. 2021

st08358.cs21.pdf (473 KB, 30. 4. 2021)
Přílohy:
st08358-ad01.cs21.pdf (930 KB, 30. 4. 2021)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení zdrojů použitelná v oblasti úmluvy o rybolovu v západním a
středním Tichém oceánu a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007
V roce 2004 ratifikovala Unie Úmluvu o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu a od té doby je smluvní stranou Komise
pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC). V roce 2019 měla pět aktivních rybářských plavidel, která působila v oblasti úmluvy. WCPFC přijímá opatření pro
zachování a řízení biologických mořských zdrojů spadajících do její působnosti, která jsou pro smluvní strany závazná a která se provádí do práva EU prostřednictvím nařízení.
Poslední takové nařízení bylo přijato v roce 2007. Účelem předkládaného návrhu je provést do práva EU opatření pro zachování a řízení zdrojů, opatření v oblasti ochrany
mořských druhů, požadavky na plavidla a pronájem, opatření týkající se regionálního programu pozorovatelů a opatření upravující vstup na palubu a inspekce přijatá WCPFC v
letech 2008 až 2019, která dosud nebyla zahruta do právních předpisů Unie.
8163/21

COM(2021) 198 final

2021/0103(COD)

st08163.cs21.pdf (709 KB, 27. 4. 2021)
Přílohy:
st08163-ad01.cs21.pdf (410 KB, 27. 4. 2021)

26. 4. 2021 27. 4. 2021

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádost Belgie –
EGF/2020/005 BE/Swissport
Dopisem ze dne 22. prosince 2020 požádala Belgie o příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s propouštěním ve společnosti Swissport Belgium,
která působí v odvětví skladování a vedlejších činností v dopravě a činností souvisejících se stavbami a úpravou krajiny. V období od 9. června 2020 do 9. října 2020 bylo z této
společnosti propuštěno 1 468 pracovníků. Na základě posouzení žádosti navrhuje Komise poskytnout Belgii příspěvek z fondu ve výši 3 719 224 EUR.
8232/21

COM(2021) 212 final

2021/0109(BUD)

st08232.cs21.pdf (589 KB, 28. 4. 2021)

28. 4. 2021 28. 4. 2021

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Německa –
EGF/2020/003 DE/GMH Guss
Dopisem ze dne 15. prosince 2020 požádalo Německo o příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s propouštěním v podniku GMH Guss GmbH,
který působí v odvětví výroby základních kovů. V období od 31. července 2020 do 30. listopadu 2020 bylo z tohoto podniku propuštěno 585 pracovníků. Na základě posouzení
žádosti navrhuje Komise poskytnout Německu příspěvek z fondu ve výši 1 081 706 EUR.
8246/21

COM(2021) 207 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0107(BUD)

st08246.cs21.pdf (584 KB, 28. 4. 2021)

28. 4. 2021 28. 4. 2021
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Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and
Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv o udržitelnosti podniků
Předkládaný návrh je součástí balíčku opatření, která mají zlepšit tok peněz v EU na podporu udržitelných činností a přeorientovat investice do udržitelnějších technologií a
podniků. Jeho cílem je konkrétně zlepšit tok informací o udržitelnosti v podnikatelské sféře, a zajistit tak spolehlivé a srovnatelné informace o udržitelnosti pro investory a další
zúčastněné strany. Za tím účelem návrh reviduje a posiluje stávající pravidla zavedená směrnicí o vykazování nefinančních informací. Měl by tak vzniknout soubor pravidel
pro podávání zpráv o udržitelnosti na stejné úrovni jako v případě účetního výkaznictví. Hlavní body návrhu zahrnují:
• rozšíření požadavku na podávání zpráv o udržitelnosti na všechny velké společnosti a všechny kótované společnosti (tj. ze současných 11 000 společností na 50 000 společností),
přičemž Komise navrhuje vypracovat normy pro velké společnosti a samostatné, přiměřené normy pro malé a střední podniky, které mohou dobrovolně používat i nekótované
podniky;
• úpravu obsahu zpráv o udržitelnosti tak, aby obsahovaly údaje o otázkách, jako je dopad změny klimatu, jeho vliv na činnost podniků a dopad činností podniků na lidi a životní
prostředí;
• zjednodušení postupu podávání zpráv tím, že navrhovaná úprava bude představovat jednotné řešení podávání zpráv o udržitelnosi pro potřeby investorů i dalších zúčastněných
stran.
Nová úprava by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2023.
8132/21

COM(2021) 189 final

2021/0104(COD)

st08132.en21.pdf (876 KB, 26. 4. 2021)
Přílohy:
st08132-ad01.en21.pdf (283 KB, 26. 4. 2021)
st08132-ad02.en21.pdf (4 MB, 26. 4. 2021)
st08132-ad03.en21.pdf (357 KB, 26. 4. 2021)

26. 4. 2021 26. 4. 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 Better regulation: Joining forces to make better laws - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů - Zlepšování právní úpravy: společnými silami k lepší legislativě
V předkládaném sdělení představuje Komise způsoby pro další zlepšení procesu tvorby právních předpisů EU tak, aby legislativa odrážela skutečné potřeby, byla efektivní a
přiměřená, nevytvářela zbytečnou zátěž a reagovala na nové výzvy související s ekologickou a digitální transformací. Navržená opatření vycházejí z výsledků hodnocení současného
programu zlepšování právní úpravy, které Komise provedla v roce 2019. Komise ve sdělení připomíná a vysvětluje zásadní význam spolupráce se spolunormotvůrci, členskými státy
a zúčastněnými stranami, komunikace se zúčastněnými stranami a veřejností a transparentnosti, kterou již nyní zajišťuje řada (digitálních) nástrojů. Hlavní plánovaná opatření
zahrnují:
• zavedení zásady „jeden přijmout – jeden zrušit“, která má minimalizovat zátěž občanů a podniků (zejména malých a středních) vyplývající z provádění právních předpisů. Každá
nově zavedená zátěž by měla být vyvážena odstraněním ekvivalentní zátěže v téže oblasti politiky;
• další rozvoj platformy Fit pro budoucnost a zohledňování jejích stanovisek;
• začlenění strategického výhledu do tvorby politik, aby tato tvorba byla připravena pro budoucnost, například tím, že zohlední nové megatrendy v ekologické, digitální,
geopolitické a socioekonomické sféře;
• komplexnější a transparentnější posuzování dopadů, včetně zohledňování cílů udržitelného rozvoje a zvyšování příspěvku zlepšování právní úpravy k podpoře udržitelnosti a
digitální transformace;
• zlepšování hodnocení a lepší využívání jejich zjištění, včetně zlepšení ustanovení o monitoringu a přezkumu;
• zjednodušení veřejných konzultací zavedením jednotné „výzvy k předkládání informací“ na vylepšeném portálu "Podělte se o svůj názor".
8323/21

COM(2021) 219 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st08323.en21.pdf (730 KB, 29. 4. 2021)

29. 4. 2021 29. 4. 2021
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Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o tom, jak orgány v roce 2019 využívaly nařízení Rady č. 495/77, naposledy pozměněné nařízením č. 1945/2006 (o
pracovní pohotovosti), č. 858/2004 (o zvláště náročných pracovních podmínkách) a č. 300/76, naposledy pozměněné nařízením č. 1873/2006 (o práci na směny)
Komise předkládá pravidelnou každoroční zprávu o počtu úředníků a ostatních zaměstnanců v jednotlivých kategoriích, kteří pobírali příspěvky za pracovní pohotovost, příplatky
za zvláště náročné pracovní podmínky nebo příspěvky za práci v nepřetržitém provozu a práci na směny, a o celkových souvisejících výdajích za rok 2019. Příspěvky za pracovní
pohotovost pobíralo celkem 594 příjemců, z toho 424 zaměstnanců Komise (včetně 151 zaměstnanců Společného výzkumného střediska), příplatky za zvláště náročné pracovní
podmínky pobíralo celkem 216 příjemců výhradně z řad zaměstnanců Komise (z toho 190 zaměstnanců Společného výzkumného střediska) a příspěvky za práci v nepřetržitém
provozu a práci na směny pobíralo celkem 855 příjemců, z toho 595 zaměstnanců Evropského parlamentu a 125 zaměstnanců Komise. Za rok 2019 činily náklady na všechny tři
druhy příspěvků a příplatků vynaložené všemi evropskými orgány celkem 10 492 246,93 EUR (za rok 2018 to bylo 9 378 337,37 EUR).
8344/21

COM(2021) 204 final

st08344.cs21.pdf (860 KB, 30. 4. 2021)

30. 4. 2021 30. 4. 2021

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění
V návaznosti na nový pakt o migraci o azylu předkládá Komise strategii EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění. Společný systém EU pro navracení je jednou z klíčových
součástí účinné politiky v oblasti migrace a azylu. Dobrovolné návraty jsou obecně účinnější a nákladově efektivnější, než návraty nucené. Nemohou však fungovat bez efektivních
opatření pro opětovné začlenění vracejících se osob. Předkládaná strategie podporuje dobrovolné návraty a opětovné začlenění jako nedílnou součást společného systému EU pro
navracení. Jejím cílem je dosáhnout jednotnějšího a koordinovanějšího přístpu k této problematice napříč členskými státy a zvýšit efektivitu a udržitelnost celého systému
navracení. Strategie zahrnuje sedm oblastí činnosti, v jejichž rámci jsou navržena konkrétní opatření:
1. účinnější právní a operační rámec, včetně rychlých a spravedlivých společných postupů a zapojení agentury Frontex v rámci jejího rozšířeného mandátu;
2. účinná koordinace mezi všemi zúčastněnými stranami, včetně využití koordinátora pro navracení a sítě na vysoké úrovni pro navracení;
3. podpora dobrovolných návratů a opětovného začlenění migrantů z třetích zemí a mezi nimi, včetně uzavírání nových regionálních a multilaterálních partnerství;
4. efektivní poradenství v oblasti navracení, včetně vytvoření společných osnov pro poradce v oblasti navracení;
5. zajištění kvality podpůrných služeb, včetně vytvoření rámce kvality pro poskytovatele služeb v oblasti opětovného začlenění, s důrazem na individualizované služby pro zvlášť
zranitelné skupiny osob;
6. zvyšování udržitelnosti podpory v oblasti opětovného začlenění a zapojení partnerských zemí;
7. zajištění financování z nového víceletého finančního rámce, především prostřednictvím Azylového, migračního a integračního fondu a rovněž Nástroje pro sousedství a
rozvojovou a mezinárodní spolupráci a nástroje předvstupní pomoci.
8153/21

COM(2021) 120 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st08153.cs21.pdf (593 KB, 30. 4. 2021)

29. 4. 2021 30. 4. 2021
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Sdělení Komise - Taxonomie EU, podávání zpráv podniků o udržitelnosti, preference v oblasti udržitelnosti a fiduciární povinnosti: Nasměrování finančních
prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu
Předkládané sdělení představuje balíček opatření, která mají pomoci zlepšit tok peněz směrem k udržitelným činnostem v celé Evropské unii a přeorientovat investice do
udržitelnějších technologií a podniků, a tím přispět k dosažení klimatické neutrality Evropy do roku 2050. Opatření navazují na akční plán pro financování udržitelného růstu z
roku 2018 a již přijatá opatření v jeho rámci - nařízení o taxonomii EU (účinné od 12. července 2020), nařízení o referenčních hodnotách (účinné od 23. prosince 2020) a nařízení o
zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (účinné od 10. března 2021). Součástí balíčku jsou:
• akt v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU v oblasti klimatu, jehož cílem je podpořit udržitelné investice tím, že se vyjasní, jaké hospodářské činnosti nejvíce přispívají k
plnění cílů EU v oblasti životního prostředí. Akt zavádí první soubor technických screeningových kritérií pro definici, které činnosti podstatně přispívají k přizpůsobení se změně
klimatu a ke zmírňování změny klimatu. Měl by se vztahovat na hospodářské činnosti přibližně 40 % kótovaných společností v odvětvích, která jsou zodpovědná za téměř 80 %
přímých emisí skleníkových plynů v Evropě, a zahrnuje odvětví jako je energetika, lesní hospodářství, výroba, doprava a stavebnictví;
• návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků, jehož cílem je zlepšit tok informací o udržitelnosti v podnikatelské sféře. Návrh reviduje a posiluje stávající pravidla
zavedená směrnicí o vykazování nefinančních informací tak, aby společnosti podávaly zprávy o udržitelnosti jednotněji, a finanční podniky, investoři a širší veřejnost tak mohli
využívat srovnatelné a spolehlivé informace;
• šest pozměňujících aktů v přenesené pravomoci o fiduciárních povinnostech a investičním a pojišťovacím poradenství, jejichž cílem je zajistit, aby finanční podniky zahrnuly
udržitelnost do svých postupů a svého investičního poradenství klientům, a posílit boj proti "greenwashingu".
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Fostering a European approach to Artificial Intelligence - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů - Podpora evropského přístupu k umělé inteligenci
V návaznosti na strategii v oblasti umělé inteligence (UI) z dubna 2018 a výsledky veřejné diskuse navazující na bílou knihu o umělé inteligenci zveřejněnou v únoru 2020
představuje předkládáné sdělení hlavní prvky nového evropského přístupu k UI. Těmi jsou akt o umělé inteligenci (KOM(2021) 206), který představuje historicky první právní
regulaci UI, a revidovaný koordinovaný plán v oblasti UI. Balíček opatření doplňuje návrh nařízení o strojních výrobcích (KOM(2021) 202), který aktualizuje stávající směrnici o
strojních zařízeních s cílem zajistit celkové bezpečné začlenění systémů UI do těchto zařízení.
Navrhovaná regulace UI se podle Komise omezuje na minimální nezbytnou míru a vychází z přístupu založeného na rizicích. Omezený počet systémů UI, které představují jasnou
hrozbu pro bezpečnost, život a práva lidí, bude zakázán. Další pak budou podléhat různé míře regulace podle míry rizika, které představují: pro vysoce rizikové systémy UI, mezi
něž patří zejména všechny systémy biometrické identifikace na dálku, jsou stanoveny přísné požadavky v různých oblastech; systémy představující omezené riziko budou podléhat
specifickým požadavkům na transparentnost; u systémů představujících minimální riziko je povoleno volné používání. V zájmu podpory inovací budou zřízena tzv. "regulační
pískoviště".
Koordinovaný plán v oblasti UI byl poprvé zveřejněn v roce 2018 s cílem vymezit opatření a nástroje financování vývoje a zavádění UI. Součástí nového evropského přístupu k UI je
komplexní aktualizace tohoto plánu. Ta má zajistit, že veškeré podniknuté kroky budou v souladu s evropskou strategií pro umělou inteligenci a Zelenou dohodou pro Evropu,
zohlednit nové výzvy související s koronavirovou pandemií, urychlit investice do UI na podporu oživení, urychlit provádění vnitrostátních strategií v oblasti UI a odstranit
roztříštěnost. S využitím prostředků z programů Digitální Evropa a Horizont Evropa, facility na podporu oživení a odolnosti a programů politiky soudržnosti by měla být
realizována opatření zaměřená na: 1) vytváření příznivých podmínek pro vývoj a zavádění UI, 2) podporu přenosu systémů UI nejvyšší kvality z laboratoře na trh, 3) zajištění
fungování UI ve prospěch lidí a společnosti a 4) budování strategického vedoucího postavení v odvětvích a technologiích s velkým dopadem.
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