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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní organizaci pro révu vinnou a víno (OIV)
Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV) je mezivládní vědecko-technická organizace, jež působí v odvětví révy, vína, vinných nápojů, konzumního hroznového vína,
rozinek a ostatních výrobků z révy vinné. Jejími členy je v současné době 48 států včetně 20 členských států Unie. EU má od 20. října 2017 v OIV udělen zvláštní status, který jí
umožňuje zasahovat do činnosti komisí, subkomisí a expertních skupin a účastnit se zasedání valné hromady a výkonného výboru. Předkládaný návrh se týká postoje EU k
usnesením, která mají být přijata na valné hromadě OIV dne 12. července 2021. Usnesení se týkají zavedení nových enologických postupů, aktualizace textů OIV odkazujících na
některé vinifikační procesy, aktualizace analytických a mikrobiologických kontrolních technik pro některé enologické postupy a stanovení nových metod analýzy. Členské státy,
které jsou členy OIV, by měly jménem Unie přijetí těchto usnesení podpořit.
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Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodách o obchodu s ekologickými produkty mezi Evropskou unií a Argentinou, Austrálií, Indií,
Izraelem, Japonskem, Kanadou, Korejskou republikou, Kostarikou, Novým Zélandem, Spojenými státy americkými a Tuniskem
Nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů stanoví možnost poskytnout přístup na trh Unie ekologickým produktům pocházejícím ze
třetích zemí, jejichž systém ekologické produkce a kontrolní systém byly uznány za rovnocenné systémům Unie. Uznání rovnocennosti třetích zemí by mělo být schvalováno na
základě obchodních dohod mezi Unií a těmito zeměmi. Nařízení rovněž stanoví, že aktuálně platná uznání rovnocennosti pozbudou platnosti dne 31. prosince 2026, což se dotkne
obchodu s ekologickými produkty mezi EU a Argentinou, Austrálií, Indií, Izraelem, Japonskem, Kanadou, Korejskou republikou, Kostarikou, Novým Zélandem, Spojenými státy
americkými a Tuniskem. V zájmu zajištění kontinuity obchodu s těmito zeměmi i po roce 2026 Komise doporučuje Radě, aby ji zmocnila k zahájení jednání o dvoustranných
dohodách o obchodu s ekologickými produkty, které umožní uznání rovnocennosti. Směrnice pro jednání jsou stanoveny v příloze.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zdanění podniků pro 21. století
Cílem předkládaného sdělení je podpořit vznik spolehlivého, účinného a spravedlivého systému zdaňování podniků v Evropské unii. Komise jím reaguje na aktuální trendy, jako je
stárnutí populace, změna klimatu, globalizace, proměna pracovního trhu nebo digitalizace, které byly ještě umocněny pandemií covidu-19. Nový systém zdanění podniků by měl
podpořit oživení po pandemii a zajistit odpovídající veřejné příjmy v nadcházejících letech a současně vytvořit spravedlivé a stabilní podnikatelské prostředí, které bude přispívat k
udržitelnému růstu a otevřené strategické autonomii EU. Sdělení rovněž zohledňuje pokrok, jehož bylo dosaženo v rámci jednání skupiny G20 a OECD o celosvětové daňové
reformě.
Nová politika EU v oblasti zdanění podniků by měla být zaměřena na dvě priority: 1) umožnění spravedlivého a udržitelného růstu a 2) zajištění účinného zdanění. Pokrok na úrovni
EU by pak měly podpořit činnosti na úrovni jednotlivých členských států zohledňující specifika jejich ekonomik. V rámci sdělení je navrženo pět konkrétních opatření, která by
měla být realizována do roku 2023:
• legislativní návrh upravující zveřejňování efektivních daňových sazeb některých velkých společností působících v EU (2022);
• legislativní návrh stanovující pravidla pro zamezení zneužívání krycích společností pro vyhýbání se daňovým povinnostem (4. čtvrtletí 2021);
• doporučení o vnitrostátním zacházení se ztrátami (předloženo spolu se sdělením);
• legislativní návrh, jehož cílem bude řešit zvýhodnění dluhu ve zdanění právnických osob při současném zdanění právnických osob, který zvýhodňuje dluhové financování
společností oproti financování vlastním kapitálem, a motivovat společnosti k tomu, aby své činnosti financovaly prostřednictvím vlastního kapitálu, namísto toho, aby se zadlužily
(1. čtvrtletí 2022) a
• nový rámec pro zdanění podniků v EU - „Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů“ (Business in Europe: Framework for Income Taxation – BEFIT). Tento rámec by měl
poskytnout jednotný soubor pravidel pro daň z příjmů právnických osob v EU a zajistit spravedlivější rozdělení práv na zdanění mezi členské státy a snížení administrativní zátěže a
nákladů na dodržování předpisů, odstranit daňové překážky a minimalizovat možnosti vyhýbání se daňovým povinnostem. Rámec BEFIT nahradí projednávaný návrh společného
konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) z roku 2016, který bude stažen.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování směrnice 2014/40/EU týkající se
výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků
Komise předkládá zprávu o uplatňování směrnice 2014/40/EU o tabákových výrobcích. Směrnice měla být provedena do 20. května 2016 a jejím cílem je snížit do pěti let od jejího
provedení spotřebu tabáku o 2 %. Ve stanovené lhůtě provedlo směrnici jen minimum členských států a vůči ostatním zahájila Komise řízení o nesplnění povinnosti. Všechna tato
řízení byla uzavřena do roku 2020. Zpráva podrobněji zkoumá uplatňování ustanovení týkajících se složek a emisí, označování a balení, sledovatelnosti a bezpečnostních prvků,
přeshraničního prodeje na dálku, nových tabákových výrobků, elektronických cigaret a náhradních náplní a bylinných výrobků ke kouření. Z dostupných údajů vyplývá, že
směrnice posílila kontrolu tabáku, zpřísnila pravidla (např. rozšířila kombinovaná zdravotní varování a systém sledování a vyhledávání nebo zakázala charakteristické příchutě),
zřídila databázi složek a zavedla regulaci elektronických cigaret, přičemž to vše se stalo pevnou součástí ucelené politiky EU v oblasti kontroly tabáku. Díky směrnici bylo dosaženo
cíle 2% snížení spotřeby tabáku, přičemž došlo k poklesu prevalence kuřáctví mezi mládeží. Směrnice rovněž provedla příslušná ustanovení rámcové úmluvy Světové zdravotnické
organizace (WHO). Míra souladu vnitrostátních právních předpisů se směrnicí se nicméně v jednotlivých členských státech liší a bylo dosaženo pouze omezené harmonizace.
Hlavním důvodem je nedostatek zdrojů k prosazování na straně členských států, neboť nové funkční systémy (EU-CEG, nezávislá poradní skupina, sledovatelnost) jsou na tyto
zdroje náročné. I přes dosažené zlepšení však v EU přetrvává vysoká míra kouření a velký počet mladých lidí kouřit začíná. To by mělo být zohledněno při dalším posuzování rámce
EU pro tabákové výrobky, stejně jako cíl WHO snížit do roku 2025 ve srovnání s rokem 2010 relativní spotřebu tabáku o 30 % a cíl Evropského plánu boje proti rakovině dosáhnout
do roku 2040 „beztabákové“ generace.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pátá výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku
Komise předkládá pátou výroční zprávu o nástroji pro uprchlíky v Turecku, který byl zřízen v listopadu 2015 a jehož prostřednictvím je koordinováno uvolňování zdrojů, které
vyčleňuje rozpočet EU i členské státy formou nadrámcových příspěvků na podporu řešení uprchlické krize v Turecku, kde žijí více než 4 miliony uprchlíků a migrantů. Nástroj
koordinuje celkový rozpočet ve výši 6 miliard EUR (3 miliardy EUR na období 2016-2017 a 3 miliardy EUR na období 2018-2019). Provádí se ve formě humanitární a rozvojové
pomoci. Zpráva popisuje vývoj do konce února 2021.
V prosinci 2019 byo dokončeno plánování nástroje a ke konci roku 2020 byly uzavřeny smlouvy na celý provozní rozpočet ve výši 6 miliard EUR, z čehož byly vyplaceny 4,072
miliardy EUR. V souvislosti s pandemií covidu-19 bylo období provádění projektů v rámci zvláštního opatření ve výši 1,6 miliardy EUR z roku 2016 prodlouženo do června 2023, což
by mělo umožnit, aby všechny dotčené projekty dosáhly svých stanovených cílů. Do konce roku 2020 bylo na intervence v oblasti zdravotní péče a opatření v oblasti sociálněekonomické podpory přesměrováno přibližně 65 milionů EUR s cílem zmírnit dopad pandemie. Z celkové částky je 41 % určeno na humanitární pomoc a 59 % na rozvojovou
pomoc. V rámci humanitární složky nástroje bylo realizováno celkem 65 projektů, jejichž cílem je pokrýt základní potřeby, ochranu, vzdělávání a zdravotní péči nejzranitelnějších
uprchlíků v Turecku. K 31. lednu 2021 bylo v rámci této složky vyplaceno 2,296 miliardy EUR. Rozvojová pomoc se zaměřuje na dlouhodobější potřeby a jejími prioritami jsou
vzdělávání, ochrana, zdraví, infrastruktura, základní potřeby a socioekonomická podpora a řízení migrace. Zaměřuje se rovněž na genderové aspekty prováděných projektů.
Celkem se v jejím rámci realizuje 26 projektů a vyplaceno bylo 1,75 miliardy EUR. Další kroky budou zahrnovat: pokračování účinného provádění všech projektů, dokončení
hodnocení v polovině období, pokračování komunikačních aktivit souvisejících s nástrojem, uspořádání zasedání řídícího výboru nástroje na jaře a na podzim 2021 a posouzení
možností další podpory uprchlíků a hostitelských komunit v Turecku.
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