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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ohledně zamýšleného rozhodnutí účastníků Ujednání o státem podporovaných
vývozních úvěrech
Ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech je gentlemanskou dohodou mezi EU, Spojenými státy, Kanadou, Japonskem, Koreou, Norskem, Švýcarskem, Austrálií, Novým
Zélandem a Tureckem, jejímž cílem je poskytnout rámec pro řádné používání státem podporovaných vývozních úvěrů. Součástí ujednání jsou ustanovení o minimálních úrokových
sazbách CIRR, které se vztahují na státní finanční podporu vývozních úvěrů. Od začátku roku 2014 probíhá přezkum systému těchto úrokových sazeb a v červnu 2019 byl
předložen návrh na jejich reformu s cílem harmonizovat postupy mezi stranami ujednání a zajistit, aby podmínky odrážely podmínky na soukromých finančních trzích. V listopadu
2020 bylo dosaženo dohody o podobě návrhu a účastníci ujednání mají nyní písemným postupem rozhodnout o jeho přijetí. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
9361/21

COM(2021) 268 final

2021/0131(NLE)

st09361.cs21.pdf (459 KB, 1. 6. 2021)
Přílohy:
st09361-ad01.cs21.pdf (457 KB, 1. 6. 2021)

1. 6. 2021 1. 6. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění prováděcího protokolu k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským
společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026
Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Gabonskou republikou byla podepsána dne 4. června 2007 a vstoupila v platnost dne 11. června 2007 na
dobu šesti let. Platnost dohody se automaticky prodlužuje a dohoda je prováděna prostřednictvím prováděcích protokoklů. Platnost posledního prováděcího protokolu skončila dne
23. července 2016. Komise a vláda Gabonu vedly jednání o novém prováděcím protokolu na období 2021-2026 a tento protokol byl parafován dne 10. února 2021. Protokol
zohledňuje priority reformované společné rybářské politiky a jejího vnějšího rozměru a jeho cílem je zajistit rybolovná práva pro plavidla Unie v gabonské rybolovné oblasti v
souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými stanovisky a usneseními a doporučeními Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a v mezích dostupného přebytku.
Roční finanční příspěvek Unie bude podle nového protokolu činit 2 600 000 EUR. Cílem předkládaných návrhů je schválit podpis, prozatímní provádění a uzavření nového
protokolu jménem Unie. Spolu s nimi je předkládán návrh nařízení o rozdělení rybolovných práv stanovených prováděcím protokolem mezi dotčené členské státy (Španělsko a
Francii).
8736/21

COM(2021) 246 final

2021/0126(NLE)

st08736.cs21.pdf (848 KB, 2. 6. 2021)
Přílohy:
st08736-ad01.cs21.pdf (1 MB, 2. 6. 2021)

19. 5. 2021 2. 6. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření prováděcího protokolu k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na
období 2021–2026
8737/21

COM(2021) 247 final

2021/0127(NLE)

st08737.cs21.pdf (849 KB, 2. 6. 2021)
Přílohy:
st08737-ad01.cs21.pdf (1 MB, 2. 6. 2021)

19. 5. 2021 2. 6. 2021

Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv stanovených prováděcím protokolem k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o
partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026
8738/21

COM(2021) 248 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0128(NLE)

st08738.cs21.pdf (482 KB, 2. 6. 2021)

19. 5. 2021 2. 6. 2021
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Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) 2021/92 as regards certain fishing opportunities for 2021 in Union and non-Union waters - Návrh
nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a mimo Unii
Nařízení (EU) 2021/92 stanoví rybolovná práva pro některé rybí populace a skupiny rybích populací pro rok 2021 ve vodách Unie a pro plavidla Unie lovící ve vodách mimo Unii.
Cílem předkládaného návrhu je upravit některá tato práva na základě nejnovějšího vědeckého doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES). Změna se týká populace
šprota obecného v Kattegatu/Skagerraku, Norském moři a Severním moři a populace sardele obecné v podoblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie.
9271/21

COM(2021) 280 final

2021/0135(NLE)

st09271.en21.pdf (370 KB, 2. 6. 2021)
Přílohy:
st09271-ad01.en21.pdf (370 KB, 2. 6. 2021)

2. 6. 2021 2. 6. 2021

Proposal for a Council Decision on guidelines for the employment policies of the Member States - Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik
zaměstnanosti členských států
V rámci jarního balíčku evropského semestru 2021 předkládá Komise návrh týkající se hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států pro rok 2021. Tyto směry byly
naposled aktualizovány v říjnu 2020 rozhodnutím (EU) 2020/1512 s cílem zahrnout environmentální udržitelnost a digitální rozměr, zohlednit sdělení o silnější sociální Evropě pro
spravedlivou transformaci, zahrnout cíle udržitelného rozvoje OSN a reagovat na důsledky pandemie covidu-19 prostřednictvím konkrétních rad zaměřených na zmírnění dopadu
krize na zaměstnanost a sociální oblast. Jedná se o: hlavní směr 5: Podpora poptávky po pracovní síle; hlavní směr 6: Zlepšení nabídky práce a přístupu k zaměstnání, dovednostem
a kompetencím; hlavní směr 7: Zlepšení fungování trhů práce a zvýšení účinnosti sociálního dialogu a hlavní směr 8: Prosazování rovných příležitostí pro všechny, podpora
sociálního začleňování a boj proti chudobě. Předkládaný návrh potvrzuje platnost těchto směrů i pro rok 2021; členské státy by je měly zohlednit ve svých politikách zaměstnanosti
a reformních programech.
9485/21

COM(2021) 282 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0137(NLE)

st09485.en21.pdf (369 KB, 3. 6. 2021)

3. 6. 2021 3. 6. 2021
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Návrh doporučení Rady, kterým se mění doporučení Rady (EU) 2020/1475 ze dne 13. října 2020 o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na
pandemii COVID-19
S ohledem na zlepšující se epidemiologickou situaci v souvislosti s pandemií covidu-19 a s ohledem na aktualizaci doporučení o cestách do EU, jež nejsou nezbytně nutné, která
byla přijata dne 20. května 2021 a upravila pravidla pro cestující ze třetích zemí, navrhuje Komise změnu doporučení (EU) 2020/1475 o koordinaci omezení volného pohybu v EU.
Cílem navrhovaných změn je postupně zjednodušit cestovní opatření, a to především pro držitele digitálního zeleného certifikátu EU. Hlavní změny jsou následující:
• plně naočkované osoby by měly být osvobozeny od testování v souvislosti s cestováním nebo karantény 14 dnů po podání poslední dávky;
• uzdravené osoby by měly být osvobozeny od testování v souvislosti s cestováním nebo karantény po dobu 180 dnů po pozitivním testu PCR;
• osoby s platným osvědčením o testu by měly být osvobozeny od případné povinnosti karantény, přičemž by měla být stanovena standardní doba platnosti 72 hodin u testů PCR a
48 hodin u rychlých antigenních testů;
• členské státy by měly mít možnost znovu zavést cestovní opatření pro očkované a uzdravené osoby, pokud se rychle zhorší epidemiologická situace nebo pokud bude hlášena
vysoká prevalence nebezpečných variant;
• vyjasnění a zjednodušení požadavků stanovených jednotlivými členskými státy podle situace v zemi, odkud cestující přijíždějí: u zelených oblastí bez omezení, u oranžových
oblastí test před odjezdem, u červených oblastí v případě absence testu před odjezdem karanténa, u tmavě červených oblastí test a karanténa;
• osvobození nezletilých osob cestujících s rodiči od karantény, pokud ji nemusí podstupovat rodiče, a u dětí mladších šesti let rovněž osvobození od testů souvisejících s
cestováním;
• úprava prahových hodnot uvedených v mapě Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC): zvýšení čtrnáctidenní kumulativní míry hlášení případů covidu-19 u
oranžových oblastí z 50 na 75 a u červených oblastí z 50–150 na 75–150.
Členské státy by měly usilovat o zahájení vydávání digitálních zelených certifikátů EU již před 1. červencem 2021, kdy vstoupí v platnost příslušné nařízení. Komise dne 1. června
spustí ústřední část digitálního zeleného certifikátu EU, takzvanou bránu EU, v níž se ukládají veřejné klíče k ověřování certifikátu.
9220/21

COM(2021) 294 final

st09220.cs21.pdf (629 KB, 2. 6. 2021)

31. 5. 2021 2. 6. 2021

Proposal for a Council Regulation on the establishment and operation of an evaluation and monitoring mechanism to verify the application of the Schengen
acquis and repealing Regulation (EU) No 1053/2013 - Návrh nařízení Rady o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření
uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013
V souvislosti se strategií pro posílení schengenského prostoru předkládá Komise návrh na revizi schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu zavedeného nařízením
(EU) č. 1053/2013. Komise prováděla od roku 2015 průběžný přezkum tohoto mechanismu a v jeho rámci identifikovala některé nedostatky, mezi něž patří omezené strategické
zaměření a velká míra fragmentace, která neumožňuje účinně hodnotit fungování schengenského prostoru jako celku, nedostatečná flexibilita mechanismu s ohledem na nové
okolnosti a legislativní a operativní vývoj a pomalé přijímání a provádění nápravných opatření v případě zjištění nedostatků. S ohledem na zjištěné problémy je cílem
předkládaného návrhu provést změny ve čtyřech oblastech:
1. posílit strategické zaměření mechanismu a zajistit přiměřenější a strategičtější používání monitorovacích a hodnotících nástrojů;
2. zkrátit a zjednodušit postupy pro zvýšení účinnosti a účelnosti hodnocení zavedením čtyřměsíční lhůty pro zveřejnění hodnotící zprávy a doporučení a zrychleného postupu v
případě závažných nedostatků, které by mohly ohrozit Schengen jako celek, a zvýšit politický důraz na hodnocení a provádění doporučení;
3. posílit hodnocení dodržování základních práv podle schengenského acquis;
4. optimalizovat zapojení odborníků z členských států a spolupráci s dalšími orgány a subjekty Unie a vytvářet synergie s dalšími hodnotícími a monitorovacími mechanismy.
Navržené změny by měly být uplatňovány od 1. září 2022.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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9442/21

COM(2021) 278 final, SEC(2021) 225,
2021/0140(CNS)
SWD(2021) 119 final, SWD(2021) 120 final

st09442.en21.pdf (1 MB, 3. 6. 2021)
Přílohy:
st09442-ad01.en21.pdf (278 KB, 5. 6. 2021)
st09442-ad02.en21.pdf (3 MB, 5. 6. 2021)
st09442-ad03.en21.pdf (436 KB, 5. 6. 2021)
st09442-ad04.en21.pdf (276 KB, 5. 6. 2021)
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doručení
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3. 6. 2021 3. 6. 2021

Doporučení pro doporučení Rady, kterým se vydává stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2021
V rámci jarního balíčku evropského semestru předkládá Komise doporučení ohledně stanoviska Rady ke konvergenčnímu programu ČR z roku 2021. ČR by měla:
1. v roce 2022 zachovat podpůrné nastavení fiskální politiky, včetně impulsu dodaného Nástrojem pro oživení a odolnost, a zachovat investice financované z vnitrostátních zdrojů;
2. pokud to hospodářské podmínky dovolí, provádět fiskální politiku zaměřenou na dosažení obezřetných střednědobých fiskálních pozic a zajištění fiskální udržitelnosti ve
střednědobém horizontu. Zároveň posilovat investice s cílem podpořit růstový potenciál;
3. věnovat zvláštní pozornost skladbě veřejných financí na příjmové i výdajové straně rozpočtu a kvalitě rozpočtových opatření, aby se zajistilo udržitelné a inkluzivní oživení.
Upřednostňovat udržitelné investice podporující růst, zejména s ohledem na zelenou a digitální transformaci. Upřednostňovat fiskální strukturální reformy, které pomohou zajistit
financování priorit veřejné politiky a přispějí k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, mimo jiné posílením zdravotnických systémů a systémů sociální ochrany tak, aby se
vztahovaly na všechny a byly přiměřené a udržitelné.
9058/21

COM(2021) 503 final, SWD(2021) 501 final

st09058.cs21.pdf (451 KB, 3. 6. 2021)

2. 6. 2021 3. 6. 2021

Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Nařízení (ES) č. 765/2006 uvádí v účinnost omezující opatření vůči Bělorusku stanovená v rozhodnutí 2012/642/SZBP, včetně zmrazení finančních prostředků a zákazu
zpřístupňovat finanční prostředky nebo hospodářské zdroje osobám a subjektům, které jsou odpovědné za vážné porušování lidských práv nebo represi proti občanské společnosti
a demokratické opozici nebo jejichž činnosti jiným závažným způsobem narušují demokracii nebo právní stát v Bělorusku nebo mají prospěch z Lukašenkova režimu nebo jej
podporují. V návaznosti na protiprávně vynucené přistání vnitrounijního letu společnosti Ryanair v běloruském Minsku dne 23. května 2021, při němž byl zadržen novinář a
opoziční bloger Raman Pratasevič, a související závěry Evropské rady budou zavedena nová omezující opatření, která běloruským leteckým společnostem zakazují přelety nad
vzdušným prostorem EU a brání letům provozovaným těmito leteckými společnostmi v přístupu na letiště EU. Uvedené nařízení by proto mělo být odpovídajícím způsobem
změněno.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
9206/21

JOIN(2021) 10 final

st09206.cs21.pdf (434 KB, 1. 6. 2021)

1. 6. 2021 1. 6. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích stran Evropského rozvojového fondu určených pro financování tohoto fondu, včetně druhé splátky na rok 2021
Tento návrh se týká návrhu rozhodnutí Rady o druhé splátce finančních příspěvků do 11. Evropského rozvojového fondu (ERF), kterou mají strany ERF (členské státy a Spojené
království) uhradit v roce 2021. Roční příspěvek stran do Evropského rozvojového fondu na rok 2021 byl rozhodnutím (EU) 2020/1708 stanoven ve výši 3 700 000 000 EUR pro
Evropskou komisi a 300 000 000 EUR pro Evropskou investiční banku. Předkládaný návrh stanoví výši druhé splátky na rok 2021 pro jednotlivé strany. Souhrnná výše druhé
splátky činí 1 330 000 000 EUR a výše splátky pro ČR činí 10 606 085 EUR.
9452/21

COM(2021) 275 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0132(NLE)

st09452.cs21.pdf (439 KB, 3. 6. 2021)
Přílohy:
st09452-ad01.cs21.pdf (430 KB, 4. 6. 2021)

3. 6. 2021 3. 6. 2021
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing a framework for a
European Digital Identity - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o vytvoření rámce pro evropskou
digitální identitu
Nařízení (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) zavedlo rámec pro elektronickou
identifikaci na vnitřním trhu, který poskytuje základ pro přeshraniční elektronickou identifikaci, autentizaci a certifikaci internetových stránek v rámci EU. S ohledem na vývoj v
posledních letech se však stávající rámec jeví jako nedostatečný. Současný systém může využívat přibližně 59 % Evropanů a členské státy nemají povinnost vytvořit vnitrostátní
elektronickou identifikaci a zajistit její interoperabilitu s průkazy ostatních členských států. Cílem předkládaného návrhu je tyto nedostatky odstranit zlepšením účinnosti rámce a
jeho rozšířením na soukromý sektor a mobilní použití. Podle Komise by tak do roku 2030 mělo mít nejméně 80 % Evropanů možnost používat elektronickou identifikaci pro přístup
ke klíčovým veřejným službám.
Návrhem se zavádí digitální peněženky pro občany a podniky, díky nimž bude možné propojit vnitrostátní digitální identitu s doklady o jiných osobních atributech (např. řidičský
průkaz, diplomy nebo bankovní účet). Tyto peněženky budou vydávat orgány veřejné správy nebo uznané soukromé subjekty a umožní přístup k on-line službám bez nutnostni
použití soukromé identifikační metody nebo sdílení osobních údajů. Možnost využívat evropskou digitální identitu bude mít každý občan EU, rezident a podnik v Unii. Tato identita
by měla umožnit prokázání určitých osobních atributů pro účely přístupu k veřejným a soukromým digitálním službám v celé Unii. V zájmu zajištění kontroly uživatelů nad jejich
údaji si budou moci sami uživatelé zvolit, které aspekty své identity, údaje či certifikáty budou sdílet se třetími stranami.
V zájmu co nejrychlejšího zavedení evropské digitální identity zahájí Komise spolu s členskými státy a zúčastněnými stranami práci na technických aspektech, aby byl do září 2022
vytvořen společný soubor nástrojů, který bude zahrnovat technickou architekturu, normy a pokyny pro osvědčené postupy. Finanční podporu na zavádění evropské digitální
identity bude možné čerpat z programu Digitální Evropa a rovněž z Nástroje pro oživení a odolnost.
9471/21

COM(2021) 281 final
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st09471.en21.pdf (1 MB, 3. 6. 2021)
Přílohy:
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3. 6. 2021 3. 6. 2021

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pravidlech ke služebnímu řádu přijatých orgánem oprávněným ke jmenování v rámci jednotlivých orgánů
V roce 2014 byla přijata reforma služebního řádu zaměstnanců Unie, v jejímž rámci bylo jednotlivým orgánům umožněno přijímat podrobná prováděcí pravidla v různých
oblastech. Předkládaná zpráva je druhou zprávou o těchto pravidlech a týká se období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019. Vztahuje se na deset orgánů: Evropský parlament,
Radu, Evropskou komisi, Soudní dvůr Evropské unie, Účetní dvůr, Evropskou službu pro vnější činnost, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Evropského
veřejného ochránce práv a Evropského inspektora ochrany údajů.
První část zprávy popisuje mechanismy k zajištění jednotného uplatňování služebního řádu a uvádí přehled různých druhů pravidel, která mohou být přijata. Zpráva dále obsahuje
úplný seznam všech prováděcích pravidel přijatých orgány oprávněnými ke jmenování, zkoumá jejich kvalitu a dodržování a podává informace o prováděcích pravidlech přijatých
51 agenturami, která byla v platnosti ke dni 31. prosince 2019. Ve sledovaném období přijaly orgány celkem 630 prováděcích pravidel a na konci roku 2019 bylo v platnosti 689
prováděcích pravidel přijatých agenturami. Ze zprávy vyplývá, že orgány do velké míry využívaly svých pravomocí k přijímání pravidel ke služebnímu řádu a pracovnímu řádu
ostatních zaměstnanců Unie, i když v různém rozsahu. Celkově došlo k dalšímu sjednocení značného počtu oblastí prováděcích pravidel. Při přijímání prováděcích pravidel
dodržovaly orgány oprávněné ke jmenování v orgánech a agenturách ve velké míře platný právní rámec. Seznam prováděcích pravidel vypracovaný podle požadavků služebního
řádu Soudním dvorem EU je funkční, ale bude třeba objasnit přesný rozsah požadavku na zavedení prováděcích pravidel do seznamu a dosáhnout dohody o něm mezi orgány a
agenturami.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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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 European Commission Guidance on Strengthening the Code of Practice on Disinformation - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pokyny Evropské komise k posílení kodexu zásad boje proti dezinformacím
Kodex zásad boje proti dezinformacím byl vypracován v říjnu 2018. V předkládaném sdělení formuluje Komise pokyny k jeho posílení, a to na základě posouzení kodexu, které
provedla v roce 2020, a na základě zkušeností s dezinformacemi v průběhu voleb v roce 2019 a během pandemie covidu-19. Mezi hlavní nedostatky zjištěné během hodnocení patří
nekonzistentní a neúplné uplaňování kodexu napříč platformami a členskými státy, omezení vyplývající z povahy kodexu jako samoregulačního nástroje, nedostatky v rozsahu
závazků kodexu nebo absence přiměřeného monitorovacího mechanismu. K posílení kodexu by mělo dojít v několika oblastech:
• širší zapojení zúčastněných stran a individuálně přizpůsobené závazky odpovídající rozsahu a povaze služeb jednotlivých subjektů;
• demonetizace dezinformací, tj. omezení jejich financování např. prostřednictvím výměny informací o dezinformačních reklamách a zvýšením transparentnosti a odpovědnosti při
umisťování reklamy;
• zvýšení transparentnosti politické a specifické reklamy;
• zajištění integrity služeb prostřednictvím komplexního řešení stávajících i nově vznikajících forem manipulativního chování, které se používají k šíření dezinformací;
• posílení postavení uživatelů, zejména zvyšováním mediální gramotnosti, zajištěním dostupnosti nástrojů umožňujících bezpečný pohyb v online prostředí, zavedením nástrojů a
postupů pro oznamování dezinformací nebo zlepšením viditelnosti spolehlivých informací veřejného zájmu a varování uživatelů, kteří přišli do styku s dezinformacemi;
• zvýšení rozsahu ověřování faktů, např. prostřednictvím lepší spolupráce s ověřovateli faktů nebo většího pokrytí zemí a jazyků EU, a poskytnutí lepšího přístupu k údajům
výzkumným pracovníkům;
• vytvoření vhodného rámce pro sledování založeného na jasných klíčových ukazatelích výkonnosti, které by měřily výsledky a dopad opatření přijatých platformami, jehož součástí
bude i pravidelné podávání zpráv Komisi o přijatých opatřeních.
Komise navrhuje rovněž vytvoření centra pro transparentnost, v němž zúčastněné strany uvedou, jaké politiky přijaly k provádění závazků kodexu a jak byly tyto závazky
prosazovány, a zřízení stálé pracovní skupiny složené ze signatářů kodexu, zástupců Evropské služby pro vnější činnost, skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální
mediální služby (ERGA) a skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (EDMO), jejímž úkolem bude přispívat k přezkumu kodexu a jeho
přizpůsobování technologickému, společenskému, tržnímu a legislativnímu vývoji.
9440/21

COM(2021) 262 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09440.en21.pdf (662 KB, 2. 6. 2021)
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Zpráva Komise - Zkušenosti členských států se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o uzavřeném nakládání s geneticky
modifikovanými mikroorganismy za období 2014–2018
Komise předkládá pátou zprávu podle směrnice 2009/411/ES o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy za období 2014–2018. Zpráva vychází z informací
poskytnutých členskými státy ohledně jejich zkušeností se směrnicí.
Drtivá většina členských států rozšířila oblast působnosti svých prováděcích předpisů na uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami a geneticky modifikovanými
živočichy a v některých zemích jsou prováděcí předpisy přísnější než směrnice. Několik členských států oznámilo změny týkající se systémů oznamování a schvalování oproti
období 2009–2014. V období 2014–2018 vyřizovala většina členských států oznámení v zákonné lhůtě a pokud došlo ke zpoždění, týkalo se to obvykle méně než 15 % posuzovaných
oznámení. Členské státy usilovaly o minimalizaci těchto zpoždění, avšak upozornily, že dobu zpracování prodlužuje rostoucí složitost oznámení. Objevily se rovněž obtíže související
s kvalitou a úplností předložených oznámení, s definicemi směrnice a správnou klasifikací uzavřeného nakládání. V některých členských státech se odpad z činností při uzavřeném
nakládání po inaktivaci recykluje. Členské státy využívaly různé inspekční postupy - např. pravidelné inspekce s cílem vyhodnotit zejména soulad se směrnicí, správnou klasifikaci
posouzení rizik a účinnost příslušné úrovně bezpečnosti. Počet inspekcí se v jednotlivých členských státech liší, od 10 do 100 % kontrolovaných zařízení. Velmi málo členských
států ohlásilo nehody. Podle zpráv kladly členské státy důraz na posílení komunikace mezi uživateli a příslušnými orgány za účelem zvýšení informovanosti a sdílení osvědčených
postupů týkajících se činností při uzavřeném nakládání mezi uživateli. Mezi problematické otázky patří definice GMM/GMO v souvislosti s novými genomickými technikami a
syntetickou biologií, rozdíly ve výkladu a přístupu s ohledem na výrobu a podávání hodnocených humánních nebo veterinárních léčivých přípravků, které obsahují GMO nebo z
nich sestávají, nebo rozdíly v opatřeních týkajících se modifikovaných organismů s genovým tahem. Celkově ze zpráv členských států vyplývá, že ke zlepšení výkladu a provádění
směrnice by přispěla lepší spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány a harmonizované přístupy na úrovni EU.
9330/21

COM(2021) 266 final

st09330.cs21.pdf (833 KB, 1. 6. 2021)

31. 5. 2021 1. 6. 2021

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - "A strategy towards a fully functioning and resilient Schengen area" - Sdělení
Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie pro plně funkční a odolný schengenský prostor
Předkládané sdělení představuje strategii pro posílení schengenského prostoru a jeho přizpůsobení novým výzvám. Jejím cílem je zajistit integritu tohoto prostoru a dále zlepšit
jeho fungování. Strategie navrhuje opatření ve třech oblastech, které tvoří pilíře schengenského prostoru:
• efektivní správa vnějších hranic EU - zahájení diskuse o víceleté strategické politice pro evropskou integrovanou správu hranic, utvoření stálého útvaru Evropské pohraniční a
pobřežní stráže, zajištění interoperability informačních systémů pro správu hranic a řízení migrace do roku 2023, předložení návrhů na digitalizaci žádostí o víza a cestovních
dokladů, urychlené přijetí nového paktu o migraci a azylu;
• kompenzace neprovádění kontrol na vnitřních hranicích prostřednictvím jiných opatření - předložení návrhu kodexu policejní spolupráce EU, modernizace „prümského“ rámce
pro výměnu informací o DNA, otiscích prstů a registraci vozidel, větší využívání předběžných informací o cestujících na letech v rámci schengenského prostoru, společný přístup k
řízení migrace v rámci nového paktu o migraci a azylu;
• robustní systém správy a zlepšení jeho připravenosti - návrh revize schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu (předložený společně se sdělením),
pravidelná schengenská fóra na podporu politického dialogu o řešení společných problémů, návrh revize Schengenského hraničního kodexu posilující koordinaci, pohotovostní plán
pro aktivaci systému zelených pruhů pro nepřerušenou nákladní dopravu v případě budoucích krizí, zahájení dialogu s členskými státy ohledně dlouhodobého znovuzavedení
kontrol.
Navržená opatření by měla být realizována z velké části ještě v roce 2021, nejpozději pak do roku 2023. Komise rovněž připomíná, že na základě pozitivních výsledků hodnocení
uplatňování schengenského acquis by se měly k schengenskému prostoru připojit Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko, které dosud nejsou jeho součástí.
9441/21

COM(2021) 277 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o změně Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
Cílem Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech je navázat v této oblasti účinnější spolupráci mezi Evropskou unií a Japonskem. S
ohledem na vývoj práva EU v oblasti ochrany údajů v posledních letech, zejména přijetí směrnice o prosazování práva v oblasti ochrany údajů, pokládá Komise za nezbytné změnit
uvedenou dohodu tak, aby byla v souladu s aktuálními pravidly EU. Do dohody by měla být zahrnuta nová ustanovení upravující kvalitu a zabezpečení údajů, pravidla pro
uchovávání údajů a vedení záznamů, záruky vztahující se na zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, omezení dalšího předávání a pravidla pro dohled a opravné prostředky,
které mají fyzické osoby k dispozici. Komise doporučuje Radě, aby ji zmocnila k zahájení jednání s Japonskem o příslušné změně dohody. Směrnice pro jednání jsou stanoveny v
příloze.
9467/21

COM(2021) 269 final

st09467.cs21.pdf (488 KB, 4. 6. 2021)
Přílohy:
st09467-ad01.cs21.pdf (390 KB, 4. 6. 2021)

3. 6. 2021 4. 6. 2021

Zpráva Komise - Hodnotící zpráva Komise o provádění nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla (EU) č. 461/2010
V souladu s požadavky nařízení (EU) č. 461/2010 o blokové výjimce pro motorová vozidla předkládá Komise zprávu o jeho provádění. Cílem režimu zavedeného tímto nařízením a
některými souvisejícími předpisy je poskytnout právní jistotu zúčastněným subjektůmv odvětví motorvých vozidel, zajistit přiměřené umožňování výjimek, zajistit jednotné
uplatňování pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže a chránit některé druhy hospodářské soutěže v odvětví motorových vozidel.
Celkově se konkurenční prostředí na trzích motorových vozidel od roku 2010 příliš nezměnilo, avšak odvětví čelí tlaku v důsledku technologického vývoje, požadavku na trvalé
snižování emisí a změny vzorců mobility v důsledku pandemie covidu-19. Některé části odvětví motorových vozidel se tak budou v nadcházejících letech pravděpodobně rychle
vyvíjet, což bude mít zatím nejasný dopad na podmínky hospodářské soutěže. Konkurence je nejsilnější u osobních automobilů, méně intenzivní je u lehkých užitkových vozidel,
nákladních vozidel a autobusů. V současné době nejsou žádné známky selhání trhu nebo skutečného či potenciálního poškození spotřebitelů, které by odůvodňovaly odlišení
distribuce motorových vozidel od distribuce jiného zboží dlouhodobé spotřeby, a proto se použití blokové výjimky u distribuce motorových vozidel jeví jako vhodné. V oblasti oprav
motorových vozidel vyvíjejí nezávislí servisní pracovníci důležitý konkurenční tlak na schválené servisní pracovníky a zajišťují, aby si spotřebitelé mohli vybírat z poskytovatelů a
cen. Tyto hospodářské subjekty mohou vyvíjet takový tlak i nadále, pouze pokud budou mít přístup ke klíčovým vstupům, jako jsou náhradní díly, nástroje, školení, technické
informace a údaje generované ve vozidle. Současný režim je tedy stále vhodný, může však vyžadovat aktualizaci, aby byl zohledněn technologický pokrok. Na trzích náhradních
dílů do motorových vozidel existují nepružnosti, které omezují možnost výběru pro koncové spotřebitele, a u těchto trhů je tak i nadále žádoucí zvláštní režim. Celkově se podle
Komise současný režim osvědčil a měl by být zachován. Skutečnost, že přístup k údajům je pravděpodobným faktorem hospodářské soutěže, může v budoucnu vyžadovat
aktualizaci některých ustanovení.
9301/21

COM(2021) 264 final

st09301.cs21.pdf (595 KB, 1. 6. 2021)

1. 6. 2021 1. 6. 2021

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Guidance on Article 17 of Directive 2019/790 on Copyright in the Digital
Single Market - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pokyny k článku 17 směrnice 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na
jednotném digitálním trhu
V souvislosti s končící lhůtou (7. června 2021) pro provedení nových pravidel EU v oblasti autorského práva do vnitrostátního práva členských států předkládá Komise pokyny k
článku 17 nové směrnice o autorském právu, který stanoví nová pravidla pro platformy pro sdílení obsahu. Cílem pokynů je podpořit jednotné uplatňování tohoto ustanovení v celé
Unii. Článek 17 stanoví, že poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online musí od nositelů práv získat povolení, pokud jde o obsah nahraný na jejich internetových stránkách.
Pokud povolení nezískají, musí podniknout kroky k tomu, aby zabránili neoprávněnému nahrávání. Pokyny poskytují praktické informace o hlavních ustanoveních článku 17.
Komise je připravila ve spolupráci se zúčastněnými stranami a členskými státy na základě osvědčených postupů pro spolupráci mezi platformami pro sdílení obsahu online a
nositeli práv.
9525/21

COM(2021) 288 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09525.en21.pdf (646 KB, 4. 6. 2021)
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee, the
Committee of the Regions and the European Investment Bank - Economic policy coordination in 2021: overcoming COVID-19, supporting the recovery and
modernising our economy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru
regionů a Evropské investiční bance - Koordinace hospodářských politik v roce 2021: Překonání pandemie COVID-19, podpora oživení a modernizace naší
ekonomiky
Komise předkládá sdělení o koordinaci hospodářských politik v roce 2021. Účinná koordinace politik v rámci evropského semestru je podle Komise i nadále zásadní k nasměrování
ekonomiky EU k většímu růstu po krizi. Hlavními zásadami hospodářské agendy EU zůstávají environmentální udržitelnost, produktivita, spravedlnost a makroekonomická
stabilita. S ohledem na důsledky pandemie covidu-19 a její přetrvávající hrozbu musí hospodářská politika v letech 2021 a 2022 i nadále zajišťovat podporu a politiky by se v
budoucnu měly nově zaměřit na minimalizaci střednědobých důsledků této krize, mimo jiné s využitím Nástroje pro oživení a odolnost. Pokračování členských států v reformách a
investicích podle hlavních směrů politik zaměstnanosti bude mít zásadní význam pro podporu oživení, vytváření kvalitních pracovních míst a hladkého přechodu na trhu práce.
Klíčový význam má rychlé provedení národních plánů pro oživení a odolnost. Spojením finančních prostředků z nástroje NextGenerationEU na podporu oživení a nového víceletého
finančního rámce zajistí financování z EU v období 2021–2027 částku 1,8 bilionu EUR.
Pro podporu oživení bude mít rovněž zásadní význam pokračující koordinace vnitrostátních fiskálních politik. Celková orientace fiskální politiky by s přihlédnutím k vnitrostátním
rozpočtům a Nástroji pro oživení a odolnost měla být v letech 2021 a 2022 nadále podpůrná a s nastupujícím oživením by měla upřednostňovat vyšší veřejné a soukromé investice
a podporovat přechod na zelenou a digitální ekonomiku. Obecná úniková doložka Paktu o stabilitě a růstu se bude uplatňovat i v roce 2022 a její deaktivace se očekává od roku
2023. V období po roce 2022 by fiskální politiky měly i nadále zohledňovat sílu oživení, míru hospodářské nejistoty a aspekty fiskální udržitelnosti a členské státy by měly
pokračovat ve fiskální politice zaměřené na dosažení obezřetných střednědobých fiskálních pozic a zajištění fiskální udržitelnosti ve střednědobém horizontu a současně zvýšit
investice na podporu růstového potenciálu. Komise zdůrazňuje význam investic na podporu zelené a digitální transformace, fiskálních strukturálních reforem, včetně reforem k
posílení účinného vynakládání prostředků a vysoce kvalitní správy zdrojů veřejných financí, a reforem na straně příjmů, včetně přechodu od zdanění práce na ekologické daně.
U dvanácti členských států zjistila Komise makroekonomickou zranitelnost související s nerovnováhou a nadměrnou nerovnováhou; zprávy o hloubkových přezkumech pro
jednotlivé státy jsou připojeny ke sdělení. Hlavní zdroje nerovnováhy jsou do značné míry stejné jako před rokem, rizika však vzrostla. Revize klasifikace nerovnováhy nicméně není
podle Komise v tuto chvíli odůvodněná.
Aktuální cyklus evropského semestru bylo třeba přizpůsobit zahájení činnosti Nástroje pro oživení a odolnost. Klíčové prvky příštího cyklu nastíní nadcházející roční strategie pro
udržitelný růst 2022. Nově budou zahrnovat monitorování provádění plánů pro oživení a odolnost i monitorování pokroku při provádění zásad evropského pilíře sociálních práv.
Roční strategie vytyčí konkrétní kroky týkající se toho, jak má být v roce 2022 strukturován rámec správy daný semestrem.
9054/21
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Report from the Commission - Belgium, Bulgaria, Czechia, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden - Report prepared in accordance with Article
126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union - Zpráva Komise - Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko,
Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko a
Švédsko - Zpráva vypracovaná v souladu s čl. 126 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie
V rámci jarního balíčku evropského semestru 2021 předkládá Komise zprávu podle článku 126 Smlouvy o fungování Evropské unie, který stanoví postup při nadměrném schodku.
Dne 20. března 2020 přijala Komise v souvislosti s pandemií covidu-19 sdělení o aktivaci obecné únikové doložky v rámci Paktu o stabilitě a růstu. Díky této aktivaci členské státy
získaly při řešení současné krize rozpočtovou flexibilitu, jelikož jim umožňuje dočasně se odchýlit od postupu korekce k dosažení střednědobého rozpočtového cíle, pokud to
neohrozí udržitelnost veřejných financí ve střednědobém horizontu. Sdělení Komise ze dne 2. června 2021 o koordinaci hospodářských politik uvádí, že obecná úniková doložka
v rámci Paktu o stabilitě a růstu bude uplatňována i v roce 2022 a očekává se, že bude deaktivována od roku 2023. Protože však obecná úniková doložka nepozastavuje postupy
v rámci Paktu o stabilitě a růstu, analyzuje předkládaná zpráva, jak členské státy plní kritéria schodku a dluhu daná Smlouvou.
Ve 23 z 26 členských států, konkrétně v Belgii, Česku, Německu, Estonsku, Irsku, Řecku, Španělsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Lucembursku,
Maďarsku, na Maltě, v Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, na Slovensku a ve Finsku, byl schodek veřejných financí v roce 2020 vyšší než referenční hodnota
3 % HDP podle Smlouvy a nebyl této hodnotě blízko. V Bulharsku a Švédsku byl schodek veřejných financí vyšší než 3 % HDP, avšak byl této hodnotě blízko. Dánsko v roce 2021
plánuje schodek veřejných financí ve výši 3,3 % HDP, který je vyšší než 3 % HDP, je však této hodnotě blízko. Překročení referenční hodnoty je považováno za výjimečné, avšak
s výjimkou Bulharska, Dánska, Německa, Irska, Kypru, Lotyšska, Lucemburska, Nizozemska, Rakouska, Polska, Finska a Švédska se neočekává, že bude dočasné. Kritérium
schodku definované ve Smlouvě splňuje pouze Bulharsko, Dánsko a Švédsko.
Hrubý veřejný dluh překročil 60 % referenční hodnoty HDP koncem roku 2020 v Belgii, Německu, Řecku, Španělsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, na Kypru, v Maďarsku, Rakousku,
Portugalsku, ve Slovinsku, na Slovensku a ve Finsku. Údaje ukazují, že v roce 2020 nebyla dodržena doporučená hodnota pro snižování dluhu v Belgii, Řecku, Chorvatsku, Itálii, na
Kypru, v Maďarsku, Rakousku, Portugalsku a ve Slovinsku a že Španělsko a Francie, na něž se vztahuje přechodné pravidlo týkající se zadlužení, nedosáhly v tomto roce
dostatečného pokroku při plnění doporučené hodnoty pro snižování dluhu. Kritérium dluhu definované ve Smlouvě splňuje pouze Slovensko.
9434/21
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Communication from the Commission - Enhanced Surveillance update - Greece, June 2021 - Sdělení Komise - Aktualizovaná zpráva o posíleném dohledu – Řecko,
červen 2021
Komise předkládá desátou zprávu o posíleném dohledu nad Řeckem. Posílený dohled je komplexní mechanismus pro sledování hospodářského vývoje a provádění politik
nezbytných k zajištění udržitelného hospodářského oživení. Zpráva je založena na výsledcích šetření, které proběhlo ve dnech 20. a 21. dubna 2021. Podle zjištění Komise Řecko
významně pokročilo s prováděním reforem v řadě oblastí, včetně těch, které napomohou řešení dopadů pandemie covidu-19 a usnadní provádění nových veřejných investic. Komise
zmiňuje především reformu insolvenčního rámce, další snižování úvěrů v selhání, reformu nezávislého orgánu pro veřejné příjmy, reformu systému podpor pro místní veřejnou
dopravu, zásadní přepracování rámce pro veřejné zakázky nebo posílení kapacity Nejvyšší rady pro výběr civilních pracovníků. Řecké úřady přijímají opatření pro odstranění
zpoždění vzniklých v důsledku pandemie covidu-19, avšak tyto důsledky jsou stále patrné zejména v souvislosti s prováděním některých klíčových reforem finančního odvětví.
Celkově nicméně zpráva konstatuje, že Řecko přijalo nezbytné kroky ke splnění stanovených závazků.
9460/21
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Fifteenth Annual Report 2020 on the implementation of the Union assistance under
Council Regulation (EC) No 389/2006 of 27 February 2006 establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the
Turkish Cypriot community - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Patnáctá výroční zpráva za rok 2020 o provádění pomoci Unie podle nařízení Rady
(ES) č. 389/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se vytváří nástroj finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu o provádění pomoci Unie na základě nástroje finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru
za rok 2020.
Výše podpory určené pro rok 2020 činila 36,6 milionu EUR a Komise podepsala právní závazky v celkové výši 42,6 milionu EUR, což zahrnovalo nevyřízené smluvní závazky.
Vyplaceno bylo 41 milionů EUR. V roce 2020 pokračovala řada zavedených a úspěšných projektů, jako jsou stipendia EU a opatření na posilování důvěry v rámci podpory
poskytované Technickému výboru pro kulturní dědictví a Výboru pro pohřešované osoby. Ze zvláštního nástroje byly nadále financovány iniciativy společných technických výborů
obou společenství. Přetrvávaly značné problémy s účinným prováděním acquis po komplexním vyřešení kyperské otázky a řada právních textů stále není schválena. Jednou
z problematických otázek je rovněž stále výstavba kanalizace ve městě Famagusta, u níž Komise v prosinci 2013 vypověděla smlouvu. Spor s původním dodavatelem byl postoupen
k rozhodčímu řízení a dané řízení stále probíhá. Souběžně byla uzavřena smlouva na související opravné práce, ale tyto práce dosud nezačaly. V souvislosti s pandemií covidu-19
byla přijata zmírňující opatření, která zabezpečila pokračování projektů: byl rychle mobilizován mimořádný balíček s cílem poskytnout nejpotřebnější zdravotnické potřeby,
hospodářskou podporu pro mikropodniky a malé a střední podniky a odborné poradenství pro turecké společenství na Kypru. Na konci roku 2020 bylo v rámci programu v platnosti
194 smluv.
9533/21
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Report from the Commission to the Council - Seventeenth report on the implementation of Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April 2004 and the
situation resulting from its application covering the period 1 January until 31 December 2020 - Zpráva Komise Radě - Sedmnáctá zpráva o provádění nařízení
Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29. dubna 2004 a o stavu vyplývajícím z jeho uplatňování za období od 1. ledna do 31. prosince 2020
Nařízení (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení stanoví podmínky, za kterých se ustanovení práva EU použijí na pohyb osob, zboží a služeb
přes demarkační linii oddělující území Kyperské republiky, nad nimiž vláda nevykonává skutečnou kontrolu, a území, nad nimiž ji vykonává. Předkládaná zpráva je sedmnáctou
zprávou o provádění tohoto nařízení a vztahuje se na období od 1. ledna do 31. prosince 2020.
V důsledku dočasného uzavření některých přechodů a dočasných omezení uplatňovaných na jiných přechodech v souvislosti s pandemií covidu-19 se počet osob překračujících
demarkační linii v roce 2020 prudce snížil. Komise připomíná, že dočasná omezení lze použít jen za výjimečných okolností jako reakci na situaci vážně ohrožující veřejný pořádek
nebo veřejnou bezpečnost a jako krajní opatření. Snížil se rovněž počet osob překračujících linii nelegálně, nicméně nelegální migrace představuje nadále pro Kypr závažný
problém. Hodnota zboží obchodovaného přes demarkační linii se snížila o 14 % z 5 464 237 EUR na 4 693 898 EUR a hodnota zboží, pro které byly vydány doprovodné dokumenty,
se snížila o 21 % z 6 313 011 EUR na 4 974 335 EUR. Nejvíce se nadále obchodovalo s výrobky z plastu, dále s čerstvými rybami, stavebními materiály a prefabrikovanými
kontejnery. Pokračovala spolupráce Kyperské obchodní a průmyslové komory a Kyperskoturecké obchodní komory. Kyperská republika nadále nepovoluje překročení demarkační
linie komerčním vozidlům kyperských Turků nad 7,5 tuny a neumožňuje vstup zpracovaných potravinářských výrobků a materiálu určeného pro styk s potravinami, i když Komise
potvrdila, že na základě použitelného právního rámce je těmto výrobkům povoleno demarkační linii překročit a orgány Kyperské republiky by tomu neměly bránit. Komise bude
tento problém s kyperskými orgány dále řešit. Obecně lze konstatovat, že objem obchodu přes demarkační linii je stále nízký, a obě strany by proto měly pracovat na zajištění
účinného provádění nařízení a odstranění přetrvávajících překážek.
9536/21
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Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájit jednání o modernizaci Smlouvy o energetické chartě
Smlouva o energetické chartě je vícestranná obchodní a investiční dohoda v oblasti energetiky, která vstoupila v platnost v dubnu 1998. V současné době je jejími smluvními
stranami 52 států, EU a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Většina ustanovení smlouvy nebyla od 90. let revidována, a sekretariát charty proto navrhl její
modernizaci. Seznam témat pro modernizaci byl schválen 27. listopadu 2018 konferencí ministrů energetické charty a zahrnuje především ustanovení o ochraně investic,
předinvestiční ochranu, tranzit, organizaci regionální hospodářské integrace, ustanovení týkající se řešení sporů a zastaralá ustanovení smlouvy. Komise doporučuje Radě, aby ji
zmocnila k zahájení jednání o modernizaci Smlouvy o energetické chartě jménem Evropského společenství pro atomovou energii.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
9376/21
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pokrok v implementaci Iniciativy EU týkající
se opylovačů
V červnu 2018 přijala Komise iniciativu EU týkající se opylovačů, která reagovala na dramatický pokles výskytu a rozmanitosti volně žijících hmyzích opylovačů v posledních
desetiletích. Předkládaná zpráva posuzuje pokrok v provádění všech deseti opatření uvedených v iniciativě. Vychází mimo jiné z výsledků hodnocení politik, zpráv a publikací EU a
zvláštních studií.
Z dostupných údajů vyplývá, že při provádění opatření bylo dosaženo významného pokroku a že iniciativa poskytla zastřešující rámec pro opatření EU týkající se opylovačů v
odvětvových politikách. Mimo jiné byly vyvinuty systémy monitorování druhů opylovačů a příčin jejich úbytku. K realizaci iniciativy by měly přispět i informační systém o
opylovačích a zvláštní výzkumné iniciativy. Vlastní řešení příčin úbytku má však zatím pouze omezené výsledky; je třeba zvýšit úsilí zejména s ohledem na ztrátu stanovišť v
zemědělské krajině a dopady pesticidů. Přetrvávající hrozbu pro opylovače představuje rovněž změna klimatu a další znečišťující látky v životním prostředí. Dosažení cílů iniciativy
by měly podpořit strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti, strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“ a akční plán EU pro nulové znečištění. Komise zdůrazňuje klíčový
význam rozšiřování chráněných oblastí, obnovy ekosystémů, podpory agroekologických přístupů, obnovy krajinných prvků pro vysokou biologickou rozmanitost na zemědělské
půdě a snížení dopadu pesticidů a jiných látek znečišťujících životní prostředí. V budoucnu chce Komise podpořit zejména přiměřené využívání zdrojů, zřízení celounijního rámec
pro správu a monitorování opylovačů a lepší začlenění potřeb opylovačů do společné zemědělské politiky a právního rámce zaměřeného na pesticidy. Ve druhé polovině roku 2021
zahájí konzultace za účelem zjištění možností dalšího zlepšení rámce a určení dalších možných opatření a zdrojů a následně provede revizi iniciativy.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Globální přístup k výzkumu a inovacím Evropská strategie mezinárodní spolupráce v měnícím se světě
Špičkový výzkum je jednou ze strategických priorit EU. Předkládané sdělení představuje novou strategii EU pro mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací, která reaguje
na měnící se globální prostředí, kde se zvyšuje geopolitické napětí a jsou zpochybňována lidská práva, základní hodnoty a mezinárodní pravidla. Cílem nové strategie je jednak
potvrdit závazek EU jít příkladem a zachovávat otevřenost mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací při současném prosazování rovných podmínek pro všechny a
reciprocity a jednak posílit vedoucí úlohu EU při podpoře mnohostranných výzkumných a inovačních partnerství pro hledání řešení aktuálních globálních výzev. Za účelem
dosažení těchto cílů budou realizována opatření v několika oblastech:
• vytvoření otevřeného výzkumného a inovačního prostředí založeného na pravidlech a hodnotách - EU bude spolupracovat s mezinárodními partnery na vytvoření společného
chápání základních zásad a hodnot v oblasti výzkumu a inovací, jako je akademická svoboda, genderová rovnost, etika výzkumu, otevřená věda a tvorba politik založená na
důkazech (2021), a v rámci svých vnějších politik posílí zaměření na "vědeckou diplomacii";
• zajištění reciprocity a rovných podmínek v mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací - EU se zaměří na prosazování rovných podmínek v rámci bilaterální spolupráce s
prioritními partnerskými zeměmi a Komise vydá pokyny pro zahraniční vměšování zaměřené na výzkumné organizace a vysokoškolské instituce v EU (2021) a předloží kodex
správné praxe pro využívání duševního vlastnictví v mezinárodním kontextu (do konce roku 2022);
• spojení globálního úsilí pro společné řešení globálních výzev - opatření v této oblasti jsou zaměřena na zajištění spravedlivé ekologické transformace, podporu digitální
transformace, posílení globální spolupráce v oblasti zdraví a podporu inovací;
• úprava spolupráce s prioritními zeměmi a regiony - posílení spolupráce s průmyslově rozvinutými státy a rozvíjejícími se ekonomikami (Spojené státy, Čína, Kanada, Austrálie,
Japonsko, Singapur, Indie aj.), rozvoj spolupráce se zeměmi v bezprostředním sousedství EU (země ESVO, západní Balkán, Turecko, země Východního partnerství a jižního
sousedství, Spojené království), prohloubení partnerství s Afrikou, Latinskou Amerikou a státy ASEAN.
Klíčovým nástrojem provádění strategie bude program Horizont Evropa v součinnosti s dalšími nástroji EU, např. nástrojem pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci.
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the evaluation of Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust
services for electronic transactions in the internal market (eIDAS) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení nařízení (EU) č. 910/2014 o
elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS)
Na základě požadavků nařízení (EU) č. 910/2014 předkládá Komise zprávu o přezkumu jeho uplatňování a potřeby případné změny jeho rozsahu působnosti nebo některých
ustanovení. Z hodnocení vyplývá, že nařízení přispělo k dalšímu rozvoji jednotného trhu a poskytlo základ pro rozvoj systémů elektronické identifikace za účelem podpory
bezpečných digitálních transakcí. S ohledem na rychlý postup digitalizace v posledních letech a související očekávání uživatelů je však třeba stávající rámec posílit a zlepšit. Nově
vznikající digitální prostředí na trhu ustupuje od používání rigidních digitálních identit a vyžaduje spíše bezpečné způsoby elektronické identifikace a ověřování na základě
konkrétních atributů, které by následně umožnily využívání služeb v soukromém i veřejném sektoru. Stávající úprava nedokáže na tyto požadavky odpovídajícím způsobem
reagovat, a to i s ohledem na omezenou dostupnost elektronické identifikace v členských státech a nedostatečnou flexibilitu.
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