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Návrh nařízení Rady o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy
V dubnu 2021 požádala španělská vláda o prodloužení platnosti pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro řadu výrobků dovážených na Kanárské ostrovy.
Toto pozastavení bylo zavedeno nařízením (EU) č. 1386/2011 s cílem posílit konkurenceschopnost místních hospodářských subjektů, a zajistit tak na těchto ostrovech stabilnější
pracovní místa. Jeho platnost skončí dne 31. prosince 2021. Kanárské ostrovy využívají i jiná podobná opatření, která kompenzují hospodářské znevýhodnění související s jejich
zeměpisnou polohou. V důsledku pandemie covidu-19 došlo k omezení cestovního ruchu, což vedlo v k odhadovanému poklesu HDP v roce 2020 přibližně o 20 %. Kromě toho
došlo ve srovnání s rokem 2019 k poklesu stavební a průmyslové činnosti odhadem o 13 %. Komise proto navrhuje žádosti Španělska vyhovět a pozastavit cla společného celního
sazebníku použitelná na dovoz příslušných výrobků na Kanárské ostrovy, a to na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2031.
11516/21

2021/0209(CNS)

st11516.cs21.pdf (518 KB, 2. 9. 2021)
Přílohy:
st11516-ad01.cs21.pdf (443 KB, 2. 9. 2021)

1. 9. 2021 2. 9. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve specializovaném výboru pro spolupráci v oblasti prosazování práva a justiční
spolupráci zřízeném Dohodou o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným
královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé, pokud jde o prodloužení období uvedeného v čl. 540 odst. 3 dohody o obchodu a spolupráci mezi EU
a Spojeným královstvím (prümský rámec), během něhož mohou být se Spojeným královstvím vyměňovány údaje o profilech DNA a otiscích prstů
Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím zahrnuje možnost vzájemné spolupráce mezi příslušnými donucovacími orgány, pokud jde o automatizované
srovnávání profilů DNA, daktyloskopických údajů a údajů o registraci vozidel. Pro plné využití této možnosti je nezbytné, aby Spojené království přijalo příslušná prováděcí
opatření a tato opatření byla ze strany EU zhodnocena. Aby však nedošlo k přerušení již fungující spolupráce v uvedené oblasti, stanoví dohoda o obchodu a spolupráci, že do
výsledku hodnocení mohou členské státy tyto údaje Spojenému království předávat až do 30. září 2021. Toto přechodné období může být jednou prodlouženo nejvýše o devět
měsíců, tj. do 30. června 2022, specializovaným výborem pro spolupráci v oblasti prosazování práva a justiční spolupráci. Vzhledem k tomu, že hodnocení Spojeného království je
ve velmi rané fázi a že přechodné období lze prodloužit pouze jednou, navrhuje se, aby specializovaný výbor rozhodl o prodloužení přechodného období v maximální možné délce.
Unie by měla toto prodloužení podpořit.
11441/21

2021/0280(NLE)

st11441.cs21.pdf (476 KB, 31. 8. 2021)

30. 8. 2021 31. 8. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 15. valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční
přepravu (OTIF)
EU je od roku 1980 smluvní stranou Úmluvy o mezinárodní železniční dopravě (COTIF), která upravuje fungování Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční dopravu
(OTIF). Nejvyšším řídícím orgánem této organizace je valné shromáždění, které zasedá každé tři roky a naposledy se uskutečnilo v září 2018. Předkládaný návrh stanoví postoj
Unie týkající se aktů, jejichž přijetí je plánováno na nadcházejícím 15. valném shromáždění OTIF ve dnech 28. a 29. září 2021. Tyto akty zahrnují nařízení o volbě a podmínkách
služby generálního tajemníka a rozhodnutí týkající se: úpravy jednacího řádu valného shromáždění, návrhu dlouhodobé strategie OTIF, monitoringu a hodnocení právních nástrojů
a činností skupiny odborníků zaměřené na jednotné železniční právo pod záštitou Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN). Unie by měla přijetí
těchto aktů podpořit. V případě dlouhodobé strategie OTIF by pak měla usilovat o její soulad s vlastními cíli v oblasti železniční dopravy, zaměření na stávající cíle OTIF, provádění
prostřednictvím stávajících nástrojů a postupů COTIF a provedení zhodnocení dopadů dlouhodobé strategie na organizaci a zdroje OTIF a jeho zahrnutí do revidovaného návrhu.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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COM(2021) 478 final

2021/0271(NLE)

18. 8. 2021 1. 9. 2021

st11288.cs21.pdf (550 KB, 1. 9. 2021)
Přílohy:
st11288-ad01.cs21.pdf (528 KB, 1. 9. 2021)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v
některých oblastech mimo čtyři svobody (Program LIFE)
Cílem předkládaného návrhu je rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru tak, aby zahrnovala účast států ESVO EHP (Norska, Islandu a
Lichtenštejnska) na vybraných programech a nástrojích EU. Toto rozšíření se provádí prostřednictvím začlenění příslušných předpisů EU do protokolu 31 k Dohodě o EHP a týká
se států, které o ně projeví zájem. Tento návrh se konkrétně týká umožnění účasti Islandu na Programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE).
11526/21

2021/0282(NLE)

st11526.cs21.pdf (469 KB, 2. 9. 2021)
Přílohy:
st11526-ad01.cs21.pdf (452 KB, 2. 9. 2021)

2. 9. 2021 2. 9. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v
některých oblastech mimo čtyři svobody (Program EU4Health)
Cílem předkládaného návrhu je rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru tak, aby zahrnovala účast států ESVO EHP (Norska, Islandu a
Lichtenštejnska) na vybraných programech a nástrojích EU. Toto rozšíření se provádí prostřednictvím začlenění příslušných předpisů EU do protokolu 31 k Dohodě o EHP a týká
se států, které o ně projeví zájem. Tento návrh se konkrétně týká umožnění účasti Norska a Islandu na Programu pro činnost Unie v oblasti zdraví (EU4Health).
11533/21

2021/0284(NLE)

st11533.cs21.pdf (468 KB, 3. 9. 2021)
Přílohy:
st11533-ad01.cs21.pdf (451 KB, 3. 9. 2021)

2. 9. 2021 3. 9. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie v rámci Úmluvy o ochraně mořského prostředí oblasti Baltského moře („Helsinské úmluvy“) k
přijetí doporučení pro změnu přílohy III části II uvedené úmluvy
Úmluva o ochraně mořského prostředí oblasti Baltského moře vstoupila v platnost 3. května 1980 a Unie je její smluvní stranou. Cílem úmluvy je chránit mořské prostředí
Baltského moře před všemi zdroji znečištění, industrializací a jinými lidskými činnostmi. Na plnění úmluvy dohlíží Komise na ochranu baltského mořského prostředí (Helsinská
komise, HELCOM). Ta má dne 20. října 2021 na ministerském zasedání HELCOM 2021 přijmout doporučení o změně přílohy III části II Helsinské úmluvy. Účelem této změny je
modernizovat požadavky přílohy III části II úmluvy zahrnutím nejnovějšího vývoje vědeckých poznatků o osvědčených zemědělských postupech a nového slovníku pojmů, s
přihlédnutím ke stávajícím právním předpisům EU, a doplnit nový bod o recyklaci živin. Unie by měla přijetí doporučení podpořit.
11553/21

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0285(NLE)

st11553.cs21.pdf (458 KB, 3. 9. 2021)

3. 9. 2021 3. 9. 2021
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union at the seventh session of the Meeting of the Parties to the Aarhus
Convention regarding compliance cases ACCC/C/2008/32 and ACCC/C/2015/128 - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na
sedmém zasedání smluvních stran Aarhuské úmluvy, pokud jde o věci ACCC/C/2008/32 a ACCC/C/2015/128 týkající se dodržování úmluvy
Aarhuská úmluva je vícestranná dohoda o životním prostředí uzavřená pod záštitou Evropské hospodářské komise OSN, která upravuje přístup k informacím, účast veřejnosti na
rozhodování a přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Jejími smluvními stranami jsou všechny členské státy EU. Provádění úmluvy orgány a subjekty EU
upravuje nařízení (ES) č. 1367/2006 (Aarhuské nařízení). Smluvní strany Aarhuské úmluvy se scházejí každé čtyři roky a jeden ze stálých bodů na pořadu jednání se týká
dodržování úmluvy smluvními stranami. Na svém sedmém zasedání ve dnech 18.–20. října 2021 má zasedání smluvních stran přijmout rozhodnutí o dodržování úmluvy Evropskou
unií. V reakci na nález Výboru pro dohled nad dodržováním Aarhuské úmluvy ACCC/C/2008/32, který konstatoval nedostatky v přístupu k právní ochraně na úrovni EU, navrhla
Komise změnu Aarhuského nařízení, o němž bylo dosaženo politické dohody 12. července 2021 a který zjištěné problémy řeší. V souvislosti s nálezem ACCC/C/2015/128, který se
týká výjimek pro státní podporu podle Aarhuského nařízení, se Komise zavázala nález posoudit, zveřejnit výsledek tohoto posouzení do konce roku 2022 a předložit případná
opatření k řešení tohoto problému do konce roku 2023. Na nadcházejícím zasedání smluvních stran by tak EU měla schválit nález ve věci ACCC/C/2008/32 (s výhradou ustanovení
tohoto návrhu rozhodnutí Rady) a vzít na vědomí nález ve věci ACCC/C/2015/128, ale požádat o odložení jeho schválení na osmé zasedání smluvních stran, které proběhne v roce
2025.
11557/21

2021/0283(NLE)

st11557.en21.pdf (452 KB, 3. 9. 2021)

3. 9. 2021 3. 9. 2021

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 39. výroční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných
činnostech EU a o využití nástrojů na ochranu obchodu ze strany třetích zemí vůči EU v roce 2020
Předkládaná zpráva podává informace o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných činnostech EU, jakož i o činnosti třetích zemí v oblasti ochrany obchodu vůči EU v roce
2020. Jedná se o 39. výroční zprávu tohoto typu.
Na konci roku 2020 měla EU 150 platných opatření na podporu obchodu, což představuje ve srovnání s rokem 2019 nárůst o 10 opatření. Bylo zahájeno 15 nových
antidumpingových a antisubvenčních šetření a na konci roku jich probíhalo celkem 47. V šesti případech bylo uloženo prozatímní clo a v 11 případech konečné clo. Pět šetření bylo
uzavřeno bez uložení opatření. Navzdory nemožnosti provádět inspekce na místě v důsledku pandemie covidu-19 Komise díky přizpůsobení svých pracovních postupů dokončila
šetření v zákonných lhůtách. Úspěšné uplatňování nástrojů EU na ochranu obchodu potvrdil i audit Evropského účetního dvora v červenci 2020. Tribunál a Soudní dvůr vydaly v
roce 2020 17 rozsudků a rozhodnutí, které se vztahovaly k oblasti nástrojů na ochranu obchodu. Soudní dvůr mimo jiné potvrdil velmi omezenou roli zpráv odvolacího orgánu
WTO. V souvislosti s nástroji na ochranu obchodu bylo podáno 30 nových věcí.
Na konci roku 2020 bylo v platnosti 178 opatření na ochranu obchodu, která měla vliv na vývoz z EU, což je o 5 víc než v roce 2019 a představuje to nejvyšší počet v rámci
dosavadní monitorovací činnosti Komise. Největší podíl na těchto opatřeních má antidumpingový nástroj (133 opatření). Největší počet opatření proti vývozu z EU mají USA s 38
platnými opatřeními (36 v roce 2019), dále následuje Čína s 19, Turecko s 16 a Indie s 15. Největší počet opatření se vztahuje na výrobky z oceli (70) a chemické výrobky (48). K
dalším častým terčům opatření patří mražené hranolky, keramické dlaždice nebo papír.
V oblasti subvencí je třeba řešit stále komplikovanější a neprůhlednější subvenční programy realizované třetími zeměmi, které poškozují evropské výrobce. V reakci na vyvíjející se
subvenční praktiky Komise v roce 2020 poprvé zavedla vyrovnávací opatření proti subvencím, které jedna země (Čína) poskytovala výrobním závodům sídlícím v jiné zemi (Egyptě)
a vyvážejícím do EU. V období 2011 až 2020 připadalo na Čínu 14 (44 %) z celkového počtu 32 zahájených antisubvenčních šetření. Na řešení problematiky subvencí je zaměřena
Bílá kniha o vytvoření rovných podmínek v souvislosti se zahraničními subvencemi přijatá Komisí v červnu 2020.
11457/21

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st11457.cs21.pdf (643 KB, 31. 8. 2021)

30. 8. 2021 31. 8. 2021

4

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení
VEZ
dokumentu do PSP ČR

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Shrnutí výročních zpráv o provádění operačních programů spolufinancovaných z Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám v roce 2019
Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) pomáhá řešit nejhorší formy chudoby v EU, jako jsou například potravinová nouze, dětská chudoba a bezdomovectví. Na období
2014-2020 bylo v jeho rámci k dispozici 3,8 miliardy EUR, přičemž spolufinancování z fondu může činit až 85 %. Předkládaná zpráva informuje o využívání fondu v roce 2019.
Ve vykazovaném roce klesl podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením již sedmým rokem v řadě, a to na 21,4 % oproti 21,9 % v roce 2018. Chudobou a sociálním
vyloučením však zůstává ohroženo 107 milionů lidí, přičemž nejohroženějšími skupinami jsou děti (zejména děti rodičů s nízkou kvalifikací) a osoby se zdravotním postižením. V
důsledku pandemie covidu-19 lze navíc očekávat, že v roce 2020 se pozitivní trend v této oblasti obrátí a dojde ke značnému nárůstu chudoby. V reakci na pandemii přijala EU
různé nástroje pro zmírnění dopadů, jako invetsiční iniciativy pro reakci na koronavirus nebo nástroj REACT-EU. Rada rovněž přijala doporučení o vytvoření evropské záruky pro
děti. V novém víceletém finančním rámci na období 2021–2027 je fond FEAD začleněn do Evropského sociálního fondu plus (ESF+). Na konci roku 2019 dosáhlo přislíbené
kumulativní financování (na období 2014–2019) téměř 3 340 milionů EUR, což představuje 74 % celkových zdrojů programů. Finanční závazky v roce 2019 činily 608 milionů EUR
a platby příjemcům 478,5 milionu EUR. Do 31. prosince 2019 vyplatila Komise v rámci průběžných plateb celkem 1,5 miliardy EUR. Podpora z fondu v roce 2019 pokračovala v 26
členských státech. Většina států distribuovala potravinovou a/nebo základní materiální pomoc a provedla doprovodná opatření. Potravinová pomoc se dostala odhadem k 12,2
milionu osob, přes 800 000 osob obdrželo materiální pomoc a okolo 30 000 lidí využilo podporu v oblasti sociálního začleňování. 49 % všech osob, jimž byla poskytnuta pomoc,
představovaly ženy, děti obdržely více než 30 % dostupné pomoci. V několika členských státech včetně ČR obdržely děti největší podíl potravinové pomoci. Přibližně 10 %
konečných příjemců tvořili migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, či příslušníci menšin a přibližně 7 % osoby bez domova. Zatímco množství potravinové pomoci zůstalo
víceméně stabilní, množství základní materiální pomoci se oproti roku 2018 zvýšilo o 42 %. Tato pomoc zahrnuje zejména školní potřeby a hygienické potřeby pro rodiny s dětmi. K
hlavním problémům při provádění patřilo načasování a zpoždění při distribuování pomoci. Celkově Komise hodnotí provádění operačních programů jako uspokojivé.
11518/21

st11518.cs21.pdf (789 KB, 2. 9. 2021)
Přílohy:
st11518-ad01.cs21.pdf (1 MB, 2. 9. 2021)

2. 9. 2021 2. 9. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru o Záručním fondu pro vnější vztahy a jeho správě v roce 2020
Komise předkládá pravidelnou roční zprávu o Záručním fondu pro vnější vztahy a jeho správě za rok 2020. Fond poskytuje rezervu v oblasti likvidity, ze které se mají vyplácet
platby věřitelům Unie v případech, kdy jsou příjemci úvěrů poskytnutých nebo zaručených Evropskou unií v prodlení se splácením.
Celková výše finančních prostředků v záručním fondu k 31. prosinci 2020 činila 2 855 047 432,59 EUR a jeho celková účetní hodnota vzrostla v uvedeném roce přibližně o 26,31
milionu EUR. I nadále docházelo k prodlení u splátek syrských státních úvěrů a Evropská investiční banka (EIB) v této souvislosti podala dalších 14 žádostí o platby ze záručního
fondu v celkové výši 52,43 milionu EUR. Celkově bylo do 31. prosince 2020 těchto žádostí podáno 91 v celkové výši 528,39 milionu EUR. V lednu a březnu 2021 bylo z
nesplaceného úvěru poskytnutého letišti Enfidha (Tunisko) získáno 498 490,95 EUR a 167 718,31 EUR a v dubnu 2021 byla za platby v prodlení ze strany Sýrie vyplacena záruka
ve výši 7,4 milionu EUR. Poplatky za správu pro EIB za rok 2020 byly stanoveny na 837 634 EUR.
11435/21

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st11435.cs21.pdf (610 KB, 31. 8. 2021)

30. 8. 2021 31. 8. 2021
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Následné hodnocení projektu „Evropská
hlavní města kultury“ pro rok 2019 (Plovdiv a Matera)
Komise předkládá zprávu o následném hodnocení projektu "Evropská hlavní města kultury" (EHMK) za rok 2019. V tomto roce byl titul udělen bulharskému Plovdivu a italské
Mateře. Programy obou měst byly zaměřeny na podporu kulturní rozmanitosti a většího porozumění mezi evropskými občany. Ve městě Matera k tomu došlo prostřednictvím
zapojení téměř dvou set mezinárodních umělců, provedení přes 1 000 mezinárodních programů mobility a studijních pobytů a integrace mezinárodních akcí do programu. Ve
městě Plovdiv bylo vytvořeno přes 130 partnerství s uměleckými organizacemi z Evropy a celkem 80 akcí mělo přeshraniční rozměr. Programy obou měst rovněž zapojily místní
obyvatele a zúčastněné strany při současném rozšiřování přístupu ke kultuře a účasti v ní a pomohly posílit kulturní kapacitu místních kulturních a kreativních odvětví. Po dvanácti
letech ročních následných hodnocení zahrnujících tituly EHMK pro roky 2007 až 2019 vypracoval hodnotitel pět doporučení, z nichž tři jsou určena Komisi. Komise by měla
především posílit důraz na aspekt udržitelnosti akce, zejména na budování kapacity kulturních činitelů, tak aby kulturní činnosti zůstaly dlouhodobě zachovány. Komise dále na
základě doporučení vypracovala harmonizovaný minimální soubor klíčových ukazatelů výkonnosti a podporuje rozvoj společné mezinárodní komunikační kampaně za účelem
zvýšení účinnosti akce. Vnitrostátní orgány by pak měly usnadnit koordinaci se zůčastněnými stranami a podpořit výměnu zkušeností ohledně získávání finančních zdrojů pro
EHMK.
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