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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku v souvislosti se
sérií zemětřesení, k nimž došlo v období od 28. prosince 2020
Cílem předkládaného návrhu je schválit poskytnutí finanční pomoci z Fondu solidarity Evropské unie Chorvatsku v souvislosti se sérií zemětřesení, která se zde vyskytla v období
od 28. prosince 2020 do 21. února 2021. Celková výše pomoci by měla činit 319 192 359 EUR, z čehož by 41 325 507 EUR mělo být vyplaceno formou zálohy.
13322/21

COM(2021) 963 final

2021/0359(BUD)

st13322.cs21.pdf (518 KB, 9. 11. 2021)

29. 10. 2021 9. 11. 2021

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/593, pokud jde o dobu trvání a rozsah odchylky od článků 218 a 232
směrnice 2006/112/ES
Dopisem ze dne 31. března 2021 požádala Itálie o povolení nadále se odchylovat od článků 218 a 232 směrnice o DPH, aby mohla pokračovat v uplatňování povinnosti elektronické
fakturace, a o rozšíření působnosti povinnosti elektronické fakturace na osoby povinné k dani, které využívají osvobození od daně pro malé podniky. Systém povinné elektronické
fakturace se osvědčil v boji proti daňovým podvodům a únikům, zjednodušil dodržování daňových předpisů, zefektivnil výběr daní a přispěl ke snížení administrativních nákladů
podniků. Rozšíření působnosti tohoto systému na malé podniky by boj proti daňovým podvodům a únikům dále posílilo a nemělo by pro dotčené subjekty znamenat významnou
zátěž, ale naopak by jim přineslo odstranění nákladů na tisk a archivaci faktur, snížení rizika chyb při přípravě faktur a přístup k řadě online služeb poskytovaných italskou
daňovou správou. Platnost stávající odchylky skončí dne 31. prosince 2021. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Itálii její další používání i její rozšíření, a to do
31. prosince 2024.
13628/21

COM(2021) 681 final

2021/0357(NLE)

st13628.cs21.pdf (505 KB, 9. 11. 2021)

8. 11. 2021 9. 11. 2021

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům
na základě žádosti Španělska – EGF/2021/004 ES/Aragón automotive
Dne 26. července 2021 předložilo Španělsko žádost o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s propouštěním v 50 podnicích působících
v odvětví výroby motorových vozidel v regionu Aragonie. V období od 1. listopadu 2020 do 1. května 2021 bylo z dotčených podniků propuštěno 592 zaměstnanců a před tímto
obdobím a po něm dalších 460 zaměstnanců. Na základě posouzení žádosti navrhuje Komise poskytnout Španělsku pomoc z fondu v celkové výši 1 404 863 EUR.
13591/21

COM(2021) 683 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0356(BUD)

st13591.cs21.pdf (649 KB, 8. 11. 2021)

8. 11. 2021 8. 11. 2021
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Návrh nařízení Rady o rámci opatření pro zajištění dodávek lékařských protiopatření pro krizové situace v případě mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví
na úrovni Unie
V návaznosti na zkušenosti získané během pandemie covidu-19 je cílem předkládaného návrhu vytvořit na úrovni EU rámec, který Unii v případě ohrožení veřejného zdraví umožní
přijmout nezbytná opatření pro zajištění dostatečné a včasné dostupnosti a dodávek příslušných lékařských protiopatření. Klíčové prvky tohoto rámce zahrnují:
• zřízení výboru na vysoké úrovni pro zdravotní krize, který bude zajišťovat koordinovaný postup na úrovni EU;
• vytvoření mechanismů pro monitorování, aktivaci nouzového financování a pořizování a nákup lékařských protiopatření a surovin, včetně rychlého a důkladného zhodnocení
dodavatelských řetězců a výrobní kapacity producentů;
• aktivaci zařízení EU FAB (sítě stále připravených výrobních kapacit pro výrobu očkovacích látek a léků) s cílem zpřístupnit vyhrazené nárazové výrobní kapacity a zajistit
dodávky;
• aktivaci pohotovostních výzkumných a inovačních plánů na základě dialogu s členskými státy, využití celounijních sítí pro klinická hodnocení a platforem pro rychlé sdílení dat;
• opatření týkající se výroby příslušných lékařských protiopatření, včetně soupisu výrobních zařízení, surovin, spotřebního materiálu, vybavení a infrastruktury a opatření pro
navýšení výroby v EU.
11956/21

COM(2021) 577 final

2021/0294(NLE)

st11956.cs21.pdf (1 MB, 8. 11. 2021)

20. 9. 2021 8. 11. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru velvyslanců AKT-EU, pokud jde o změnu rozhodnutí Výboru velvyslanců č.
3/2019 ze dne 17. prosince 2019 o přijetí přechodných opatření podle čl. 95 odst. 4 dohody o partnerství AKT-EU
Dohoda o partnerství AKT-EU (dohoda z Cotonou) byla uzavřena v roce 2000 na období dvaceti let. Její platnost měla vypršet dne 29. února 2020. Rozhodnutím Výboru velvyslanců
AKT-EU č. 3/2019 byla platnost dohody prodloužena do 31. prosince 2020 a následně do 30. listopadu 2021. Jednání o nové dohodě byla zahájena v září 2018 a dne 15. dubna 2021
bylo hlavními vyjednavači parafováno její znění. Jednání však byla následně znovu otevřena a stále probíhají. Uvedené rozhodnutí by proto mělo být změněno za účelem dalšího
prodloužení platnosti stávající dohody do 30. června 2022, nebo do vstupu v platnost či zahájení prozatímního provádění nové dohody, podle toho, co nastane dříve.
13336/21

COM(2021) 686 final

2021/0358(NLE)

st13336.cs21.pdf (495 KB, 12. 11. 2021)

28. 10. 2021 12. 11. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 32 k Dohodě o EHP o finančních
postupech pro provádění článku 82
Článek 82 Dohody o Evropském hospodářském prostoru stanoví pravidla, která by se měla vztahovat na finanční účast států ESVO EHP (Norska, Islandu a Lichtenštejnska), pokud
se účastní programů Unie. Protokol 32 k Dohodě o EHP dále stanoví pravidla, která by se měla použít, pokud jde o finanční postupy pro provádění článku 82. Předkládaný návrh
stanoví postoj Unie k plánovanému rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, jehož cílem je změnit protokol 32 s ohledem na přijetí nového víceletého finančního rámce a rozpočtové
důsledky vystoupení Spojeného království z Unie. Konkrétně se tímto aktem mění výpočet částky účelově vázaných příjmů od států ESVO EHP přičtených k prostředkům EU. Unie
by měla jeho přijetí podpořit.
13507/21

COM(2021) 673 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0351(NLE)

st13507.cs21.pdf (460 KB, 8. 11. 2021)
4. 11. 2021 8. 11. 2021
Přílohy:
st13507-ad01.cs21.pdf (414 KB, 8. 11. 2021)
st13507-ad01re01.cs21.pdf (409 KB, 9. 11. 2021)
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů Energetického společenství a ve stálé skupině na vysoké úrovni
Energetického společenství (Bělehrad, Srbsko, 29. a 30. listopadu 2021)
Smlouva o Energetickém společenství vstoupila v platnost dne 1. července 2006 a Unie je její smluvní stranou. Na provádění smlouvy dohlíží Rada ministrů, jíž je nápomocna stálá
skupina na vysoké úrovni. Na svém nadcházejícím zasedání ve dnech 29. a 30. listopadu 2021 mají tyto orgány přijmout řadu aktů, které se týkají např. změn přílohy I smlouvy a
úprav v souvislosti s nově přijatými právními předpisy, přijetí rozpočtu Energetického společenství na období 2022-2023 nebo případů porušení Smlouvy o Energetickém
společenství. Unie by měla přijetí uvedených aktů podpořit.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
13571/21

COM(2021) 690 final

2021/0362(NLE)

st13571.cs21.pdf (577 KB, 11. 11. 2021)
Přílohy:
st13571-ad01.cs21.pdf (490 KB, 11. 11. 2021)

8. 11. 2021 11. 11. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří („Barcelonská
úmluva“) k přijetí rozhodnutí o změně přílohy Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním způsobeným odpady shazovanými z plavidel a letadel
nebo spalováním na moři
Úmluva o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře („Barcelonská úmluva“) spolu se svými sedmi protokoly představuje základní právně závaznou
mnohostrannou dohodu týkající se ochrany životního prostředí ve Středomoří. Unie je její smluvní stranou. Ve dnech 7. - 10. prosince 2021 proběhne 22. setkání smluvních stran
této úmluvy a jejích protokolů, kde mají být přijaty některé změny úmluvy a vybraných protokolů. Komise předkládá soubor šesti návrhů, které stanoví postoj Unie k jednotlivým
navrhovaným změnám. Ty zahrnují:
• změnu přílohy Protokolu o prevenci a odstraňování znečištění Středozemního moře odpady shazovanými z plavidel a letadel nebo spalováním na moři,
• změnu příloh Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů a činností,
• změnu příloh Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním působeným průzkumem a využíváním pevninského šelfu a mořského dna a jeho podloží a
• označení Středozemního moře jako celku jako kontrolní oblasti emisí oxidů síry podle Mezinárodní úmluvy o zabránění znečištění z lodí,
• změnu regionálního plánu o řízení odpadků v moři ve Středomoří a
• přijetí regionálních plánů týkajících se čištění městských odpadních vod a nakládání s kaly z čistíren odpadních vod.
Unie by měla přijetí navrhovaných změn podpořit.
13253/21

COM(2021) 666 final

2021/0346(NLE)

st13253.cs21.pdf (470 KB, 8. 11. 2021)

26. 10. 2021 8. 11. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Unie zaujat v Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří („Barcelonské úmluvě“)
k přijetí rozhodnutí o změně příloh I, II a IV Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů („protokolu o pozemních zdrojích“)
13254/21

COM(2021) 667 final

2021/0347(NLE)

st13254.cs21.pdf (468 KB, 8. 11. 2021)

26. 10. 2021 8. 11. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Unie zaujat v Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří („Barcelonské úmluvě“)
k přijetí rozhodnutí o změně příloh Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním působeným průzkumem a využíváním pevninského šelfu a
mořského dna a jeho podloží
13255/21

COM(2021) 668 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0348(NLE)

st13255.cs21.pdf (457 KB, 8. 11. 2021)

26. 10. 2021 8. 11. 2021
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří („Barcelonské
úmluvě“), pokud jde o přijetí rozhodnutí, kterým se Středozemní moře jako celek stanoví oblastí kontroly emisí oxidů síry („oblast kontroly emisí SOx ve
Středozemním moři“) podle přílohy VI Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí („úmluva MARPOL“)
13256/21

COM(2021) 669 final

2021/0349(NLE)

st13256.cs21.pdf (464 KB, 8. 11. 2021)

26. 10. 2021 8. 11. 2021

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o finančních nástrojích, rozpočtových zárukách, finanční pomoci a podmíněných závazcích - Stav k 31. prosinci
2020
Komise předkládá první zprávu podle článku 250 finančního nařízení, která podává přehled o podmíněných závazcích v rámci rozpočtu EU k 31. prosinci 2020 a o opatřeních a
zárukách, které má Komise k dispozici, aby ochránila rozpočet EU před případnými ztrátami plynoucími z těchto závazků. Pro EU jsou hlavními zdroji podmíněných závazků
rozpočtové záruky, finanční pomoc třetím zemím a finanční pomoc členským státům. K 31. prosinci 2020 představovala 56 % podmíněných závazků finanční pomoc členským
státům. Zpráva uvádí výši podmíněných závazků vyplývajících z rozpočtových záruk k uvedenému datu a rovněž neuhrazené zůstatky, pokud jde o půjčky třetím zemím a půjčky
členským státům. Analyzuje rovněž systém řízení rizika pro různé typy podmíněných závazků. Konečně zpráva posuzuje udržitelnost podmíněných závazků EU. V tomto bodě
konstatuje, že finanční kapacita EU podle současného právního rámce (rozhodnutí o vlastních zdrojích a nařízení o víceletém finančním rámci na období 2021-2027) je dostatečná
pro krytí stávajících závazků Unie jak ve vztahu k výdajovým programům, tak ve vztahu k finančním trhům, a to i za mimořádně nepříznivých okolností.
13623/21

COM(2021) 676 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13623.cs21.pdf (930 KB, 10. 11. 2021)

8. 11. 2021 10. 11. 2021
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Plán pro nepředvídané události pro zajištění
dodávek potravin a potravinového zabezpečení v dobách krize
Součástí strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" je posílení koordinace společné evropské reakce na krize s dopadem na potravinové systémy. Krize způsobená pandemií covidu19 ukázala, že i v EU mohou nastat problémy se zásobováním obchodů potravinami. V rámci zlepšování řízení krizí v EU a posilování odolnosti Komise předkládá plán pro
nepředvídané události týkající se potravinového zabezpečení. Jeho cílem je dále posílit odolnost potravinového systému EU s ohledem na nová rizika, která zahrnují nejistotu
ovlivňující výrobní kapacitu a distribuci, volatilitu cen a dodávek nebo povětrnostní jevy související se změnou klimatu a zhoršování životního prostředí. Jako riziková se rovněž
ukazuje závislost na dovozu spojená s omezeným počtem zdrojů (producentských zemí). Potravinové řetězce jsou navíc stále složitější a úzce propojené s dopravou nebo
energetikou.
Předkládaný plán se zaměřuje na připravenost a podporu aktérů pověřených reakcí na krize. Týká se celého potravinového systému od vstupů až po dodávky potravin
spotřebitelům prostřednictvím maloobchodu nebo stravovacích služeb. V době krize by měly být respektovány tyto zásady: přístup založený na spolupráci mezi všemi veřejnými i
soukromými subjekty, které jsou součástí potravinového řetězce; horizontální koordinace napříč politickými a správními pravomocemi a soulad s ostatními krizovými nástroji;
sledování nerovnováh na trhu a jejich rychlé řešení dostupnými nástroji; zajištění nepřerušeného fungování dodavatelských řetězců a plynulosti obchodních toků;
usnadnění volného a spravedlivého pohybu příhraničních a sezónních pracovníků v potravinářském odvětví; včasná, pravidelná a transparentní komunikace se zúčastněnými
stranami a veřejností.
Komise vytvoří evropský mechanismus připravenosti a reakce na krize v oblasti potravinového zabezpečení, který se bude opírat o novou specializovanou skupinu odborníků
složenou ze zástupců členských států. Skupina se bude pravidelně setkávat a může být mimožádně svolána v případě krize. Prostřednictvím organizací zúčastněných stran by mělo
být zajištěno zastoupení všech fází potravinového řetězce. Mechanismus bude spuštěn v případě mimořádných, nepředvídatelných událostí a rizik nebo událostí a rizik velkého
rozsahu, které mohou ohrozit dodávky potravin nebo potravinové zabezpečení v EU, a bude doplňovat další mechanismy připravenosti nebo reakce. Měly by se na něm podílet i
třetí země, jejichž potravinový řetězec je vysokou měrou provázán s EU. Opatření v rámci mechanismu budou zaměřena na dvě oblasti:
1. předvídání, hodnocení a sledování rizik - zmapování stávajících zranitelných míst a závislostí, posouzení potenciálu specifických přehledů ukazatelů pro monitorování dodávek
potravin a potravinového zabezpečení, prozkoumání potenciálu nových technologií (včetně dat velkého objemu), zřízení proaktivní sítě zpravodajů z vnitrostátních orgánů a
organizací soukromého sektoru;
2. koordinace, spolupráce a komunikace - sdílení informací, osvědčených postupů a analýz dřívějších krizí, podpora vnitrostátních plánů pro nepředvídané události, podpora
partnerství se soukromým sektorem, vývoj doporučení pro řešení krizí (např. ohledně zajištění rozmanitosti zdrojů dodávek), koordinace a spolupráce s mezinárodním
společenstvím, specifické pokyny pro krizovou komunikaci.
13761/21

COM(2021) 689 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Sdělení Komise - Zřízení Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), které je dalším krokem k dokončení evropské zdravotní
unie
Předkládané sdělení představuje nový orgán EU - Evropský úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), který bude klíčovým prvkem evropské
zdravotní unie, jejíž vytvoření Komise navrhla po zkušenostech s pandemií covidu-19. Úkolem úřadu bude předcházet mimořádným situacím, odhalovat je a rychle na ně reagovat,
mimo jiné prostřednictvím zajištění vývoje, výroby a distribuce léků, očkovacích látek a dalších lékařských protiopatření v případě potřeby. Tři hlavní úkoly úřadu HERA budou
zahrnovat: 1) posílení koordinace opatření pro zajištění bezpečnosti v oblasti zdraví v rámci EU, 2) řešení zranitelných míst a strategických závislostí v rámci EU týkajících se
lékařských protiopatření a 3) podporu posilování celosvětové připravenosti a reakce na mimořádné situace v oblasti zdraví. Úřad bude zřízen jako interní struktura Komise a jeho
rozpočet bude činit 6 miliard EUR na období 2022-2027. Konkrétní činnosti úřadu jsou rozděleny do dvou fází:
• připravenost - posuzování hrozeb a shromažďování zpravodajských informací, podpora pokročilého výzkumu a vývoje zaměřeného na lékařská protiopatření a související
technologie, řešení výzev a selhání v oblasti trhu a posilování otevřené strategické autonomie EU, zajišťování dodávek lékařských protiopatření, prohlubování znalostí a dovedností;
• řešení aktuální krize - nouzové operace pod vedením výboru na vysoké úrovni pro zdravotní krize zahrnující: urychlené rozhodování, aktivaci nouzových opatření, financování pro
mimořádné situace, mechanismy pro monitorování, nově zacílený vývoj, pořizování a nákup lékařských protiopatření a surovin, spuštění zařízení EU FAB - sítě stále připravených
výrobních kapacit pro výrobu očkovacích látek a léků, navýšení lékařských protiopatření v EU a sestavení soupisu výrobních zařízení, surovin, spotřebního materiálu, vybavení a
infrastruktury.
11958/21

COM(2021) 576 final

st11958.cs21.pdf (730 KB, 8. 11. 2021)
Přílohy:
st11958-ad01.cs21.pdf (619 KB, 12. 11. 2021)
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Implementation of the third Programme of Union Action in the field of health in 2019 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění třetího programu činnosti Unie v oblasti zdraví v roce 2019
Předkládaná zpráva podává přehled o provádění ročního pracovního programu na rok 2019 v rámci třetího programu v oblasti zdraví na období 2014–2020. Zprávu doplňuje
pracovní dokument, který představuje klíčová opatření spolufinancovaná v rámci programu a podrobnosti o všech spolufinancovaných činnostech a smlouvách v provozním
rozpočtu programu na rok 2019.
V roce 2019 byly realizovány činnosti v rámci všech čtyř specifických cílů programu v oblasti zdraví. V rámci cíle č. 1 - podpora zdraví byly zahájeny studie na podporu právních
předpisů EU o tabákových výrobcích a financovány studie týkající se alkoholu. V rámci cíle č. 2 - zdravotní hrozby byla zahájena studie s cílem posoudit proveditelnost vytvoření
společného očkovacího průkazu pro občany EU. V rámci cíle č. 3 - zdravotní systémy bylo zahájeno několik opatření na podporu inovativních, efektivních a udržitelných
zdravotních systémů a na podporu provádění nových nařízení o zdravotnických prostředcích a zdravotnických prostředcích in vitro. V rámci cíle č. 4 - lepší a bezpečnější zdravotní
péče byla vyhlášena výzva na podporu rozvoje registrů vzácných onemocnění pro evropské sítě ERN a zadána zakázka na poskytování služeb a technické pomoci Komisi pro
integrovaný systém posuzování, sledování, hodnocení a zlepšování kvality (AMEQUIS) pro sítě ERN. Rozpočet stanovený v pracovním plánu na rok 2019 činil 70 424 862 EUR, z
toho provozní rozpočet činil 64 614 759,55 EUR. Z tematického hlediska bylo jeho čerpání rozděleno následovně: podpora zdraví 32 %, zdravotní systémy 24 %, lepší a bezpečnější
zdravotní péče 22 %, zdravotní hrozby 13 %, horizontální činnosti 9 %. Financování z EU získalo přibližně 479 příjemců a dodavatelů, přičemž dvěma hlavními kategoriemi byly
soukromé společnosti a vládní organizace. Pokud jde o komunikační činnosti, hlavní událostí roku 2019 byla konference o programu EU v oblasti zdraví. Výkonná agentura pro
spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) se rovněž aktivně účastnila tří dalších evropských konferencí o veřejném zdraví. Mezi další činnosti v oblasti komunikace
patřilo zveřejňování aktualit na internetových stránkách, zveřejnění webinářů o možnostech financování, vypracování příručky o šíření informací pro příjemce, modernizace funkcí
stahování z databází nebo vypracování brožury „Zdraví pro EU“ a dvou informačních listů.
13779/21

COM(2021) 680 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o aktuálním stavu příprav na provedení nařízení o interoperabilitě v plném rozsahu v souladu s čl. 78 odst. 5
nařízení (EU) 2019/817 a čl. 74 odst. 5 nařízení (EU) 2019/818
Komise předkládá druhou výroční zprávu o aktuálním stavu příprav na provedení nařízení o interoperabilitě, jejichž cílem je zavedení nové architektury IT v oblasti migrace, hranic
a bezpečnosti.
Od poslední zprávy pokračovalo projednávání řady prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci, které jsou nezbytné pro vývoj složek interoperability, v příslušných výborech a
ve skupině odborníků. Dosud bylo předloženo 24 aktů, které se projednávají, a další dva akty se připravují. Celkem jich bude k vývoji nové architektury potřeba 74. V dubnu 2021 a
v říjnu 2021 proběhlo páté a šesté Fórum interoperability, jehož se účastní všechny dotčené subjekty. Komise intenzivně spolupracovala s členskými státy, které čelí obtížím, a ke
sledování pokroku využívala svůj systém pro rychlou výměnu informací (RAP-IT). Započaly rovněž práce na praktické příručce pro uživatele. Zavedení Systému vstupu/výstupu
(systém EES) a revize Schengenského informačního systému (SIS) jsou v kritické fázi vzhledem k tomu, že plánovaný začátek fungování těchto systémů (květen 2022 a únor 2022)
se rychle blíží. V případě Systému vstupu/výstupu vyplývají rizika především ze zpožděných zadávacích řízení a zpoždění dodávek ze strany dodavatelů. V případě Schengenského
informačního systému bylo zahájeno testování připravenosti vnitrostátních systémů se zpožděním jeden a půl měsíce. Dokončeno by mělo být do prosince 2021. Pro členské státy
by zároveň mělo být prioritou dokončení jejich zadávacích řízení, která se vztahují k Evropskému systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), a zřizování národních
jednotek ETIAS; termín spuštění tohoto systému je stanoven na prosinec 2022.
13772/21

COM(2021) 688 final

st13772.cs21.pdf (519 KB, 11. 11. 2021)

10. 11. 2021 11. 11. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 ze dne 24. března 2021 o kontrole nabývání
a držení zbraní
Předkládaná zpráva hodnotí uplatňování směrnice 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní po poslední změně z roku 2017. Směrnice byla nahrazena a kodifikována
směrnicí (EU) 2021/555, číslování článků uvedených ve zprávě tak odkazuje na čísla článků této aktuálně platné směrnice. Zpráva je založena především na prováděcích
opatřeních členských států oznámených Komisi a na odpovědích na dotazník, který Komise zaslala členským státům v listopadu 2019.
Směrnice o palných zbraních ve znění z roku 2017 měla být provedena ve vnitrostátním právu do 14. září 2018 (některá ustanovení do 14. prosince 2019). Ke dni 15. srpna 2021
probíhalo 80 řízení o nesplnění povinnosti týkajících se této směrnice a sekundárních právních předpisů, přičemž všechna se týkala neoznámení prováděcích opatření. Hlavní
změny zavedené v roce 2017 dosud plně provedlo pouze deset členských států. Směrnice obecně zlepšila kategorie palných zbraní, jejich sledovatelnost, výměnu informací a
administrativní postupy, avšak z důvodu neúplného nebo nesprávného provedení ji dosud nelze využít v plném rozsahu. Komise proto bude nadále podporovat členské státy při
provádění směrnice a zintenzivní sledování provádění v členských státech, přičemž se zaměří zejména na problematiku palných zbraní, které vystřelují malorážní střelivo typu
Flobert, a správné používání a uznávání evropského zbrojního pasu. Z dostupných údajů vyplývá, že prostor pro další pokrok existuje rovněž pokud jde o právní kontrolu nad
nabýváním, držením a pohybem civilních zbraní. V této souvislosti Komise zváží tyto možnosti: objasnění rozdílu mezi zakázanými palnými zbraněmi a palnými zbraněmi, které
podléhají povolení; zajištění toho, aby všechny zbraně, které by bylo možné přeměnit tak, aby byly schopné vystřelovat projektil, podléhaly alespoň ohlášení; zajištění plné
digitalizace evropského zbrojního pasu; ponechání palných zbraní, jež byly legálně přeměněny a upraveny, v jejich původních kategoriích; harmonizaci pravidel pro historické
palné zbraně; zákaz nabývání, zveřejňování a držení plánů pro 3D tisk zbraní podnikateli v oboru zbraní, kteří nemají příslušné povolení; poskytnutí jasného právního základu pro
používání systému pro výměnu informací o vnitřním trhu ve směrnici o palných zbraních; další vyjasnění odpovědnosti vnitrostátních orgánů při výměně informací a
definování minimální hloubky pro označování palných zbraní a hlavních částí. Komise posoudí dopad případných změn směrnice podle těchto bodů a bude rovněž pokračovat ve
sledování technologického vývoje a uvádění na trh s cílem zlepšit sledovatelnost a kontrolu zásob palných zbraní.
13783/21

COM(2021) 647 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13783.cs21.pdf (687 KB, 12. 11. 2021)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování a provádění nařízení (EU) 2018/644 o službách
přeshraničního dodávání balíků
Předkládaná zpráva představuje hlavní dosažené výsledky a dosavadní problémy týkající se uplatňování a provádění nařízení (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání
balíků. Nařízení navazuje na směrnici o poštovních službách a jeho cílem je odstranit překážky přeshraničního poskytování služeb dodávání balíků a zlepšit fungování vnitřního
trhu v této oblasti.
Z dostupných údajů vyplývá, že v rámci své (omezené) oblasti působnosti dosáhlo nařízení obecně svých hlavních cílů a vedlo ke zvýšení transparentnosti určitých sazeb za
jednotlivé zásilky a posílení regulačního dohledu u dotčené části trhu s dodáváním balíků. Nové povinnosti týkající se podávání zpráv zlepšily sběr informací a údajů v členských
státech, což vedlo k posílení kapacit národních regulačních orgánů. Všechny dotčené subjekty plní své povinnosti podle nařízení a dosud nebyly uloženy žádné sankce za účelem
vymáhání nařízení. Provádění nařízení se nicméně nachází v počáteční fázi, což také neumožňuje posoudit součinnost nařízení s dalšími souvisejícími iniciativami. Toto posouzení
by v budoucnu mohlo zahrnout rovněž prozkoumání způsobů stanovování sazeb za dodávky balíků. Prostor pro další zlepšení vidí Komise v následujících oblastech: zlepšení
srovnatelnosti údajů shromažďovaných národními regulačními orgány; průběžné sledování vývoje a cenové dostupnosti účtovaných sazeb a marketingových postupů obchodníků
včetně jejich dopadu na volbu spotřebitelů; další propagace internetového nástroje Komise pro transparentnost sazeb a zlepšení jeho uživatelské vstřícnosti a zajištění celkové
soudržnosti s dalšími probíhajícími iniciativami, jako je provádění Digitální agendy pro Evropu a Zelené dohody pro Evropu.
13651/21

COM(2021) 675 final

st13651.cs21.pdf (1 MB, 9. 11. 2021)

9. 11. 2021 9. 11. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - COSME – Program pro konkurenceschopnost podniků a malé a střední podniky na období 2014–2020 Monitorovací zpráva za rok 2016
Komise předkládá zprávu o plnění rozpočtu Programu pro konkurenceschopnost podniků a malé a střední podniky (COSME) na období 2014–2020 v roce 2016. Vzhledem k
víceleté povaze projektů je zpráva zveřejněna s odkladem, aby bylo možné do ní začlenit komplexní výsledky a údaje.
Pro rok 2016 byly určeny rozpočtové prostředky v celkové výši 358 milionů EUR. Z nich bylo přiděleno 94,4 % a míra provádění plateb činila průměrně 75 %. Na přístup k
financování bylo vyčleněno 62,5 % celkového finančního krytí. Prostřednictvím nástroje pro úvěrové záruky získalo finanční prostředky v objemu téměř 5 547 milionů EUR více než
143 000 malých a středních podniků a v 21 zemích byly podepsány dohody o záruce. Více než 91 % malých a středních podniků, které získaly financování, mělo méně než deset
zaměstnanců. Rámcové podmínky pro malé a střední podniky v EU byly zlepšeny klastrovými opatřeními a opatřeními zaměřenými na odvětví cestovního ruchu.
13671/21

COM(2021) 682 final

st13671.cs21.pdf (689 KB, 9. 11. 2021)

9. 11. 2021 9. 11. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - COSME – Program pro konkurenceschopnost podniků a malé a střední podniky na období 2014–2020 Monitorovací zpráva za rok 2017
Komise předkládá zprávu o plnění rozpočtu Programu pro konkurenceschopnost podniků a malé a střední podniky (COSME) na období 2014–2020 v roce 2017. Vzhledem k
víceleté povaze projektů je zpráva zveřejněna s odkladem, aby bylo možné do ní začlenit komplexní výsledky a údaje.
Pro rok 2017 byly určeny rozpočtové prostředky v celkové výši 405 milionů EUR. Z nich bylo přiděleno 98 % a míra provádění plateb činila průměrně 83 %. Na přístup k
financování bylo vyčleněno 64 % celkového finančního krytí. V rámci nástroje pro úvěrové záruky bylo v roce 2017 podepsáno 23 nových dohod (a 24 v roce 2018) na celkovou
částku 1,2 miliardy EUR. Síť Enterprise Europe Network podpořila v letech 2017–2018 více než 200 000 malých a středních podniků ročně intenzivními službami s vysokou
přidanou hodnotou a prostřednictvím nabídky digitálních služeb měla dosah na 16,8 milionu malých a středních podniků. Několik klastrových akcí přispělo ke zlepšení podmínek
pro malé a střední podniky podporou spolupráce na společných investičních projektech a další iniciativy pomohly malým a středním podnikům působícím v několika hospodářských
odvětvích zachovat si klíčové dovednosti a získat nové. Přezkum programu Erasmus pro mladé podnikatele v polovině období, který byl proveden v roce 2017, dospěl k závěru, že
celkový koncept programu je úspěšný.
13673/21

COM(2021) 684 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - COSME – Program pro konkurenceschopnost podniků a malé a střední podniky na období 2014–2020 Monitorovací zpráva za rok 2018
Komise předkládá zprávu o plnění rozpočtu Programu pro konkurenceschopnost podniků a malé a střední podniky (COSME) na období 2014–2020 v roce 2018. Vzhledem k
víceleté povaze projektů je zpráva zveřejněna s odkladem, aby bylo možné do ní začlenit komplexní výsledky a údaje.
Pro rok 2018 byly určeny rozpočtové prostředky v celkové výši 434 milionů EUR. Z nich bylo přiděleno 97 % a míra provádění plateb činila průměrně 82 %. Na přístup k
financování bylo vyčleněno 64 % celkového finančního krytí. V rámci nástroje pro úvěrové záruky bylo do konce roku 2018 podepsáno celkem 117 dohod o záruce (z toho 24 v roce
2018) se zprostředkovateli v 28 zemích. Finanční prostředky v objemu přibližně 22,8 miliardy EUR již získalo 414 739 malých a středních podniků v 27 zemích. Celkem by měly
uzavřené dohody přinést dotčeným podnikům více než 36 miliard EUR. Síť Enterprise Europe Network podpořila v roce 2018 přibližně 75 000 kooperačních setkání mezi malými
podniky, jejichž výsledkem bylo uzavření 2 611 dohod o mezinárodním partnerství. Rámcové podmínky pro malé a střední podniky v EU byly zlepšeny několika klastrovými
opatřeními včetně platformy pro spolupráci. Podniky působící v odvětí textilu, odívání, kůže a obuvi podpořil rovněž projekt ELIIT. V rámci programu Erasmus pro mladé
podnikatele se v roce 2018 uskutečnilo 7 000 výměn mezi zkušenými a novými podnikateli napříč Evropou.
13674/21
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