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Proposal for a Council Regulation suspending the Common Customs Tariff duties referred to in Article 56(2) point (c) of Regulation (EU) No 952/2013 on certain
agricultural and industrial products - Návrh nařízení Rady, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku uvedená v čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU)
č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízením (EU) č. 1387/2013 se pozastavují cla společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky. Nařízení je každého půl roku aktualizováno s
ohledem na potřeby průmyslu EU. Protože bylo změněno již 15krát a protože je třeba provést několik změn kódů kombinované nomenklatury uvedených v příloze nařízení s
ohledem na jejich poslední aktualizaci, navrhuje Komise v zájmu srozumitelnosti nahradit toto nařízení předkládaným návrhem. Aby se předešlo přerušení uplatňování režimu
pozastavení všeobecných cel, mělo by se nové nařízení použít od 1. ledna 2022. Navrhovaným nařízením se pozastavují cla společného celního sazebníku uvedená v čl. 56 odst. 2
písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 pro zemědělské produkty a průmyslové výrobky uvedené v příloze. Clo nevybrané v důsledku pozastavení dosahuje přibližné výše 1 294 milionů
EUR za rok, a negativní dopad na tradiční vlastní zdroje rozpočtu by tak měl činit 970,5 milionu EUR za rok.
14149/21

COM(2021) 704 final

2021/0364(NLE)

st14149.en21.pdf (435 KB, 19. 11. 2021)
Přílohy:
st14149-ad01.en21.pdf (8 MB, 19. 11. 2021)

19. 11. 2021 19. 11. 2021

Proposal for a Council Regulation opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial
products - Návrh nařízení Rady o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení (EU) č. 1388/2013 upravuje otevření a způsob správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky s ohledem na potřeby
průmyslu EU. Nařízení je aktualizováno každého půl roku. Protože bylo změněno již 15krát a protože je třeba provést několik změn kódů kombinované nomenklatury uvedených v
příloze nařízení s ohledem na jejich poslední aktualizaci, navrhuje Komise v zájmu srozumitelnosti nahradit toto nařízení předkládaným návrhem. Aby se předešlo přerušení
uplatňování režimu celních kvót, mělo by se nové nařízení použít od 1. ledna 2022. Navrhované nařízení otevírá celní kvóty Unie s nulovými nebo sníženými sazbami všeobecných
cel společného celního sazebníku pro příslušné objemy určitých zemědělských produktů a průmyslových výrobků. Clo nevybrané v důsledku pozastavení dosahuje přibližné výše
186,5 milionu EUR za rok, a negativní dopad na tradiční vlastní zdroje rozpočtu by tak měl činit 139,9 milionu EUR za rok.
14182/21

COM(2021) 707 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0365(NLE)

st14182.en21.pdf (418 KB, 19. 11. 2021)
Přílohy:
st14182-ad01.en21.pdf (773 KB, 19. 11. 2021)

19. 11. 2021 19. 11. 2021
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2014/59/EU, pokud jde o obezřetnostní přístup ke skupinám
globálních systémově významných institucí se strategií řešení krize ve více subjektech a metodiku nepřímého upisování nástrojů způsobilých pro splnění
minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky
Předkládaný návrh je součástí bankovního balíčku 2021, který představuje přezkum bankovních pravidel EU, konkrétně nařízení o kapitálových požadavcích a směrnice o
kapitálových požadavcích. Cílem tohoto přezkumu je zajistit, aby evropské banky byly odolnější vůči potenciálním budoucím hospodářským otřesům a přispívaly k oživení Evropy
po pandemii covidu-19 a k přechodu ke klimatické neutralitě. Současně představuje poslední krok k provedení dohody Basel III (mezinárodní dohoda mezi EU a státy G20 posilující
odolnost bank vůči hospodářským otřesům uzvařená v rámci Basilejského váboru pro bankovní dohled) v EU.
Tento návrh mění nařízení o kapitálových požadavcích v oblasti řešení krize bank (v souvislosti s řetězovými strukturami, tzv. „daisy chains“). Jeho hlavní prvky zahrnují:
• zvláštní obezřetnostní zacházení pro nepřímé upisování nástrojů způsobilých pro interní použití minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL);
• vyjasnění pravomocí příslušných orgánů ve vztahu k řešení nesrovnalostí mezi požadavky na strategii řešení krize v jednom subjektu skupiny a strategii řešení krize ve více
subjektech skupiny;
• úpravu výpočtu srážky z položek způsobilých závazků;
• zohlednění dceřiných společností usazených mimo Unii;
• vyjasnění způsobilosti dluhových nástrojů vydaných v souvislosti se standardem celkové kapacity absorbovat ztráty (TLAC).
13247/21

COM(2021) 665 final

2021/0343(COD)

st13247.cs21.pdf (729 KB, 18. 11. 2021)

28. 10. 2021 18. 11. 2021

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/138/ES, pokud jde o proporcionalitu, kvalitu dohledu, vykazování, opatření týkající
se dlouhodobých záruk, makroobezřetnostní nástroje, rizika v oblasti udržitelnosti, dohled nad skupinou a přeshraniční dohled
Předkládaný návrh je součástí komplexního přezkumu pravidel EU v oblasti pojišťovnictví. Cílem tohoto přezkumu je posílit příspěvek evropských pojistitelů k financování
hospodářského oživení, pokročit v budování unie kapitálových trhů a směrovat finanční prostředky do oblasti Zelené dohody pro Evropu. Aktuální návrh se zaměřuje na změny
směrnice Solventnost II v následujících oblastech:
• přiměřenost, včetně vyloučení většího počtu malých firem z působnosti směrnice a zjednodušení pravidel pro podniky s nízkým rizikovým profilem;
• kvalita dohledu, včetně zavedení možnosti společného posouzení žádosti o povolení, společné evidence zamítnutých žádostí o povolení a zlepšení kontroly plnění požadavků na
členy správních, řídících a dohledových orgánů;
• podávání zpráv, včetně zjednodušení požadavků pro podniky s nízkým rizikovým profilem;
• dlouhodobé záruky, včetně úpravy extrapolace a koeficientu volatility;
• makroobezřetností nástroje;
• změny týkající se Zelené dohody pro Evropu, včetně zavedení analýzy týkající se případných dopadů změny klimatu;
• skupinový dohled, včetně usnadnění identifikace podniků tvořících skupinu a rozšíření oblasti působnosti obezřetnostního rámce EU na další typy společností;
• přeshraniční dohled, včetně minimálních požadavků na výměnu informací mezi orgány dohledu v domovském a hostitelském státě.
11763/21

COM(2021) 581 final, SEC(2021) 620,
SWD(2021) 260 final,
SWD(2021) 261 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0295(COD)

st11763.cs21.pdf (1 MB, 17. 11. 2021)
Přílohy:
st11763-ad05.cs21.pdf (558 KB, 17. 11. 2021)

23. 9. 2021 17. 11. 2021
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Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize pojišťoven a zajišťoven a kterou se mění směrnice
2002/47/ES, 2004/25/ES, 2009/138/ES, (EU) 2017/1132 a nařízení (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 648/2012
Předkládaný návrh je součástí komplexního přezkumu pravidel EU v oblasti pojišťovnictví. Cílem tohoto přezkumu je posílit příspěvek evropských pojistitelů k financování
hospodářského oživení, pokročit v budování unie kapitálových trhů a směrovat finanční prostředky do oblasti Zelené dohody pro Evropu. Aktuální návrh se zaměřuje na ozdravné
postupy a řešení krize pojišťoven a zavádí nový postup řádného řešení krize, který bude lépe chránit pojistníky, ale také reálnou ekonomiku a finanční systém. Hlavní body návrhu
zahrnují:
• zřízení vnitrostátních orgánů pro řešení krizí v oblasti pojišťovnictví;
• vypracování preventivních plánů oživení a plánů řešení krizí;
• postup pro řešení krizí, včetně podmínek, nástrojů a pravomocí;
• postup pro řešení krizí v případě přeshraničních skupin;
• úpravu spolupráce v příslušnými orgány třetích zemí;
• sankce;
• změny dotčených právních předpisů EU.
11764/21

COM(2021) 582 final,
SWD(2021) 260 final,
SWD(2021) 261 final

2021/0296(COD)

st11764.cs21.pdf (1 MB, 17. 11. 2021)
Přílohy:
st11764-ad05.cs21.pdf (557 KB, 18. 11. 2021)

23. 9. 2021 17. 11. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Úmluvy o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří
(„Barcelonská úmluva“) k rozhodnutí o přijetí změn regionálního plánu pro nakládání s mořským odpadem ve Středomoří na základě článku 15 Protokolu o
ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů („protokol o pozemních zdrojích“)
13257/21

COM(2021) 677 final

2021/0354(NLE)

st13257.cs21.pdf (459 KB, 15. 11. 2021)

27. 10. 2021 15. 11. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Úmluvy o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří
(„Barcelonská úmluva“) k přijetí rozhodnutí, kterým se na základě článku 15 Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů
(„protokol o pozemních zdrojích“) přijímají regionální plány čištění městských odpadních vod a nakládání s kalem z čistíren odpadních vod
13258/21

COM(2021) 678 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0355(NLE)

st13258.cs21.pdf (463 KB, 15. 11. 2021)

27. 10. 2021 15. 11. 2021
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No
2020/1056 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přepravě odpadů a o změně nařízení (EU) č. 1257/2013 a (EU) 2020/1056
Komise předkládá návrh revize nařízení o přepravě odpadů, jehož cílem je zvýšit úroveň ochrany životního prostředí a veřejného zdraví před dopady nesprávné přeshraniční
přepravy odpadů. Návrh reaguje na problémy zjištěné v rámci hodnocení nařízení, které bylo zveřejněno v lednu 2020. Stanoví pravidla pro přepravu v rámci EU, vývoz z Unie do
třetích zemí, dovoz do Unie ze třetích zemí i tranzit. Hlavní navrhované změny zahrnují:
• zjednodušení zavedených postupů pro přepravu v rámci EU s cílem usnadnit opětovný vstup přepravovaného odpadu do oběhového hospodářství;
• přizpůsobení přepravy odpadů digitální éře a zavedení elektronické výměny dokumentace;
• omezení vývozu odpadů do zemí, které nejsou členy OECD, a jeho umožnění pouze v případě, že třetí země budou ochotny určité odpady přijímat a dokáží s nimi nakládat
udržitelným způsobem;
• monitorování přepravy odpadů do zemí OECD s možností pozastavení, pokud by v zemi určení způsobovala vážné problémy v oblasti životního prostředí;
• zavedení povinnosti podniků v EU, které vyvážejí odpad do třetích zemí, zajistit, že cílová zařízení provádějí nezávislý audit potvrzující, že s odpadem nakládají způsobem
šetrným k životnímu prostředí;
• posílení opatření proti nedovolenému obchodování s odpady prostřednictvím zřízení skupiny EU pro prosazování pravidel pro přepravu odpadů a stanovení přísnějších pravidel
pro správní sankce.
14135/21

COM(2021) 709 final

2021/0367(COD)

st14135.en21.pdf (1 MB, 19. 11. 2021)
Přílohy:
st14135-ad01.en21.pdf (3 MB, 19. 11. 2021)
st14135-ad02.en21.pdf (641 KB, 19. 11. 2021)
st14135-ad03.en21.pdf (2 MB, 19. 11. 2021)
st14135-ad04.en21.pdf (4 MB, 19. 11. 2021)
st14135-ad05.en21.pdf (336 KB, 19. 11. 2021)

19. 11. 2021 19. 11. 2021

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the making available on the Union market as well as export from the Union of certain
commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010 - Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady o uvádění na trh Unie a vývozu z Unie určitých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení
(EU) č. 995/2010
Předkládaný návrh je součástí úsilí Komise o ochranu a obnovu lesů v celosvětovém měřítku. Jeho cílem je minimalizovat spotřebu produktů spojených s odlesňováním a
znehodnocováním lesů a podpořit v rámci EU poptávku po komoditách a produktech, které s těmito činnostmi spojeny nejsou. Navrhované nařízení ruší nařízení (EU) č. 995/2010,
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
Hlavní body návrhu zahrnují:
• vymezení relevantních komodit a produktů, které nejvíce přispívají k odlesňování. Těmito komoditami jsou: skot, kakao, káva, olejové palmy, sója a dřevo;
• závazná pravidla náležité péče pro podniky, které chtějí tyto komodity uvádět na trh EU, s cílem zajistit, aby na trhu EU byly povoleny pouze produkty, jejichž výroba nevede k
odlesňování a které vyhovují právním předpisům;
• vymezení povinností příslušných orgánů v oblasti kontrol, dohledu nad trhem a sankcí a
• systém referenčního srovnávání pro posouzení zemí a míry rizika, že v nich dochází k odlesňování a znehodnocování lesů, jejichž příčinou jsou komodity, na něž se nařízení
vztahuje.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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14151/21

COM(2021) 706 final

2021/0366(COD)

19. 11. 2021 19. 11. 2021

st14151.en21.pdf (1 MB, 19. 11. 2021)
Přílohy:
st14151-ad01.en21.pdf (330 KB, 19. 11. 2021)
st14151-ad02.en21.pdf (498 KB, 19. 11. 2021)
st14151-ad03.en21.pdf (1 MB, 19. 11. 2021)
st14151-ad04.en21.pdf (3 MB, 19. 11. 2021)
st14151-ad05.en21.pdf (435 KB, 19. 11. 2021)
st14151-ad06.en21.pdf (1 MB, 19. 11. 2021)
st14151-ad07.en21.pdf (348 KB, 19. 11. 2021)

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze
dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (nařízení EU o dřevu)
Nařízení (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, svěřuje Komisi v několika ustanoveních pravomoc
přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění kritérií pro posouzení rizik, doplnění procedurálních pravidel a úpravy seznamů uvedených v příloze. Pravomoc je Komisi
svěřena na dobu sedmi let od 2. prosince 2010 a automaticky se prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku.
Naposledy bylo přenesení pravomoci prodlouženo do 1. prosince 2024. Předkládaná zpráva je třetí zprávou o výkonu této pravomoci (druhá zpráva byla předložena 18. února
2019). Během sledovaného období Komise přenesené pravomoci nevykonávala. Provedla však kontrolu účelnosti uvedeného nařízení a nařízení FLEGT. Na základě jejích výsledků
předloží ve 4. čtvrtletí 2021 návrh nařízení o některých relevantních surovinách a výrobcích spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů.
13953/21

COM(2021) 687 final

st13953.cs21.pdf (437 KB, 16. 11. 2021)

15. 11. 2021 16. 11. 2021

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
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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 A competition policy fit for new challenges - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Politika hospodářské soutěže připravená na nové výzvy
Komise v současné době provádí komplexní přezkum nástrojů politiky hospodářské soutěže. V jeho rámci bylo vypracováno předkládané sdělení, které vymezuje význam politiky
hospodářské soutěže pro oživení Evropy po pandemii covidu-19, odolnost jednotného trhu a ekologickou a digitální transformaci. Sdělení se zaměřuje na dvě otázky: 1) postupné
ukončování krizových opatření v rámci dočasného rámce státní podpory, která umožňují poskytování cílené podpory podnikům zasaženým krizí v důsledku pandemie, a 2)
příspěvek probíhajícího přezkumu politiky hospodářské soutěže k ekologické a digitální transformaci.
S cílem postupně ukončit krizová opatření předkládá Komise šestou změnu dočasného rámce státní podpory, která jednak omezeně prodlužuje stávající opatření do konce června
2022 a jednak zavádí nové nástroje k nastartování a přilákání soukromých investic ve formě investiční podpory pro udržitelné oživení (do 31. prosince 2022) a podpory solventnosti
(do 31. prosince 2023). Pokud jde o podporu ekologické a digitální transformace, budou opatření Komise zahrnovat např.: revidované pokyny v oblasti klimatu, ochrany životního
prostředí a energetické podpory; aktualizaci nařízení o horizontálních a vertikálních blokových výjimkách a pokynů; nové pokyny ohledně regionální státní podpory; nové
pokyny ke státní podpoře pro širokopásmové sítě; nové pokyny k uplatňování článku 22 nařízení o spojování; sdělení o státní podpoře v rámci celoevropských významných projektů
společného evropského zájmu (IPCEI); důslednou kontrolu spojování podniků v Evropě nebo nový právní rámec pro čipy a podporu na odstranění případných mezer ve
financování v ekosystému polovodičů zejména za účelem zřízení prvních evropských zařízení svého druhu (a snížení závislosti na stávajících dodavatelích).
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice o poštovních službách (směrnice 97/67/ES ve znění směrnic 2002/39/ES a 2008/6/ES)
Předkládaná zpráva představuje hlavní závěry hodnocení ex post směrnice o poštovních službách, které provedla Komise s cílem zjistit, zda tato směrnice dosáhla svých cílů, zda je
stále vhodná k danému účelu a zda odpovídá současným a budoucím potřebám uživatelů a provozovatelů poštovních služeb.
Odvětví poštovních služeb je významně ovlivněno digitalizací a technologickými inovacemi. Jedním z nejviditelněších důsledků tohoto vlivu je setrvale klesající objem listovních
zásilek na jedné straně a rostoucí objem balíků na straně druhé, přičemž se očekává, že tyto trendy budou v budoucnu dále sílit. I přes změny na trhu poštovních služeb směrnice o
poštovních službách v zásadě úspěšně zajišťuje, aby občané a podniky v celé EU mohli využívat základních poštovních služeb. Své opodstatnění má nadále i zachování minimální
úrovně cenově dostupných poštovních všeobecných služeb v oblasti listovních zásilek. Zvýšené náklady provozovatelů spojené s poklesem poptávky po listovních zásilkách řeší
členské státy různými způsoby, které zahrnují využití odchylek od směrnice, omezování všeobecných služeb nebo snížení minimální četnosti dodávání. Vzhledem k rostoucí
konkurenci na trhu služeb dodávání balíků by mohlo být toto dodávání vyloučeno ze všeobecné služby, k čemuž již některé členské státy přistoupily. Pokud jde o zásady tvorby
sazeb stanovené směrnicí, jejich uplatňování a výklad se mezi členskými státy liší, což omezuje srozumitelnost, právní jistotu a transparentnost. Zaostává rovněž vyřizování
stížností a možnosti financování všeobecných služeb nejsou vždy efektivní. K dosažení vnitřního trhu a ke stimulaci účinné hospodářské soutěže v segmentu listovních zásilek
přispívá směrnice pouze okrajově. Z dostupných údajů vyplývá, že určitá konkurence v členských státech pomohla stimulovat poptávku a nabídku a umožnila rozšíření trhu
listovních zásilek a snížení cen. Je třeba zvážit využívání veřejných zakázek pro určení poskytovatele všeobecných služeb; mohlo by podpořit hospodářskou soutěž a zlepšit kvalitu
a cenovou dostupnost těchto služeb. Segment dodávání balíků je naopak vysoce konkurenční. Poštovní trhy jsou i nadále velmi rozmanité a vyvíjejí se různě a v mnoha členských
státech jsou poskytovatelé všeobecných služeb stále pod kontrolou státu. Stanovení souboru harmonizovaných a nestranných zásad na úrovni EU pro regulaci poštovního odvětví je
tak relevantní jak pro jednotný trh, tak pro mezinárodní obchod. Stávající definice se nezměnily od roku 1997, přičemž z veřejné konzultace vyplynulo, že provozovatelé poštovních
služeb by upřednostnili jejich zachování, zatímco většina národních regulačních orgánů by preferovala jejich přezkum. Nedostatečně jsou využívány technické normy, což může mít
negativní dopad na interoperabilitu. Mezi pozitivní dopady naopak patří výrazné rozšíření a zlepšení dohledu ze strany národních regulačních orgánů. Komise bude ve spolupráci s
členskými státy a zúčastněnými stranami dále zkoumat možnosti přizpůsobení regulačního rámce poštovních služeb, a to i s ohledem na horizontální opatření na úrovni EU přijatá
v rámci Zelené dohody pro Evropu a Digitální agendy EU.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2021
Komise předkládá každoroční sdělení věnované politice rozšíření doprovázené souborem zpráv o jednotlivých zemích zapojených do procesu rozšíření. Sdělení podává přehled o
vývoji politiky v roce 2021 a shrnuje vývoj v jednotlivých dotčených zemích.
V druhé polovině roku 2020 a na počátku roku 2021 byla jedním z hlavních témat spolupráce EU se západním Balkánem pandemie covidu-19. EU poskytla regionu finanční pomoc
v celkové výši 3,3 miliardy EUR a všechny partnerské země se zapojily do nástroje COVAX, který zajišťuje dostupnost ověřených očkovacích látek. Dosud jeho prostřednictvím
obdržely 2,9 milionu dávek. Dne 6. října 2021 proběhl summit EU-Západní Balkán, který opět potvrdil evropskou perspektivu regionu.
Černá Hora a Srbsko uzavřely s EU dohodu o uplatňování revidované metodologie z roku 2020 a na záladě této dohody proběhly první mezivládní konference s oběma zeměmi. V
obou případech budou patřit k zásadním budoucím úkolům reformy v oblasti právního státu. V případě Severní Makedonie a Albánie by měly mezivládní konference proběhnout co
nejdříve. Tempo reforem v Severní Makedonii je uspokojivé, zejména v klíčových oblastech, jako je právní stát, včetně boje proti korupci a organizovanému zločinu. Země splňuje
podmínky pro zahájení přístupových jednání. Prioritou je nyní vyřešení bilaterálních záležitostí s Bulharskem. Pokrok Albánie v oblasti volební reformy a dobré výsledky při
provádění klíčových reforem v oblasti právního státu potvrzují, že Albánie splnila podmínky pro zahájení přístupových jednání. Odkládání jejich oficiálního zahájení snižuje
důvěryhodnost EU. V případě Bosny a Hercegoviny je stále reformní úsilí nedostatečné. Než bude Komise moci doporučit udělení kandidátského statusu této zemi, je třeba
významně pokročit u kritického množství reforem nezbytných pro naplnění 14 klíčových priorit, které byly schváleny Radou v prosinci 2019. Pokračovalo provádění dohody o
stabilizaci a přidružení Kosova. Komise apeluje na Radu, aby urychleně schválila osvobození občanů Kosova od vízové povinnosti, a připomíná, že stanovená kritéria byla splněna.
Společně s minulým sdělení o politice rozšíření pro rok 2020 byl přijat hospodářský a investiční plán pro západní Balkán. Na jeho provádění vyčlenila Komise 9 miliard EUR v
rámci Nástroje předvstupní pomoci na období 2021-2027. Tato částka by měla v následujícím desetiletí mobilizovat investice ve výši až 20 miliard EUR. Komise připomíná, že pro
dosažení cílů plánu je třeba dále klást důraz na dobré sousedské vztahy a regionální spolupráci. Komise rovněž pokračovala v provádění strategie pro západní Balkán z roku 2020.
Většina plánovaných akcí již probíhá, prohloubila se spolupráce v oblasti justice a vnitra a úspěšně probíhá strukturovaná spolupráce zaměřená na migraci a bezpečností otázky
(především boj proti terorismu, prevenci radikalizace a organizovaný zločin). Další pokrok napříč regionem je naopak nezbytný v souvislosti s reformami v oblasti právního státu. V
listopadu 2020 se státy západního Balkánu dohodly na vytvoření společného regionálního trhu. S ohledem na zkušenosti získané během pandemie covidu-19 připomíná Komise
zásadní význam zachování makrofiskální stability a provádění nezbytných strukturálních reforem stanovených v příslušných reformních programech pro posílení odolnosti
ekonomik a společností jednotlivých zemí v regionu.
V roce 2021 došlo na základě společného sdělení z března 2021 k rozšíření dialogu a spolupráce s Tureckem, které je nadále v řadě oblastí klíčovým partnerem EU v regionu.
Dosud proběhly dialogy na vysoké úrovni k otázkám klimatu a migrace a bezpečnosti, následovat by měl dialog na téma zdraví. Prohlášení EU-Turecko z března 2016 poskytuje
nadále rámce pro vzájemnou spolupráci v oblasti migrace. Jeho provádění zkomplikovalo v roce 2020 jednostranné zastavení navracení nelegálních migrantů a odmítnutých
žadatelů o azyl z řeckých ostrovů ze strany Turecka a vznik nových pašeráckých tras vedoucích na Kypr a do Itálie. Počet nelegálních překročení hranice byl však stále podstatně
nižší, než před přijetím prohlášení. Prostřednictvím Nástroje pro uprchlíky v Turecku poskytla EU Turecku finanční pomoc v celkové výši 6 miliard EUR, z nichž 4,2 miliardy EUR
byly vyplaceny do srpna 2021. V červnu Komise navrhla uvolnění dalších 3 miliard EUR na období 2021-2023. Negativní vývoj v některých oblastech však Turecko nadále vzdaluje
od EU - jedná se zejména o oblast demokracie, právního státu, základních práv a justice. Dialog o těchto otázkách je nadále nedílnou součástí vztahů EU-Turecko. Přestože obě
strany profitují z celní unie a objem dvoustraného obchodu se zvýšil, Turecko dosud nevyřešilo řadu problematických otázek, které vzájemný obchod narušují. Zahraniční politika
Turecka se stává asertivnější a ne vždy je v souladu se zájmy EU. Komise připomíná, že vyřešení regionálních konfliktů je společným zájmem obou stran a Turecko by k němu mělo
přispívat. EU silně odsuzuje jednostranné kroky a prohlášení tureckého prezidenta a vedoucího představitele tureckého společenství na Kypru.
12996/21
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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 EU Soil Strategy for 2030 - Reaping the benefits of healthy soils for people, food, nature and climate - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Půdní strategie EU do roku 2030 - Využití výhod zdravé půdy pro lidi, potraviny, přírodu a klima
Předkládané sdělení představuje novou Půdní strategii EU, která je další z řady iniciativ v rámci Zelené dohody pro Evropu a úzce souvisí s dalšími již předloženými iniciativami,
zejména v oblasti zemědělství, biodiverzity, znečištění a přizpůsobení se změně klimatu.
Strategie stanovuje rámec a konkrétní dobrovolná i právně závazná opatření zaměřená na ochranu, obnovu a udržitelné využívání půdy. Jejím cílem je, aby do roku 2050 byly
všechny půdní ekosystémy ve zdravém stavu a přispívaly k dosažení klimatické neutrality, zvyšování odolnosti vůči změně klimatu, rozvoji čistého a oběhového (bio)hospodářství,
zabránění ztrátě biodiverzity, zajištění zdraví lidí a zastavení rozšiřování pouští a znehodnocování půdy. Do roku 2023 předloží Komise na základě posouzení dopadů a veřejné
konzultace návrh nového právního předpisu o zdraví půdy, který by měl půdě zajistit stejnou úroveň ochrany, jaká v EU existuje u vody, mořského prostředí a ovzduší. Opatření v
rámci strategie jsou rozdělena do čtyř oblastí:
1. půda jako nástroj pro řešení aktuálních zásadních výzev - využití půdy ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, využití půdy v rámci oběhového
hospodářství, využití půdy ve prospěch zdraví lidí, zvířat a rostlin, využití půdy k zajištění zdrojů nezávadné vody;
2. předcházení znehodnocování půdy a obnova zdravých půdních ekosystémů - zavedení udržitelného hospodaření s půdou jako nového standardu, předcházení rozšiřování pouští,
předcházení znečištění půdy, obnova znehodnocené půdy a sanace kontaminovaných lokalit;
3. rozšíření a zlepšení údajů a znalostí o půdě - využití možností digitálních a monitorovacích technologií, podpora výzkumu a inovací zaměřených na půdu, především
prostřednictvím mise v rámci programu Horizont Evropa "Dohoda o půdě pro Evropu" ("A Soil Deal for Europe");
4. vytvoření podmínek pro realizaci přechodu ke zdravé půdě - zajištění dostupnosti finančních prostředků prostřednictvím fondů EU i soukromých investic, zlepšení obecného
povědomí o půdě a zapojení společnosti.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Our
waste, our responsibility: Waste shipments in a clean and more circular economy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Náš odpad, naše odpovědnost: přeprava odpadů v zeleném a rozvinutějším oběhovém hospodářství
EU je jedním z největších vývozců odpadu na světě. Vývoz odpadů z EU se od roku 2004 zvýšil o 75 %, přičemž téměř polovina odpadu putuje do zemí, které nejsou členy OECD.
Zde jsou odpady často zpracovávány nevhodně, což vede k poškozování životního prostředí. Domácí využití druhotných surovin a jejich recyklace může přispět nejen ke zvýšení
kvality životního prostředí v celosvětovém měřítku, ale rovněž snížit závislost EU na využívání primárních surovin a přispět k dekarbonizaci energeticky náročných odvětví (např.
ocelářství). Komise proto předkládá nová pravidla pro přepravu odpadů (COM(2021) 709) a toto sdělení, která stanoví prioritní opatření zaměřená na:
1. usnadnění přepravy odpadů určených k přípravě k opětovnému využití a recyklaci v EU - např. užší sladění pravidel pro přepravu odpadů s hierarchií způsobů nakládání s
odpady, přechod k digitálním řešením, zlepšení zrychleného postupu pro přepravu odpadů;
2. ukončení vyvážení problémů EU s odpadem do třetích zemí - např. omezení vývozu veškerého odpadu do zemí, které nejsou členy OECD, intezivnější monitorování odpadu EU
vyváženého do zemí OECD, stanovení povinnosti vývozců prokázat udržitelnost vývozu, stanovení jasných kritérií pro zabránění falešnému vývozu odpadu jako „použitého zboží“ a
3. účinnější řešení nedovolené přepravy odpadů - např. zřízení „skupiny EU pro prosazování předpisů v oblasti přepravy odpadů“, zmocnění Komise k podpoře nadnárodního
vyšetřování nedovoleného obchodování s odpady prováděného členskými státy EU, posílení stávajících pravidel pro správní sankce za nedovolenou přepravu odpadů.
V rámci mezinárodní spolupráce se pak Komise za účelem zvýšení udžitelnosti nakládání s odpady zaměří na lepší využití celosvětového obchodu s odpady (především v rámci
Basilejské úmluvy o obchodu s plastovým odpadem), zlepšení nakládání s odpady a oběhového hospodářství ve třetích zemích a mobilizaci všech aktérů proti nadnárodní trestné
činnosti související s odpady.
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