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Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
13. - 19. prosince 2021
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru zřízeném Dohodou o EHP, pokud jde o změnu protokolu 4 o
pravidlech původu k uvedené dohodě
Protokol 4 k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru stanoví pravidla původu. Dne 1. května 2012 vstoupila v platnost Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských
preferenčních pravidlech původu a v rámci jednání o její změně byl vytvořen nový soubor modernizovaných a flexibilnějších pravidel původu. Strany EHP se dohodly, že tento
soubor pravidel se začne uplatňovat co nejdříve jako alternativa stávajících pravidel než budou změny přijaty a vstoupí v platnost. Navrhované změny protokolu 4 k Dohodě o EHP
se týkají zavedení alternativního souboru pravidel původu a Smíšený výbor zřízený Dohodou o EHP by měl o jejich přijetí rozhodnout na svém příštm zasedání před koncem roku
2023. Unie by měla jejich přijetí podpořit.
14925/21

COM(2021) 772 final

2021/0404(NLE)

st14925.cs21.pdf (489 KB, 13. 12. 2021)
Přílohy:
st14925-ad01.cs21.pdf (1 MB, 13. 12. 2021)

10. 12. 2021 13. 12. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro rybolov v severním Tichém oceánu
Úmluva o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře severního Tichého oceánu (úmluva NPFC) vstoupila v platnost dne 19. července 2015. Úmluvou byla
zřízena Komise pro rybolov v severním Tichém oceánu (NPFC), která dohlíží na její provádění. Unie je smluvní stranou úmluvy a členem NPFC. Cílem předkládaného návrhu je
stanovit hlavní zásady a směry postoje Unie na zasedáních NPFC v období 2022–2027 s cílem přijmout opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů. Pro každé výroční
zasedání bude tento postoj upraven pracovním dokumentem Komise, který projedná pracovní skupina Rady.
14940/21

COM(2021) 785 final

2021/0413(NLE)

st14940.cs21.pdf (451 KB, 13. 12. 2021)
Přílohy:
st14940-ad01.cs21.pdf (413 KB, 13. 12. 2021)

10. 12. 2021 13. 12. 2021

Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje zahájení jednání jménem Evropské unie o uzavření mezinárodní dohody o připravenosti a reakci na
pandemie a rovněž jednání o doplňujících změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005)
Pandemie covidu-19 znovu ukázala nedostatky v oblasti připravenosti a reakce na globální úrovni v případě rozsáhlých zdravotních krizí. V květnu 2021 byla proto na 74. světovém
zdravotnickém shromáždění přijata rezoluce o posílení připravenosti a reakce Světové zdravotnické organizace (WHO) pro případ mimořádných situací v oblasti zdraví. Následně
byla zřízena pracovní skupina členských států WHO se zaměřením na tuto oblast, která dospěla k závěru, že by měly být zahájeny postupy směřující k: 1) přijetí úmluvy WHO,
dohody nebo jiného právně závazného mezinárodního nástroje o připravenosti a reakci na pandemii a 2) posílení mezinárodních zdravotních předpisů z roku 2005, včetně
provádění, podpory hlavních kapacit při dosahování souladu a případně cílených změn. Tyto závěry by měly být předmětem jednání zvláštního zasedání světového zdravotnického
shromáždění ve dnech 29. listopadu - 1. prosince 2021. Cílem předkládaného doporučení je zmocnit Komisi k účasti na jednáních o uzavření mezinárodní dohody o připravenosti a
reakci na pandemii a o posílení mezinárodních zdravotních předpisů z roku 2005 jménem Evropské unie.
14710/21

COM(2021) 766 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14710.cs21.pdf (527 KB, 13. 12. 2021)
Přílohy:
st14710-ad01.cs21.pdf (402 KB, 13. 12. 2021)

6. 12. 2021 13. 12. 2021
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Návrh doporučení Rady, kterým se mění doporučení Rady (EU) 2020/912 o dočasném omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, a o možném zrušení tohoto
omezení
Cílem předkládaného návrhu je zjednodušit a aktualizovat pravidla pro cestování do EU ze třetích zemí v průběhu pandemie covidu-19 s ohledem na poslední vývoj. Hlavní
navrhované změny spočívají ve sjednocení přístupu k očkovaným a uzdraveným osobám, aktualizaci prahových hodnot pro zrušení omezení a postupném přechodu k systému
založenému na statusu cestovatele a nikoli na situaci v zemi, z níž přijíždí.
Členské státy by měly umožnit vstup všem osobám očkovaným vakcínou schválenou Světovou zdravotnickou organizací pro použití v mimořádných situacích. V případě, že použitá
vakcína není schválena Evropskou lékovou agenturou, by měl být systematicky vyžadován negativní PCR test před odjezdem. Stejně tak by měl být umožněn vstup všem osobám,
které covid-19 prodělaly, rovněž při splnění požadavku na negativní PCR test před odjezdem. Platnost digitálních certifikátů EU COVID nebo jejich uznávaného ekvivalentu by měla
být v případě očkování devět měsíců od dokončení základního očkování a v případě uzdravení 180 dní od prvního pozitivního testu. Osoby, které mají dokončené základní očkování
před více než devíti měsíci, by se mohly prokázat rovněž tím, že obdržely posilující dávku. Dětem mezi 6 a 17 lety by mělo být cestování do EU umožněno s negativním PCR testem
před odjezdem a dětem do šesti let bez omezení.
Zrušení cestovních omezení by se mělo nově vztahovat na země, kde je počet nových případů za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel nižší než 100 (aktuálně je to 75). Týdenní
míra testování by se měla zvýšit z 300 na 600 testů na 100 000 obyvatel.
Nová pravidla by se měla začít uplatňovat od 10. ledna 2022. Od 1. března 2022 by pak mělo být cestování do EU umožněno pouze očkovaným osobám, osobám, které covid-19
prodělaly, a osobám podnikajícím nezbytně nutnou cestu a seznam zemí s dostatečně dobrou epidemiologickou situací by měl být zrušen.
14115/21

COM(2021) 754 final

2021/0397(NLE)

st14115.cs21.pdf (476 KB, 15. 12. 2021)

25. 11. 2021 15. 12. 2021

Návrh doporučení Rady, kterým se mění doporučení Rady (EU) 2020/1632, pokud jde o koordinovaný přístup za účelem usnadnění bezpečného cestování během
pandemie COVID-19 v schengenském prostoru
V souvislosti s návrhem na aktualizaci pravidel pro koordinaci bezpečného a volného pohybu v EU, která byla zavedena v reakci na pandemii covidu-19 doporučením (EU)
2020/1475 (COM(2021) 749), předkládá Komise návrh technické změny doporučení (EU) 2020/1632, která spočívá v nahrazení odkazu na aktuálně platné doporučení odkazem na
doporučení nové.
14407/21

COM(2021) 755 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0398(NLE)

st14407.cs21.pdf (512 KB, 15. 12. 2021)

25. 11. 2021 15. 12. 2021
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399o kodexu Unie o pravidlech
upravujících přeshraniční pohyb osob
Předkládaným návrhem na změnu Schengenského hraničního kodexu reaguje Komise na zkušenosti z posledních let, kdy se objevila řada nových výzev ovlivňujících fungování
schengenského prostoru. I když stávající pravidla v principu umožnila účinnou reakci na tyto výzvy, ukázalo se, že v některých oblastech existuje prostor pro zlepšení. To se týká
zejména účinné jednotné reakce v případě krize v oblasti veřejného zdraví a v případě využívání migrantů jako politického nástroje (tuto problematiku řeší také samostatný návrh
nařízení, COM(2021) 890) nebo reakce na terorismus a neoprávněný pohyb v schengenském prostoru. Cílem návrhu je také zajistit, aby se znovuzavedení kontrol na vnitřních
hranicích využívalo pouze jako krajní prostředek. Hlavní prvky návrhu zahrnují:
• nový mechanismus pro rychlé přijetí závazných pravidel dočasně omezujících cestování přes vnější hranice v případě ohrožení veřejného zdraví včetně stanovení výjimek;
• reakci na využívání migrantů jako politického nástroje - definice pojmu "využívání osob jako politického nástroje" a objasnění opatření, která je možné učinit na hraničních
přechodech v případě potřeby;
• nový schengenský ochranný mechanismus, který má zajistit společnou reakci na vnitřních hranicích při hrozbách, které postihují většinu členských států. Součástí tohoto
mechanismu je i možnost přijetí rozhodnutí Rady o znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích v případě potřeby;
• procesní záruky v případě jednostranného znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích - členský stát, který chce kontroly zavést, musí posoudit vhodnost tohoto kroku a dopad
na volný pohyb osob a příhraniční regiony. Prodloužení kontrol by mělo předcházet posouzení rizik a celková doba provádění dočasných kontrol by neměla překročit dva roky. Po
jejich ukončení by měl navíc členský stát předložit evropským institucím zprávu;
• opatření ke zmírnění negativních dopadů znovuzavedení kontrol na příhraniční regiony a vnitřní trh (např. usnadnění překračování hranic pro přeshraniční pracovníky nebo
vytvoření zelených pruhů);
• podporu využívání alternativních opatření namísto kontrol na vnitřních hranicích (např. posílené policejní kontroly v příhraničních oblastech) a nový postup pro řešení
nepovolených pohybů během společných policejních operací (včetně možnosti revize stávajících dvoustranných dohod o zpětném přebírání osob mezi členskými státy nebo
uzavření dohod nových).
14601/21

COM(2021) 891 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0428(COD)

st14601.en21.pdf (931 KB, 16. 12. 2021)
Přílohy:
st14601-ad01.en21.pdf (2 MB, 16. 12. 2021)
st14601-ad02.en21.pdf (363 KB, 16. 12. 2021)
st14601-ad03.en21.pdf (519 KB, 16. 12. 2021)

16. 12. 2021 16. 12. 2021
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council addressing situations of instrumentalisation in the field of migration and asylum - Návrh
nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení situací využívání osob jako politického nástroje v oblasti migrace a azylu
Předkládaný návrh doplňuje návrh na změnu Schengenského hraničního kodexu (COM(2021) 891) a nový pakt o migraci a azylu a zaměřuje se na řešení problematiky využívání
migrantů jako politického nástroje prostřednictvím opatření v oblasti azylu a navracení. Stanoví mimořádné postupy a další opatření, která mohou členské státy v případě potřeby
využít. Hlavní body návrhu zahrnují:
• mimořádný postup pro řízení v oblasti azylu, který zahrnuje možnost provádět registraci žádostí o azyl pouze na konkrétních registračních místech v sousedství hranice, možnost
prodloužit lhůtu pro registraci žádostí o azyl na 4 týdny a možnost posuzovat všechny žádosti o azyl na hranicích, s výjimkou žádostí od osob se zdravotními problémy, přičemž
délka řízení na hranicích, včetně odvolání, může být prodloužena na 16 týdnů. Přednost by měly mít opodstatněné žádosti a žádosti rodin a dětí;
• možnost pokrýt v rámci materiálních podmínek přijetí pouze základní potřeby - přiměřené dočasné přístřeší, potraviny, vodu, ošacení, odpovídající lékařskou péči a pomoc
zranitelným osobám, při plném respektování lidské důstojnosti. Dotčené členské státy by měly rovněž umožnit poskytování pomoci humanitárními organizacemi;
• možnost uplatnit zjednodušené a rychlejší vnitrostátní postupy v rámci řízení o navrácení, včetně navracení osob, jejichž žádosti o mezinárodní ochranu byly v této souvislosti
zamítnuty;
• podpůrná a solidární opatření ve prospěch dotčených členských států;
• postup pro získání povolení k uplatňování mimořádného postupu pro řízení v oblasti azylu - dotčený členský stát předloží žádost Komisi, která na jejím základě připraví návrh
prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se povolí uplatnění mimořádného postupu.
15152/21

COM(2021) 890 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0427(COD)

st15152.en21.pdf (628 KB, 16. 12. 2021)

16. 12. 2021 16. 12. 2021
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Union guidelines for the development of the trans-European transport network,
amending Regulation (EU) 2021/1153 and Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulation (EU) 1315/2013 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, kterým se mění nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a ruší nařízení (EU)
1315/2013
V rámci balíčku opatření pro modernizaci dopravního systému EU za účelem přechodu na ekologičtější a inteligentnější mobilitu předkládá Komise návrh na revizi nařízení o
transevropské dopravní síti (TEN-T). Návrh sleduje čtyři hlavní cíle: 1) učinit evropskou dopravu ekologičtější prostřednictvím vytvoření odpovídající infrastruktury a zvýšení podílu
železniční a vodní dopravy, 2) zvýšit účinnost dopravy, podpořit kombinování a interoperabilitu různých způsobů dopravy a vyřešit chybějící spojení, 3) zvýšit odolnost TEN-T vůči
změně klimatu a dalším přírodním a lidmi způsobeným katastrofám a 4) zlepšit nástroje pro řízení sítě a zefektivnit podávání zpráv a monitoring. Hlavní body návrhu zahrnují:
• nové normy v oblasti infrastruktury pro všechny druhy dopravy uplatňované v celé síti;
• devět „evropských dopravních koridorů“, které integrují bývalé koridory hlavní sítě s koridory pro železniční nákladní dopravu;
• lepší součinnost mezi plánováním infrastruktury a provozováním dopravních služeb - do roku 2040 by měly osobní vlaky jezdit rychlostí alespoň 160 km/h a nákladní vlaky
alespoň 100 km/h, maximální čekací doba nákladních vlaků na hranicicíh by měla být 15 minut, na vnitrozemských vodních cestách by měly být po určitý minimální počet dnů
zaručeny dobré plavební podmínky;
• požadavky na zavádění dobíjecí a čerpací infrastruktury v celé síti TEN-T potřebné pro alternativní paliva - dostatečná dobíjecí kapacita pro automobily ve vzdálenosti 60 km v
každém směru do roku 2025 na hlavní síti a do roku 2030 na rozšířené hlavní a globální síti;
• bezpečné a zabezpečené parkovací zóny pro řidiče z povolání vybavené infrastrukturou pro alternativní paliva;
• používání inovativních technologií (např. 5G) ke zvýšení efektivity, bezpečnosti a odolnosti sítě;
• požadavky na odolnost vůči změně klimatu a vůči důsledkům nehody nebo poruchy a posouzení dopadů na životní prostředí u nových projektů;
• požadavek, aby 424 velkých měst sítě TEN-T mělo do roku 2025 plány udržitelné městské mobility;
• požadavek na zvýšení počtu překládkových uzlů a multimodálních terminálů ve městech;
• propojení velkých letišť se železnicí, případně s vysokorychlostní železnicí, a
• umožnění přepravy nákladních vozidel vlakem v celé síti.
Do roku 2030 by měla být dokončena hlavní síť podle stávajících norem, jako je elektrifikace celé železniční sítě a možnost provozovat vlaky o délce 740 m, do roku 2040 by měla
být dokončena rozšířená hlavní síť podle nových norem a na celé síti by měl být zaveden Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) namísto vnitrostátních systémů a do
roku 2050 by měla být dokončena celá transevropská dopravní síť, včetně úseků v rámci globální sítě.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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15109/21

COM(2021) 812 final

2021/0420(COD)

17. 12. 2021 17. 12. 2021

st15109.en21.pdf (1 MB, 17. 12. 2021)
Přílohy:
st15109-ad01.en21.pdf (373 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad02.en21.pdf (547 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad03.en21.pdf (571 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad04.en21.pdf (466 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad05.en21.pdf (501 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad06.en21.pdf (478 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad07.en21.pdf (487 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad08.en21.pdf (591 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad09.en21.pdf (622 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad10.en21.pdf (429 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad11.en21.pdf (431 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad12.en21.pdf (596 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad13.en21.pdf (649 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad14.en21.pdf (515 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad15.en21.pdf (538 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad16.en21.pdf (555 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad17.en21.pdf (506 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad18.en21.pdf (541 KB, 17. 12. 2021)
st15109-ad19.en21.pdf (542 KB, 17. 12. 2021)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent
Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Předkládaný návrh je součástí balíčku opatření pro modernizaci dopravního systému EU za účelem přechodu na ekologičtější a inteligentnější mobilitu. Návrh řeší tři problémy,
které vyplynuly z hodnocení směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a ze zprávy o jejím provádění: 1)
nedostatečnou interoperabilitu a kontinuitu aplikací, systémů a služeb; 2) chybějící dohodovací postupy a účinnou spolupráci mezi zúčastněnými stranami a 3) nevyřešené otázky
týkající se dostupnosti a sdílení údajů využívaných službami inteligentních dopravních systémů. Hlavní body návrhu zahrnují:
• začlenění dostupnosti údajů a zavádění služeb inteligentních dopravních systémů do působnosti směrnice a související rozšíření definic;
• rozšíření požadavků na členské státy týkajících se spolupráce při zavádení služeb inteligentních dopravních systémů;
• stanovení požadavku na členské státy zajistit dostupnost stanovených údajů a zavedení stanovených služeb;
• udělení pravomoci Komisi přijmout přechodná opatření v případě mimořádné situace se závažným dopadem na bezpečnost silniční dopravy, kybernetickou bezpečnost nebo
dostupnost a integritu služeb inteligentních dopravních systémů;
• aktualizaci pravidel v oblasti ochrany údajů;
• nahrazení dvou příloh stávající směrnice čtyřmi novými přílohami.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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15114/21

COM(2021) 813 final

2021/0419(COD)

16. 12. 2021 16. 12. 2021

st15114.en21.pdf (623 KB, 16. 12. 2021)
Přílohy:
st15114-ad01.en21.pdf (479 KB, 16. 12. 2021)
st15114-ad02.en21.pdf (410 KB, 16. 12. 2021)
st15114-ad03.en21.pdf (11 MB, 16. 12. 2021)
st15114-ad04.en21.pdf (400 KB, 16. 12. 2021)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 549/2013 and repealing 11 legal acts in the field of
national accounts - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 549/2013 a zrušuje jedenáct právních aktů v oblasti národních
účtů
Nařízení (EU) č. 549/2013, kterým byl zaveden revidovaný Evropský systém účtů (ESA 2010), obsahuje koncepční základ a program předávání údajů, které mají být předány
Eurostatu. Od zavedení ESA 2010 v roce 2014 došlo k vývoji u klíčové statistické klasifikace, z níž tento systém vychází (nová klasifikace individuální spotřeby podle účelu COICOP), a také k vývoji potřeb uživatelů, pokud jde o údaje z národních účtů. Cílem předkládaného návrhu je proto změnit uvedené nařízení za účelem aktualizace odkazů
na klasifikaci COICOP a programu předávání údajů podle aktuálních potřeb uživatelů. Kromě toho se navrhuje zrušení jedenácti právních aktů týkajících se předchozího
Evropského systému účtů (ESA 1995), které již nejsou relevantní.
15161/21

COM(2021) 776 final

2021/0407(COD)

st15161.en21.pdf (411 KB, 17. 12. 2021)
Přílohy:
st15161-ad01.en21.pdf (946 KB, 17. 12. 2021)
st15161-ad03.en21.pdf (272 KB, 17. 12. 2021)

17. 12. 2021 17. 12. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé, pokud jde o prodloužení akčního plánu EU–Izrael
Evropsko-středomořská dohoda mezi EU a Izraelem vstoupila v platnost dne 1. června 2000. Za správu dohody odpovídá Rada přidružení, která má nyní přijmout doporučení o
prodloužení akčního plánu EU-Izrael o tři roky za účelem zajištění pokračování spolupráce obou stran. Unie by měla prodloužení akčního plánu podpořit.
14908/21

COM(2021) 781 final

2021/0409(NLE)

st14908.cs21.pdf (433 KB, 17. 12. 2021)
Přílohy:
st14908-ad01.cs21.pdf (392 KB, 17. 12. 2021)

10. 12. 2021 17. 12. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného na základě Evropsko-středomořské prozatímní
dohody o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch
palestinské samosprávy (PS) na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé, pokud jde o prodloužení akčního plánu EU-PS
Evropsko-středomořská prozatímní dohoda o přidružení mezi EU a Organizací pro osvobození Palestiny vstoupila v platnost dne 1. července 1997. Za správu dohody odpovídá
Smíšený výbor, který má nyní přijmout doporučení o prodloužení akčního plánu EU-palestinská správa o tři roky za účelem zajištění pokračování spolupráce obou stran. Unie by
měla prodloužení akčního plánu podpořit.
14965/21

COM(2021) 783 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0412(NLE)

st14965.cs21.pdf (444 KB, 17. 12. 2021)
Přílohy:
st14965-ad01.cs21.pdf (400 KB, 17. 12. 2021)

13. 12. 2021 17. 12. 2021
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on methane emissions reduction in the energy sector and amending Regulation (EU)
2019/942 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o snižování emisí metanu v odvětví energetiky a o změně nařízení (EU) 2019/942
Metan je jedním z hlavních skleníkových plynů zodpovědných za změnu klimatu a přibližně 60 % jeho emisí je spojeno s lidskou činností. Cílem předkládaného návrhu je snížit jeho
emise spojené s výrobou nebo spotřebou energie z fosilních zdrojů v Unii prostřednictvím: 1) zvýšení přesnosti informací o hlavních zdrojích emisí metanu spojených s energií
vyrobenou a spotřebovanou v EU, 2) účinného snižování emisí metanu v celém energetickém dodavatelském řetězci v EU a 3) zlepšení dostupnosti informací o emisích metanu
souvisejících s energií z fosilních zdrojů dováženou do EU. Hlavní body návrhu zahrnují:
• úkoly odpovědných orgánů, včetně pravidel pro inspekce a řešení stížností, a pravidla pro nezávislé ověřování údajů o emisích metanu oznámených provozovateli;
• povinnosti provozovatelů a členských států v oblasti měření, oznamování a snižování emisí metanu v odvětví těžby ropy a zemního plynu a v odvětví těžby uhlí;
• nástroje pro zvýšení transparentnosti emisí metanu objevujících se mimo Unii, včetně informační povinnosti dovozců fosilních paliv, seznamu dotčených společností v Unii i mimo
ni a dotčených zemí nebo požadavků na informace týkající se dovozců;
• systém sankcí, který zahrnuje zejména kritéria pro stanovování sankcí nebo typy protiprávního jednání, které mohou být sankcionovány.
15063/21

COM(2021) 805 final

2021/0423(COD)

st15063.en21.pdf (762 KB, 15. 12. 2021)
Přílohy:
st15063-ad01.en21.pdf (344 KB, 15. 12. 2021)
st15063-ad02.en21.pdf (3 MB, 15. 12. 2021)
st15063-ad03.en21.pdf (424 KB, 15. 12. 2021)
st15063-ad04.en21.pdf (2 MB, 15. 12. 2021)

15. 12. 2021 15. 12. 2021

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings (recast) - Návrh směrnice Evropského parlamentu
a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění)
Předkládaný návrh je součástí balíčku "Fit for 55". Navazuje na strategii Renovační vlna a jeho cílem je snížit emise skleníkových plynů a konečnou spotřebu energie u budov a do
roku 2050 budovy v EU dekarbonizovat. Hlavní body návrhu zahrnují:
• požadavek, aby od roku 2030 všechny nové budovy v EU byly budovami s nulovými emisemi (nové veřejné budovy od roku 2027) podle definice uvedené ve směrnici;
• nové standardy na úrovni EU týkající se minimální energetické náročnosti, které požadují, aby u 15 % energeticky nejvíce náročných budov v každém členském státě byla
energetická náročnost snížena z třídy G alespoň na třídu F, a to do roku 2027 u nebytových budov a do roku 2030 u obytných budov;
• vyjasnění a zlepšení certifikátů energetické náročnosti a rozšíření povinnosti mít tento certifikát na budovy procházející větší renovací, budovy, pro něž je obnovena smlouva o
pronájmu, a veřejné budovy. Certifikát budou muset mít rovněž budovy a obytné jednotky nabízené k prodeji nebo k pronájmu a třída energetické náročnosti bude muset být
uvedena ve všech inzerátech. Do roku 2025 budou všechny certifikáty využívat harmonizované označení tříd A-G;
• začlenění vnitrostátních plánů v oblasti renovace budov do vnitrostátních plánů v oblasti egnergetiky a klimatu. Součástí těchto plánů bude rovněž plán ukončení využívání
fosilních paliv pro vytápění a chlazení nejpozději do roku 2040;
• zavedení "cestovního pasu pro renovaci" ("renovation passport") jako nástroje pro usnadnění plánování a postupné renovace směřující k dosažení nulových emisí;
• zavedení možnosti pro členské státy zakázat využívání fosilních paliv v budovách; od roku 2027 by neměly být poskytovány žádné finanční pobídky na instalaci kotlů na tato
paliva. Současně Komise vyzývá členské státy, aby zavedly vhodné nástroje na podporu zejména nízkopřijmových domácností;
• podporu využívání informačních a komunikačních technologií a inteligentních technologií v budovách, podporu instalace nabíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla a vyhrazení
většího prostoru pro parkování jízdních kol.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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15088/21

COM(2021) 802 final

2021/0426(COD)

15. 12. 2021 15. 12. 2021

st15088.en21.pdf (1 MB, 15. 12. 2021)
Přílohy:
st15088-ad01.en21.pdf (686 KB, 15. 12. 2021)
st15088-ad02.en21.pdf (2 MB, 15. 12. 2021)
st15088-ad03.en21.pdf (3 MB, 15. 12. 2021)
st15088-ad04.en21.pdf (4 MB, 15. 12. 2021)
st15088-ad05.en21.pdf (1 MB, 15. 12. 2021)
st15088-ad06.en21.pdf (422 KB, 15. 12. 2021)
st15088-ad07.en21.pdf (2 MB, 15. 12. 2021)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the internal markets for renewable and natural gases and for hydrogen (recast) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu pro obnovitelné a přírodní plyny a pro vodík (přepracované znění)
Předkládané návrhy nařízení a směrnice jsou součástí balíčku "Fit for 55". Společně vytváří právní rámec pro usnadnění využívání obnovitelných a nízkouhlíkových plynů
(především biometanu) a vodíku za účelem dekarbonizace unijního trhu s plynem a zvýšení energetické bezpečnosti EU. Návrhy řeší nízkou úroveň zapojení a ochrany spotřebitelů
na malobchodním trhu se zeleným plynem, rozvoj vodíkové infrastruktury a trhu s vodíkem, integraci zelených plynů do stávající plynové infrastruktury a trhů, plánování sítě a
bezpečnost dodávek a ukládání.
Hlavní body návrhů zahrnují:
• obecná pravidla pro organizaci trhů a přístup k infrastruktuře, včetně zrušení poplatků za přeshraniční připojení a vytvoření certifikačního systému pro nízkouhlíkové plyny;
• pravidla pro přístup k sítím, včetně slev z tarifů pro zelené plyny;
• pravidla pro provozovatele přenosových soustav, ukládacích zařízení a systémů a pro provozovatele distribučních soustav pro zemní plyn, včetně vyčlenění pevné kapacity pro
zelené plyny a přeshraniční koordinace kvality plynu;
• pravidla pro specializované vodíkové sítě, včetně přístupu k nim, přeshraniční koordinace kvality vodíku a vytvoření Evropské sítě pro provozovatele sítí pro vodík (ENNOH);
• pravidla pro oddělení provozovatelů přenosových soustav;
• opatření zaměřená na posílení postavení spotřebitelů a jejich ochrany, která zahrnují především soubor práv spotřebitelů a
• opatření zaměřená na posílení odolnosti plynové soustavy a stávajících ustanovení o bezpečnosti dodávek, včetně posílení systému automatické solidarity v případě výpadku
dodávek, nových ustanovení o kybernetické bezpečnosti, strategičtějšího přístupu k ukládání plynu a umožnění společného zadávání veřejných zakázek členskými státy na
vytvoření strategických zásob.
15096/21

COM(2021) 804 final

2021/0424(COD)

st15096.en21.pdf (2 MB, 16. 12. 2021)
Přílohy:
st15096-ad01.en21.pdf (834 KB, 16. 12. 2021)
st15096-ad02.en21.pdf (1 MB, 16. 12. 2021)
st15096-ad03.en21.pdf (3 MB, 16. 12. 2021)
st15096-ad04.en21.pdf (421 KB, 16. 12. 2021)
st15096-ad05.en21.pdf (2 MB, 16. 12. 2021)
st15096-ad06.en21.pdf (396 KB, 16. 12. 2021)
st15096-ad07.en21.pdf (1 MB, 16. 12. 2021)

16. 12. 2021 16. 12. 2021

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal markets in renewable and natural gases and in hydrogen
- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trhy s obnovitelnými plyny a zemním plynem a s vodíkem

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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15111/21

COM(2021) 803 final

2021/0425(COD)

16. 12. 2021 16. 12. 2021

st15111.en21.pdf (2 MB, 16. 12. 2021)
Přílohy:
st15111-ad01.en21.pdf (555 KB, 16. 12. 2021)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law and replacing Directive
2008/99/EC - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí, kterou se nahrazuje směrnice 2008/99/ES
V letech 2019-2020 provedla Komise hodnocení směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí, z něhož vyplynulo, že směrnice není příliš účinná a její praktický
dopad je minimální. Mezi hlavní zjištěné problémy patřily příliš nízké sankce, nedostatečná přeshraniční spolupráce, problémy s vymáháním směrnice, nedostatek zdrojů na straně
členkých států, nedostatečná koordinace vymáhání správního a trestního práva a nedostatek spolehlivých a přesných údajů o řízeních týkajících se trestných činů proti životnímu
prostředí. Na základě výsledků hodnocení připravila Komise návrh nové směrnice, která by měla stávající směrnici nahradit. Cílem návrhu je zlepšit účinnost vyšetřování a stíhání
trestných činů proti životnímu prostředí, zajistit účinné, odrazující a přiměřené sankce, podpořit přeshraniční vyšetřování a stíhání, zlepšit informované rozhodování ve věcech
trestných činů proti životnímu prostředí a zvýšit operativní účinnost vymáhání na vnitrostátní úrovni. Hlavní navrhované změny zahrnují:
• aktualizaci rozsahu působnosti směrnice;
• vyjasnění definic trestných činů proti životnímu prostředí a odstranění vágních pojmů;
• minimální požadavky na sankce pro fyzické osoby a požadavek na zavedení konkrétních výší a typů sankcí podle závažnosti trestných činů;
• povinnost zajistit odpovědnost právnických osob za trestné činy podle směrnice v případě, že byly spáchány v jejich prospěch, a stanovení sankcí pro tyto osoby;
• přitěžující a polehčující okolnosti;
• ochranu osob, které oznámí trestný čin proti životnímu prostředí nebo napomáhají vyšetřování;
• požadavek na zajištění odpovídajících zdrojů, odborné přípravy a vyšetřovacích nástrojů pro orgány účastnící se vyšetřování;
• požadavek na koordinaci a spolupráci mezi odpovědnými orgány členských států;
• požadavek na přijetí národních strategií pro boj proti trestným činům proti životnímu prostředí a
• zlepšení sběru a šíření statistických údajů.
14459/21

COM(2021) 851 final

2021/0422(COD)

st14459.en21.pdf (1 MB, 16. 12. 2021)
Přílohy:
st14459-co01.en21.pdf (227 KB, 17. 12. 2021)
st14459-ad01.en21.pdf (293 KB, 17. 12. 2021)
st14459-ad02.en21.pdf (5 MB, 17. 12. 2021)
st14459-ad02re01.en21.pdf (5 MB, 17. 12. 2021)
st14459-ad03.en21.pdf (431 KB, 17. 12. 2021)

16. 12. 2021 16. 12. 2021

Dokumenty informační povahy
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the compliance of the European Banking Authority with the requirements regarding
the location of its seat - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o souladu Evropského orgánu pro bankovnictví s požadavky týkajícími se umístění jeho
sídla
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie byla jako nové sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) vybrána Paříž. Zakládající nařízení orgánu EBA vyžaduje,
aby Komise každý rok předložila zprávu o tom, jak jsou plněny nově stanovené požadavky týkající se jeho sídla, zejména že umístění nesmí ovlivňovat fungování, organizaci a
financování EBA. Předkládaná zpráva je třetí zprávou tohoto typu. Z dostupných informací vyplývá, že přemístěním sídla EBA do Paříže nebyl dotčen výkon jeho pravomocí a plnění
úkolů, organizace řídicí struktury, chod hlavní organizace ani financování jeho činností.
15074/21

COM(2021) 771 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15074.en21.pdf (387 KB, 15. 12. 2021)

15. 12. 2021 15. 12. 2021
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Závěrečné hodnocení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 250/2014 ze dne 26. února 2014, kterým se
zavádí program na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie (program Hercule III) a zrušuje rozhodnutí č. 804/2004/ES
Předkládaná zpráva představuje výsledky závěrečného hodnocení programu Hercule III, který podporoval členské státy v jejich činnosti na ochranu finančních zájmů EU v letech
2014-2020.
Rozpočet programu Hercule III činil 104,9 milionu EUR a program poskytoval finanční podporu na technickou pomoc, odbornou přípravu a další opatření v rámci své působnosti. Z
hodnocení vyplývá, že program úspěšně splnil své obecné, konkrétní i operační cíle. Byl hodnocen jako vysoce relevantní, účinný, účelný, soudržný a přinášející přidanou hodnotu
EU. Hlavní výzvou při provádění programu byla nutnost průběžně se přizpůsobovat novému vývoji situace v oblasti podvodů, zejména s ohledem na technologický pokrok a
rostoucí složitost (přeshraniční) trestné činnosti. To bude rovněž výzvou pro nástupnický Program Unie pro boj proti podvodům, a Komise by tak při přípravě pracovních programů
v jeho rámci měla pokračovat v konzultacích s členskými státy, aby poskytovaná podpora co nejvíce odpovídala jejich potřebám. Další výzvu představují rozdíly v administrativní
kapacitě správních orgánů členských států. V zájmu zlepšení hodnocení a monitorování programu by mohl být vypracován soubor konkrétních ukazatelů pro způsobilé projekty a
vytvořena centralizovaná databáze realizovaných projektů. S ohledem na nové výzvy by se měl Program Unie pro boj proti podvodům zaměřit na podporu členských států při
posilování jejich digitální kapacity k odhalování a vyšetřování podvodů a dále by měl přesunout většinu financování na boj proti podvodům v oblasti výdajů (včetně v rámci Nástroje
pro oživení a odolnost). Komise se na základě výsledků hodnocení zaměří na vypracování podrobnějších pokynů pro přípravu žádosti a přezkum svých nástrojů pro podávání zpráv,
aby bylo dosaženo rovnováhy mezi minimalizací administrativní zátěže žadatelů a potřebou většího množství informací.
15166/21

COM(2021) 809 final

st15166.cs21.pdf (476 KB, 17. 12. 2021)

17. 12. 2021 17. 12. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zkušenostech získaných při rozšíření systému rostlinolékařských pasů na veškeré přemísťování rostlin k
pěstování na území Unie
V souladu s požadavky nařízení (EU) 2016/2031 o zdraví rostlin, které vstoupilo v platnost dne 14. prosince 2019, předkládá Komise zprávu o dosavadních zkušenostech s
rozšířením systému rostlinolékařských pasů na veškeré přemísťování rostlin k pěstování na území Unie. Z dostupných údajů vyplývá, že rozšíření systému obecně přispělo zejména
ke zvýšení účinnosti ochrany proti škodlivým organismům, k lepší připravenosti na identifikaci nových škodlivých organismů rostlin s významem pro EU, ke zlepšení porozumění
významu zdraví rostlin ze strany příslušných zúčastněných stran a povědomí o něm a ke zlepšení možnosti identifikace škodlivých organismů. Většina zúčastněných stran však toto
rozšíření považuje za zatěžující a složité; nová pravidla nebyla vždy srozumitelná a některé požadavky znamenaly dodatečnou administrativní zátěž a zvýšené náklady, které
převážily nad přínosy. To se týká zejména povinnosti připojit rostlinolékařský pas ke každé jednotlivé obchodní jednotce a ustanovení regulujících prodej na dálku. Celkové
fungování odvětví rostlin k pěstování a osiva se výrazně nezměnilo. Komise ve spolupráci se zúčastněnými stranami posoudí možná cílená vylepšení, přičemž se zaměří
na: ustanovení o připojování rostlinolékařských pasů k obchodním jednotkám, opatření pro prodej na dálku a možné zavedení elektronického rostlinolékařského pasu.
14932/21

COM(2021) 787 final

st14932.cs21.pdf (497 KB, 14. 12. 2021)

13. 12. 2021 14. 12. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vymáhání a účinnosti rostlinolékařských opatření vztahujících se na dovoz na území Unie
Předkládaná zpráva posuzuje vymáhání a účinnost opatření v oblasti zdraví rostlin souvisejících s dovozem na území EU. Zaměřuje se na hlavní změny, které v této oblasti přineslo
nařízení (EU) 2016/2031 o zdraví rostlin, jež vstoupilo v platnost dne 14. prosince 2019. Z dostupných údajů vyplývá, že pozitivní dopad mělo především zahrnutí kontrol zdraví
rostlin do oblasti působnosti nařízení o úředních kontrolách a dále ustanovení, která zajišťují jasnost v kontrolách zdraví rostlin, a ustanovení, která dále posilují ochranu EU proti
škodlivým organismům. Přínosy rovněž převažují u změn požadavků na rostlinolékařská osvědčení, změn v důsledku nařízení o úředních kontrolách a zavedení dočasného zákazu
dovozu vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů. Nejvíce zmiňovaným negativním dopadem bylo zvýšení administrativní zátěže. Pro zvýšení účinnosti a
zlepšení praktického provádění nařízení a pravidel nařízení o úředních kontrolách a pro dosažení větší užitečnosti by bylo vhodné se zaměřit na zlepšení soudržnosti ustanovení
o regulovaných nekaranténních škodlivých organismech a jejich kontrolách, postupy pro udělování výjimek ze zákazů dovozu, posílení transparentnosti postupů pro vysoce rizikové
rostliny a cílené úřední kontroly rostlin a rostlinných produktů dovážených prostřednictvím prodeje na dálku.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění společného rámce pro sledování a hodnocení společné zemědělské politiky včetně posouzení její
výkonnosti v letech 2014-2020
Předkládaná zpráva poskytuje souhrnné informace o výkonnosti společné zemědělské politiky (SZP) v období 2014–2020. Zaměřuje se na produkci potravin, udržitelné hospodaření
s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, územní rozvoj a předávání znalostí a inovace. Za hlavní přínosy SZP v letech 2014-2020 pokládá Komise: podporu odpovídající
životní úrovně zemědělců a řešení potřeb ve venkovských oblastech, zejména v odlehlých a řídce osídlených oblastech, zajištění stálých dodávek bezpečných a zdravých
potravin, poskytování jasných informací o potravinách spotřebitelům v EU a posílení opatření v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu zvýšením norem a podporou změn. V
roce 2021 byla schválena nová podoba SZP na období 2023-2027 založená na výkonnosti. Na základě získaných zkušeností byla odstraněna některá omezení SZP, zejména pokud
jde o udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a emise skleníkových plynů. Dále budou více podporována dobrovolná opatření s ekologickými režimy v rámci přímých plateb a byl
přidán nástroj pro dlouhodobý rozvoj venkova. Důležité bude i snížení administrativní zátěže a zjednodušení postupů. Politickou prioritou zůstává potravinové zabezpečení.
Podpora SZP bude poprvé spojena s dodržováním základních sociálních a pracovních práv EU zemědělských pracovníků ze strany zemědělců a kromě toho musí více přispívat k
cílům EU v oblasti životního prostředí a klimatu.
15144/21

COM(2021) 815 final

st15144.cs21.pdf (562 KB, 17. 12. 2021)

17. 12. 2021 17. 12. 2021

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému výboru a Výboru regionů - Lepší pracovní podmínky pro silnější sociální Evropu: plné
využití přínosů digitalizace ve prospěch budoucnosti práce
Předkládané sdělení představuje soubor opatření Komise na zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem. Komise těmito opatřeními reaguje na skutečnost,
že nové formy organizace práce, které se objevují v souvislosti s digitalizací, nejsou dostatečně právně ošetřeny, což vede k nižší ochraně pracovníků, pokud jde o jejich pracovní
práva a sociální zabezpečení. Jejich cílem je poskytnout právní jistotu pracovníkům i zaměstnavatelům a zajistit, aby lidé pracující prostřednictvím digitálních pracovních platforem
mohli požívat pracovních práv a sociálních dávek, na něž mají nárok. Soubor obsahuje tři opatření:
• návrh směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem;
• návrh pokynů, které objasňují uplatňování právních předpisů EU týkajících se hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy osob samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců,
a
• kroky, které by měly přijmout vnitrostátní orgány, sociální partneři a všechny zúčastněné strany na příslušné úrovni ke zlepšení pracovních podmínek osob
pracujících prostřednictvím digitálních pracovních platforem. Tyto kroky souvisí především s přiznáním zaměstnaneckého statusu těmto pracovníkům a jejich odlišením od
skutečně samostatně výdělečně činných osob.
Komise rovněž zahájí spolupráci s mezinárodními partnery na globálních standardech pro vysoce kvalitní práci prostřednictvím platforem, které by zajistily důstojné pracovní
podmínky pro všechny pracovníky platforem na celém světě.
14891/21

COM(2021) 761 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14891.cs21.pdf (582 KB, 13. 12. 2021)

9. 12. 2021 13. 12. 2021
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Proposal for a Council Recommendation on ensuring a fair transition towards climate neutrality - Návrh doporučení Rady o zajištění spravedlivého přechodu ke
klimatické neutralitě
Předkládaný návrh doporučení doplňuje balíček opatření "Fit for 55". Obsahuje pokyny, které mají členským státům pomoci vypracovat a provádět politiky a opatření pro zajištění
spravedlivého přechodu ke klimatické neutralitě. Zvláštní pozornost je věnována potřebám lidí a domácností vysoce závislých na fosilních palivech, kterých se ekologická
transformace dotkne nejvíce, přičemž přijímaná opatření by měla být v co největší míře přizpůsobena konkrétní situaci jednotlivých osob. Členské státy by se měly zaměřit na:
• opatření na podporu kvalitní zaměstnanosti a usnadnění přechodu mezi zaměstnáními, včetně individualizované pomoci při hledání zaměstnání a podpory vytváření pracovních
míst;
• opatření na podporu rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě, včetně podpory získávání dovedností a kompetencí důležitých pro ekologickou transformaci a
zvyšování počtu dospělých účastnících se celoživotního vzdělávání;
• opatření na podporu spravedlivých systémů daní a dávek a sociální ochrany, včetně snížení daňového zatížení práce;
• opatření na podporu přístupu k cenově dostupným základním službám, včetně podpory energie z obnovitelných zdrojů, řešení problémů v oblasti mobility nebo rozvoje
oběhového hospodářství;
• opatření zaměřená na koordinaci opatření politiky, uplatňování celohospodářského přístupu a na aktivní zapojení sociálních partnerů, občanské společnosti, regionálních a
místních orgánů a dalších zúčastněných stran a
• optimální využívání všech dostupných veřejných i soukromých zdrojů financování, zejména Sociálního fondu pro klimatická opatření s rozpočtem 72,2 miliardy EUR.
15145/21

COM(2021) 801 final

2021/0421(NLE)

st15145.en21.pdf (691 KB, 16. 12. 2021)
Přílohy:
st15145-ad01.en21.pdf (1 MB, 16. 12. 2021)

15. 12. 2021 16. 12. 2021

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Inkluzivnější a bezpečnější Evropa: rozšíření seznamu trestných činů EU o nenávistné verbální projevy a trestné
činy z nenávisti
Předkládané sdělení představuje iniciativu Komise zaměřenou na rozšíření seznamu trestných činů EU tak, aby zahrnoval nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti.
Touto iniciativou Komise reaguje na výrazný nárůst těchto jevů v posledních letech nejen v internetovém prostředí. V současné době neexistuje právní základ pro kriminalizaci
nenávistných verbálních projevů a trestných činů. Ve Smlouvě o fungování Evropské unie je však uveden seznam trestných činů EU, který je možné rozšířit. Předkládané sdělení
představuje první krok k tomuto rozšíření, když vysvětluje důvody, proč by k němu podle názoru Komise mělo dojít.
Komise uvádí pět hlavních důvodů, proč by měl být seznam rozšířen: 1) nenávistné verbální projevy a trestné činy představují samostatnou oblast trestných činů, neboť mají vlastní
zvláštní rys, kterým je nenávist vůči osobám nebo skupinám osob, které mají stejné charakteristiky, 2) tyto projevy a trestné činy představují mimořádně závažnou trestnou činnost
ohrožující společné hodnoty EU a základní práva a mají závažný dopad na jednotlivce, komunity i celou společnost, 3) tyto projevy a trestné činy mají přeshraniční rozměr a díky
současným technologiím se mohou rychle šířit mezi státy, 4) tyto projevy a trestné činy se objevují stále častěji a k jejich nárůstu přispěla také pandemie covidu-19 a 5) vzhledem k
rozdílům v kriminalizaci těchto projevů a činů v jednoltivých členských státech je jejich zařazení na seznam trestných činů EU nejvhodnější možností, jak zajistit jednotný přístup k
jejich účinnému potírání a k ochraně obětí.
Rozšíření musí jednomyslně schválit členské státy a poté může Komise navrhnout přijetí právních předpisů, které stanoví minimální pravidla pro definice nenávistných verbálních
projevů a trestných činů z nenávisti a související sankce.
14919/21

COM(2021) 777 final
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the extension of the trans-European transport network (TEN-T) to
neighbouring third countries - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o rozšíření transevropské dopravní sítě (TEN-T) do sousedících třetích zemí
Předkládané sdělení doprovází návrh revize nařízení o transevropské dopravní síti (TEN-T) s ohledem na cíle Zelené dohody pro Evropu, strategii pro udržitelnou a inteligentní
mobilitu a strategii Globální brána.
Politiku v oblasti transevropské dopravní sítě provádí Unie od roku 1996. Do budování této sítě jsou zapojeny i některé země sousedící s EU, konkrétně země Evropského
hospodářského prostoru a Evropského sdružení volného obchodu, země západního Balkánu, země Východního sousedství a Turecko. Se zeměmi Jižního sousedství jedná Unie o
vytvoření transstředomořské dopravní sítě. Sdělení potvrzuje spolupráci se sousedícími zeměmi jako jednu z priorit politiky v oblasti transevropské dopravní sítě. Představuje
možnosti řešení společných výzev ve spolupráci s partnerskými zeměmi a zaměření budoucí spolupráce, zejména pokud jde o další rozvoj interoperability dopravních sítí
partnerských zemí a Unie, a stanovuje opatření pro dokončení rozšířené transevropské dopravní sítě v těchto zemích. Především v zemích západního Balkánu a Východního
partnerství je třeba zvýšit soudržnost při provádění projektů a urychlit klíčové projekty. Dalším naléhavým úkolem je zajistit vysokou kvalitu sítě a její odolnost vůči klimatickým
změnám. Komise se zaměří na vytvoření multimodální, udržitelné a odolné hlavní sítě, urychlení výstavby nové dopravní infrastruktury, podporu zavádění digitálních technologií
umožňujících interoperabilitu sítí, podporu partnerských zemí při zajišťování optimální údržby a provozu stávající i nové dopravní infrastruktury, upřednostňování projektů
strategického zájmu pro západní Balkán, Východní partnerství a Unii a zhodnocení potřeby revize orientační transevropské dopravní sítě v sousedících zemí a její případnou
aktualizaci.
15019/21

COM(2021) 820 final

st15019.en21.pdf (489 KB, 15. 12. 2021)

15. 12. 2021 15. 12. 2021

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Progress report on the implementation of the trans-European transport network in 2018 and 2019 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku při provádění transevropské dopravní sítě v letech 2018 a 2019
Komise předkládá třetí zprávu o pokroku týkající se rozvoje a stavu transevropské dopravní sítě (TEN-T) v letech 2018 a 2019. Zpráva obsahuje jednak údaje o technickém pokroku
a jednak údaje o pokroku v investicích do sítě.
Z dostupných údajů vyplývá, že míra provedení infrastruktury na úrovni koridorů hlavní sítě dosahuje u 11 ze 14 ukazatelů 70% až 99% soulad s požadavky nařízení o TEN-T.
Komise nicméně upozorňuje, že soulad se standardy nutně nevypovídá o skutečném fungování infrastruktury. Z toho důvodu je součástí předkládaného návrhu revize nařízení o
TEN-T i úprava standardů a požadavků, aby lépe odrážely skutečný stav sítě a praktické potřeby. U železniční dopravy zaostává míra plnění standardů u délky nákladních vlaků a
především u zavádění systému ERTMS, ale plné interoperabilitě brání především nedostatek vedlejších kolejí. Stávající požadavky nařízení rovněž příliš nepodporují multimodální
dopravu, a naprostá většina (95 %) přepravy návěsů tak stále probíhá po silnicích. U silniční dopravy bylo dosaženo téměř plného souladu (99 %) s požadavky na rychlostní silnice
a dálnice, které však dostatečně neodrážejí bezpečnostní aspekty nebo dostupnost dostatečného množství míst pro bezpečné parkování a odpočívadel. Rovněž v případě
vnitrozemských vodních cest je míra souladu vysoká, avšak současné požadavky dostatečně nezohledňují hydromorfologii těchto cest, což vede k tomu, že někde prakticky nelze
stanovené požadavky splnit (např. v případě Dunaje), a lokální omezení může v konečném důsledku zkomplikovat dopravu v širší oblasti. Připojení na železnici má 88 % přístavů,
ale pouze 70 % letišť. Celkové investice do sítě TEN-T dosáhly v letech 2018 a 2019 výše 111 miliard EUR, což je nárůst o 20 miliard oproti letům 2016 a 2017. 93,5 miliardy EUR
investic (84 %) bylo financováno z vnitrostátních zdrojů členských států. Dalšími zdroji financí byly Nástroj pro propojení Evropy, evropské strukturální a investiční fondy a půjčky
Evropské investiční banky.

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 The New EU Urban Mobility Framework - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový rámec EU pro městskou mobilitu
V rámci balíčku opatření pro modernizaci dopravního systému EU za účelem přechodu na ekologičtější a inteligentnější mobilitu předkládá Komise nový rámec EU pro městskou
mobilitu. Cílem tohoto rámce je řešit dopravní problémy specifické pro města, jako jsou dopravní zácpy, znečištění ovzduší nebo hluk. Sdělení obsahuje pokyny pro možné zlepšení
dopravní situace ve městech a zmírnění negativních dopadů velké dopravní zátěže. Pokyny se zaměřují na následující oblasti: 1) integrace městských uzlů do transevropské
dopravní sítě; 2) účinnější využívání plánů udržitelné městské mobility; 3) sledování pokroku prostřednictvím souboru ukazatelů; 4) zatraktivnění veřejné dopravy (včetně využití
multimodálního přístupu a digitalizace); 5) důraz na pěší dopravu, cyklistiku a mikromobilitu; 6) zavádění nákladní dopravy s nulovými emisemi v městských oblastech; 7)
digitalizace, inovace a nové služby v oblasti mobility; 8) podpora ekologizace dopravy ve městech s cílem dosáhnout městské mobility s nulovými emisemi a 9) zvyšování povědomí
a budování kapacit.
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Action plan to boost long distance and cross-border passenger rail - Sdělení
Komise Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy
V rámci balíčku opatření pro modernizaci dopravního systému EU za účelem přechodu na ekologičtější a inteligentnější mobilitu předkládá Komise akční plán na podporu dálkové
a přeshraniční osobní železniční dopravy. Tento plán představuje opatření, která mají pomoci ke splnění cílů do roku 2030 zdvojnásobit a do roku 2050 ztrojnásobit objem
vysokorychlostní železniční dopravy. Přestože počet cestujících využívajících železniční dopravu v posledních letech roste, na přeshraniční cesty připadalo v letech 2001-2018
pouze 7 % ujetých kilometrů. Navržená opatření by proto měla podpořit využívání železniční dopravy pro přeshraniční cesty. Jsou zaměřena jednak na úplné a správné provedení
stávajícího regulačního rámce EU pro železnice a jednak na odstranění existujících překážek v dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravě, jako je nedostatečně rozvinutá
infrastruktura, nedostatek kolejových vozidel, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, vysoké a rozdílné poplatky za přístup k infrastruktuře nebo komplikované nakupování
jízdenek. Hlavní opatření zahrnují:
• návrh revize nařízení o transevropské dopravní síti předložený společně s akčním plánem;
• legislativní návrh o multimodální dopravě na podporu uživatelsky vstřícného multimodálního prodeje jízdenek (2022);
• návrh revize regulačního rámce pro strojvedoucí (2022);
• poskytnutí možnosti, aby cestující mohli vyhledávat nejlepší jízdenky za co nejatraktivnější cenu, a větší podporu cestujících při narušení dopravy;
• posouzení osvobození vlakových jízdenek od DPH v celé Unii;
• zrušení nadbytečných technických a provozních pravidel v jednotlivých zemích;
• pokyny pro stanovení poplatků za přístup k tratím, které usnadní provozovatelům železniční dopravy přístup k infrastruktuře, zvýší hospodářskou soutěž a zatraktivní ceny
jízdenek (2023) nebo
• předložení návrhů ohledně sestavování jízdních řádů a řízení kapacit c sílem přispět ke zrychlení přeshraničních železničních spojů a zvýšení jejich četnosti (2022).
Do roku 2030 Komise podpoří zahájení nejméně 15 přeshraničních pilotních projektů s cílem vyzkoušet koncepci obsaženou v akčním plánu před tím, než vstoupí v platnost nové
požadavky v souvislosti se se sítí TEN-T.
15146/21
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Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Global Gateway
Předkládané sdělení představuje strategii Globální brána, která by se měla stát novým nástrojem EU na podporu rozvoje infrastruktury ve světě. Infrastrukturou se rozumí
klimatická, energetická, digitální a dopravní infrastruktura, stejně jako zdravotní nebo vzdělávací systémy. Komise touto strategií reaguje na odhady G20, podle nichž dosáhne
deficit investic do globální infrastruktury v roce 2040 výše 13 bilionů EUR.
Cílem strategie Globální brána je mobilizovat v letech 2021-2027 investice ve výši 300 miliard EUR. Poskytování podpory EU se bude řídit následujícími principy:
• respektování demokratických hodnot a zajištění vysokých standardů v oblasti práv pracovníků, sociální ochrany nebo ochrany duševního vlastnictví. Investice by měly být
udržitelné pro místní obyvatelstvo, místní životní prostředí i místní ekonomiku a neměly by vytvářet nežádoucí závislosti;
• dobrá správa a transparentnost, včetně otevřeného a rovného přístupu k veřejným zakázkám, odpovědného jednání se všemi dotčenými subjekty a zajištění rovného přístupu k
výstupům a přínosům projektů;
• rovná partnerství založená na přímé a otevřené spolupráci s třetími zeměmi a respektující možnosti, podmínky a kapacity cílových zemí;
• zelené a čisté. Strategie bude zaměřena na podporu rozvoje infrastruktur, které jsou čisté a odolné vůči změně klimatu a podporují přechod ke klimaticky neutrální ekonomice;
• důraz na bezpečnost. Podporované projekty by měly odstraňovat zranitelná místa, poskytovat důvěryhodné propojení a rozvíjet kapacity pro reakci na nové výzvy a hrozby včetně
hybridních;
• podněcování soukromých investic. Strategie podpoří uvolňování finančních prostředků z různých zdrojů a jejich kombinování.
Komise určila pět prioritních oblastí pro investice v rámci strategie: 1) digitální oblast, 2) klima a energetika, 3) doprava, 4) zdraví a 5) vzdělávání a výzkum.
Vlastní financování bude zajištěno z Evropského fondu pro udržitelný rozvoj plus (až 135 miliard EUR), dalších programů vnější pomoci EU (až 18 miliard EUR) a plánovaných
objemů investic evropských finančních institucí a institucí pro rozvojové financování. Finanční podpora bude zahrnovat využívání záruk, grantů, půjček i kombinování zdrojů. EU
rovněž podpoří vytvoření příznivého prostředí pro investice, např. prostřednictvím podpory využívání mnohostranných nástrojů a mezinárodních principů pro kvalitní investice do
infrastruktury nebo prostřednictvím technické pomoci. Při provádění strategie bude EU úzce spolupracovat a koordinovat svou činnost s podobně smýšlejícími partnery, jako jsou
státy G7, ASEAN, Východního partnerství nebo Africké unie. Řízení strategie bude probíhat s využitím přístupu "tým Evropa", na její provádění bude dohlížet a řídit ho nově
zřízený Výbor pro Globální bránu.
14675/21

JOIN(2021) 30 final

st14675.cs21.pdf (1 MB, 16. 12. 2021)

2. 12. 2021 16. 12. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva za rok 2021 o provádění nástrojů Evropské unie pro vnější činnost v roce 2020
Předkládaná zpráva představuje klíčové aspekty finanční podpory, již EU poskytla v roce 2020 na mezinárodní spolupráci a rozvoj, humanitární pomoc, zahraniční politiku a
rozšíření.
Bezprostřední prioritou v roce 2020 bylo zmírnit dopady pandemie covidu-19 v nejzranitelnějších zemích. EU a její členské státy začaly v roce 2020 uplatňovat společný přístup
"tým Evropa", v jehož rámci bylo na boj s pandemií a zmírnění jejích dopadů uvolněno více než 40 miliard EUR. Byla dokončena jednání o novém Nástroji pro sousedství a
rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) – Globální Evropa na období 2021–27 a bylo dosaženo politické dohody mezi EU a Organizací afrických, karibských a tichomořských
států ohledně rámce pro období po skončení platnosti dohody z Cotonou. Dále EU rozhodla o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií a přijala ambiciózní
hospodářský a investiční plán pro západní Balkán.
I v roce 2020 byla EU největším poskytovatelem oficiální rozvojové pomoci a podle předběžných údajů zvýšila svůj kolektivní příspěvek na 66,8 miliardy EUR (46 % celkové
celosvětové oficiální rozvojové pomoci). EU a její členské státy jsou rovněž největšími světovými dárci humanitární pomoci a v roce 2020 EU financovala humanitární organizace ve
více než 80 zemích a regionech.
Mezi další priority patřily: podpora svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny, posílení stabilizačního a mírového procesu v Libyi v rámci berlínského procesu, podpora občanské
společnosti v Sýrii, podpora míru a stability v oblasti Sahelu (Burkina Faso, Čad, Mali, Mauritánie a Niger), ve Středoafrické republice a v oblasti Afrického rohu, sdělení „Nová
agenda EU a USA pro globální změnu“, akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024, nová strategie pro posílení partnerství EU s Afrikou nebo dosažení
politické dohody o Evropském obranném fondu a Evropském mírovém nástroji.
15157/21
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pokrok v oblasti konkurenceschopnosti technologií čisté energie
Komise předkládá druhou výroční zprávu o konkurenceschopnosti čistých energetických technologií, která shrnuje aktuální stav a předpokládaný vývoj jednotlivých technologií a
jejich příspěvek k dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050.
První část zprávy se zaměřuje na vývoj odvětví čisté energie v EU jako celku, včetně dopadů pandemie covidu-19, hospodářského oživení a vývoje v oblasti dovedností a lidských
zdrojů. Dále představuje trendy v oblasti výzkumu a inovací a zdroje financování. Druhá část se pak blíže zabývá vývojem jednotlivých technologií, které zahrnují větrnou energii,
fotovoltaiku, tepelná čerpadla pro použití ve stavebnictví, baterie, výrobu obnovitelného vodíku pomocí elektrolýzy, inteligentní (elektrické rozvodné) sítě a obnovitelná paliva pro
leteckou a lodní dopravu. Komise konstatuje, že klíčovou úlohu při investování do čistých energetických technologií má soukromý sektor. EU může tyto investice podpořit jednak
vytvořením vhodných rámcových podmínek a jednak prostřednictvím fondu pro oživení a odolnost a dalších finančních nástrojů, které jsou součástí víceletého finančního rámce na
období 2021-2027. Z dostupných údajů vyplývá, že se úspěšně rozvíjí výzkum EU v oblasti čisté energie - počet patentů začíná opět růst a blíží se úrovním před deseti lety. Úspěchy
zaznamenávají rovněž evropská odvětví baterií, tepelných čerpadel, obnovitelných paliv, inteligentních sítí a obnovitelného vodíku. Jejich postavení v globální konkurenci tak bude
záviset především na rychlosti pronikání na trhy, zahájení plánovaných investic a vytvoření příznivého regulačního rámce. Se zaváděním čistých energetických technologií musí být
rovněž spojeno posouzení jejich dopadů na životní prostředí a v případě potřeby zmírňující opatření. Zásadní úkol rovněž představuje odstranění přetrvávající roztříštěnosti trhu v
EU, která znesnadňuje zavádění inovativních řešení a technologií ve větším měřítku. Slibně se rozvíjející podniky tak často odcházejí do Spojených států nebo do Asie, kde je vstup
na trh jednodušší. Je také třeba zintenzivnit práci na evropských normách řešících různé aspekty čistých enrgetických technologií a posílit finanční podporu inovací. Současný
nárůst cen energií ukázal, že je třeba snížit závislost EU na dovozu energií, k čemuž mohou čisté energetické technologie za příznivých podmínek významně přispět.
13236/21

COM(2021) 952 final
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Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
Komise předkládá zprávu o provádění směrnice o průmyslových emisích za období 2013-2018. Zpráva zahrnuje rovněž postup učiněný od vylepšení systému podávání zpráv v roce
2018 a výsledky posouzení směrnice o průmyslových emisích z roku 2020 a popisuje další opatření na úrovni EU, která byla přijata na podporu provádění.
Za rok 2018 byly předloženy informace o 51 917 zařízeních, což znamená 9% nárůst v počtu zařízení od roku 2015. Největší počet zařízení (39 %) je hlášen v odvětví intenzivního
chovu drůbeže a prasat. Povolení mělo 87 % zařízení v provozu a povoleno bylo 133 výjimek z mezních hodnot emisí u 98 zařízení v 15 členských státech, nejčastěji v odvětví
výroby skla a výroby buničiny, papíru a lepenky. ČR patří ke třem státům s největším počtem výjimek. Všechny povinné základní zprávy předložilo pouze šest členských států a v
průměru je včas předloženo 57 % těchto zpráv. Donucovací opatření přijalo šest členských států a prohlídka na místě byla v průměru provedena ve 49 % zařízení. V roce 2018 bylo
v rejstříku EU nahlášeno 3 162 velkých spalovacích zařízení, 750 zařízení na (spolu)spalování odpadu a 26 022 zařízení, která používají organická rozpouštědla. Pokud jde o přístup
veřejnosti k informacím, ve 20 členských státech je možné použít centrální registry povolení na vnitrostátní úrovni, ale informace týkající se prohlídek na místě jsou často omezené,
stejně jako zveřejňování údajů z monitorování emisí.
Z hodnocení směrnice vyplynulo, že vedla k podstatnému omezení znečišťujících emisí do ovzduší a v menší míře i emisí do vody. Celkově je efektivní, relevantní a má značnou
přidanou hodnotu. Z údajů od členských států pak vyplývá následující: je třeba systematicky monitorovat velká spalovací zařízení v souvislosti s koncem výjimek, které jim
směrnice udělovala; stále existují problémy při provádění, např. v souvislosti s předkládáním základních zpráv; prostor pro zlepšení existuje rovněž v oblasti přístupu veřejnosti k
informacím; nový systém podávání zpráv do rejstříku EU znatelně zjednodušil podávání zpráv a zlepšil jeho úplnost a jednotnost. Komise bude provádění směrnice dále sledovat a
analyzovat a předloží návrh její revize v návaznosti na Zelenou dohodu pro Evropu.
15040/21
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Sustainable Carbon Cycles - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Udržitelné uhlíkové cykly
Předkládané sdělení představuje krátkodobá a střednědobá opatření zaměřená na snižování závislosti EU na fosilním uhlíku a podporu přechodu k jeho udržitelným zdrojům. Aby
mohly být vytvořeny udržitelné uhlíkové cykly, je podle Komise klíčové: 1) výrazně snížit naše spoléhání se na uhlík, např. prostřednictvím zvýšení účinnosti budov, dopravy a
průmyslu, omezení spotřeby primárních zdrojů a přechodu k oběhovému hospodářství nebo rozšiřování obnovitelné energie; 2) recyklovat uhlík z odpadů, z udržitelných zdrojů
biomasy nebo přímo z atmosféry a 3) rozšířit možnosti pohlcování uhlíku prostřednictvím jeho zachycování z atmosféry a dlouhodobého ukládání. Navržená opatření jsou zaměřena
na:
• uhlíkové zemědělství, které spočívá v zachycování atmosférického uhlíku a jeho ukládání do půdy a do kořenů plodin, dřeva a listů. Zahrnuje (opětovné) zalesňování, agrolesnické
systémy, ochranu půdy prostřednictvím porostů, cílené vytváření úhorů a trvalých travních porostů nebo obnovu rašelinišť a mokřadů. Opatření v této oblasti zahrnují podporu
postupů uhlíkového zemědělství prostřednictvím společné zemědělské politiky, programů LIFE a Horizont Evropa a dalších nástrojů, vytvoření jasného a spolehlivého rámce pro
certifikaci v oblasti uhlíkového zemědělství, zlepšování znalostí a poskytování poradenských služeb nebo podporu iniciativ zaměřených na tzv. modrý uhlík spojený s vodními
ekosystémy;
• průmyslové zachycování, využívání a ukládání uhlíku. Opatření v této oblasti jsou zaměřena na rozvoj biohospodářství a technologických řešení pro pohlcování uhlíku spojeného s
průmyslovou výrobou prostřednictvím jeho zachycování, opětovného využívání a dlouhodobého ukládání. Hlavními nástroji finanční podpory v této oblasti budou Inovační fond a
program Horizont Evropa.
Výše uvedená opatření doplní návrh regulačního rámce pro certifikaci v oblasti pohlcování uhlíku, který Komise připraví ve spolupráci se zúčastněnými stranami a předloží do
konce roku 2022.
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Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC), the
Environmental Quality Standards Directive (2008/105/EC amended by Directive 2013/39/EU) and the Floods Directive (2007/60/EC) - Implementation of planned
Programmes of Measures, New Priority Substances, Preliminary Flood Risk Assessments and Areas of Potential Significant Flood Risk - Zpráva Komise Radě a
Evropskému parlamentu o provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES), směrnice o normách environmentální kvality (2008/105/ES ve znění směrnice
2013/39/EU) a směrnice o povodních (2007/60/ES) - Provádění plánovaných programů opatření, nové prioritní látky, předběžná posouzení povodňových rizik a
oblasti potenciálního významného povodňového rizika
Komise předkládá zprávu o provádění tří směrnic týkajících se vody. Zpráva posuzuje povinné zprávy předložené členskými státy v nedávné době na základě těchto směrnic.
Zaměřuje se na: pokrok v provádění programů opatření podle rámcové směrnice o vodě (druhý cyklus, 2016–2021), monitorování prioritních látek v povrchových vodách přidaných
na seznam podle směrnice o environmentálních normách kvality v roce 2013 a přezkum a aktualizaci předběžného vyhodnocení povodňových rizik z prvního cyklu směrnice o
povodních (2016–2021).
Z dostupných údajů vyplývá, že většina členských států dosáhle pokroku, pokud jde o určování toho, co chybí k dosažení dobrého stavu v případě každého závažného vlivu, a o
určování úrovně provádění opatření nutné k dosažení dobrého stavu. Značný pokrok v provádění opatření je možné vidět obzvláště v případě boje proti znečištění nebo odběru a
účinného hospodaření s vodou. Rychlost provádění opatření negativně ovlivňuje nedostatek financí. Polovina členských států od předchozího cyklu vylepšila sběr údajů a/nebo
metodiku zpracovávání předběžného vyhodnocení povodňových rizik. K nejnaléhavějším současným problémům patří snižování rizika povodní a boj s nedostatkem vody. Součástí
rekace EU by měl být plán odolnosti vůči problémům týkajícím se vody zaměřený na podporu účinného hospodaření s vodou. Opatření v tomto směru již byla přijata např. v
zemědělství, energetice nebo dopravě. Důležitý nástroj pro zvyšování účinnosti hospodaření s vodou představuje stanovování ceny vody, při němž je však třeba zohlednit místní
podmínky a sociální problémy. Členské státy by měly plně využít dostupné finanční prostředky EU (např. v rámci programů INVEST EU a Horizont Evropa) k investicím do vody.
Většina vodních útvarů v EU stále není v dobrém stavu. K dosažení dobrého stavu všech vodních útvarů by přitom mělo dojít do roku 2027, kdy také skončí možnost získat výjimku
z povinností uložených rámcovou směrnicí o vodě. Členské státy by proto měly zvýšit své úsilí a urychlit provádění nezbytných opatření.
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on stepping up the fight against environmental crime - Sdělení Komise
Evropskému parlamentu a Radě o posílení boje proti trestným činům proti životnímu prostředí
Předkládané sdělení doprovází návrh nové směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí (COM(2021) 851). Představuje opatření, která by měla být přijata na úrovni EU a
členských států za účelem zlepšení boje proti trestným činům proti životnímu prostředí. Přestože tyto trestné činy představují čtvrtou největší oblast trestné činnosti (po obchodu s
drogami, obchodu s lidmi a padělání) a jejich počet se každoročně zvyšuje o 5-7 %, přinášejí současná opatření (včetně směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního
prostředí) pouze minimální efekt. Navržená opatření se zaměřují na tři oblasti:
• posílení právního rámce EU - přijetí nové směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí, která nahradí směrnici 2008/99/ES a zvýší účinnost vyšetřování a stíhání
trestných činů proto životnímu prostředí;
• zajištění účinného uplatňování environmentálního trestního práva v členských státech - soudržnost v oblasti sankcí, podpora subjektů zapojených do vymáhání, využívání znalostí
příslušných odborníků, podpora obránců životního prostředí, oznamovatelů a obětí, zvýšení odpovědnosti podniků;
• boj proti trestným činům proti životnímu prostředí na mezinárodní úrovni.
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Proposal for a Council Recommendation on individual learning accounts - Návrh doporučení Rady o individuálních vzdělávacích účtech
Předkládaným doporučením reaguje Komise na stále neuspokojivou situaci v oblasti celoživotního vzdělávání a odborné přípravy dospělých. Přestože již byla v této oblasti přijata
řada iniciativ, účast dospělých na kontinuálním vzdělávání je stále nedostatečná, zejména s ohledem na ekologickou a digitální transformaci, která odhaluje chybějící dovednosti a
vede k rostoucímu nedostatku kvalifikovaných pracovníků v některých odvětvích. V přístupu ke kontinuálnímu vzdělávání navíc přetrvávají nerovnosti a často se do něj nemohou
zapojit ti, kteří jsou nejvíce ohrožení ztrátou zaměstnání např. v důsledku nízké kvalifikace. Cílem doporučení je podpořit členské státy při přijímání reforem zaměřených na
podporu účasti dospělých na odborné přípravě za účelem zvýšení této účasti do roku 2030 alespoň na 60 % a na snížení nedostatků v dovednostech. Členské státy by měly
podporovat všechny dospělé v produktivním věku v účasti na odborné přípravě a usilovat o zvýšení motivace k této účasti prostřednictvím pobídek. To by mělo zahrnovat:
• zřízení individuálních vzdělávacích účtů a zajištění nároků v oblasti odborné přípravy pro všechny dospělé v produktivním věku;
• sestavení seznamu kvalitní odborné přípravy, jež bude relevantní pro trh práce a způsobilá pro financování z individuálních vzdělávacích účtů, a jeho zpřístupnění
prostřednictvím digitálního rejstříku a
• nabízení příležitostí k profesnímu poradenství, uznávání dříve nabytých dovedností a placeného studijního volna.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1921/2006 ze dne 18. prosince 2006 o předkládání
statistických údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech
V souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1921/2006 předkládá Komise pravidelnou tříletou hodnotící zprávu o statistických údajích o vykládkách. Poslední zpráva byla předložena v
únoru 2019. Zpráva konstatuje, že došlo ke zlepšení dochvilnosti, úplnosti a jednotnosti statistik vykládek. Tomu napomohly jak pokyny pro vykazování a příručky vypracované
Eurostatem, tak opatření přijatá vnitrostátními poskytovateli údajů. Členské státy poskytují spolehlivé informace o objemu a hodnotě produktů rybolovu vyložených na území EU a
velmi užitečné a podrobné údaje na úrovni druhů, které jsou použity pro analýzu trhu EU s rybami. Celkové přímé a nepřímé náklady všech zemí, které poskytly údaje, činily 2,9
milionu EUR a medián nákladů za zemi činil 16 400 EUR. V zájmu dalšího zlepšení statistik provádí Eurostat projekt „Racionalizace a zjednodušení evropských statistik rybolovu“,
v jehož rámci bylo na konci roku 2019 dokončeno hodnocení evropských statistik rybolovu. Jedním z hlavních zjištění tohoto hodnocení je požadavek uživatelů na rozšíření pokrytí
statistik vykládek. Komise nyní posuzuje možné změny právních předpisů v oblasti statistik rybolovu.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o statistice
pesticidů
Komise předkládá druhou zprávu o provádění nařízení (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů za období 2015-2019. Zpráva se týká statistik prodeje pesticidů a jejich
zemědělského použití.
Z dostupných údajů vyplývá, že od roku 2017 se zvýšila dostupnost a kvalita údajů o prodeji pesticidů i údajů o zemědělském používání pesticidů a více než polovina členských
států zefektivnila shromažďování údajů a snížila zátěž respondentů spojenou se shromažďováním údajů. Stále ovšem přetrvávají problémy zjištěné již v předchozí zprávě:
požadavky na agregaci údajů nedovolují zveřejňovat žádné údaje na úrovni účinných látek, což negativně ovlivňuje dostupnost; neexistuje harmonizace údajů o používání pesticidů;
údaje jsou dostupné pouze každých pět let; zatím neexistuje metoda, jak účinně zamezit dvojímu započtení ploch s plodinami ošetřenými účinnými látkami na vyšších
hierarchických úrovních pesticidů; ve většině členských států nejsou dostupné administrativní údaje o profesionálním používání pesticidů a zatím nebylo vyřešeno převádění
množství mikrobiologických látek na kilogramy. Za účelem odstranění těchto nedostatků Komise předložila návrh nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů, který
zahrnuje i statistiku pesticidů který by měl být přijat Evropským parlamentem a Radou v průběhu roku 2022. Kromě toho spolupracuje s vnitrostátními orgány na posílení
harmonizace a zlepšení dostupnosti záznamů o profesionálním používání pesticidů a realizuje výměnu technických a metodických poznatků s členskými státy.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o závěrečném hodnocení provádění evropského statistického programu v období 2013-2020
V souladu s požadavky nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice předkládá Komise zprávu o závěrečném hodnocení provádění evropského statistického programu v období
2013-2020. Evropský statistický program poskytuje rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky a stanoví hlavní oblasti a cíle plánovaných akcí na dobu odpovídající
období víceletého finančního rámce.
Celkový rozpočet programu činil 489 milionů EUR. Přibližně 41 % bylo vynaloženo na granty a 59 % na zadávání veřejných zakázek. Program měl tři prioritní oblasti: 1) statistické
výstupy, 2) metody vypracovávání evropské statistiky a 3) partnerství. Z dostupných údajů vyplývá, že program byl vhodně navržen a prováděné činnosti odpovídaly potřebám
zúčastněných stran. Při dosahování stanovených cílů byl program účinný, navzdory přetrvávajícím nedostatkům, pokud jde o včasnost a úplnost evropské statistiky. Program
efektivně využíval lidské i finanční zdroje a v hodnoceném období bylo dosaženo vyšší úrovně tvorby statistik. Nebylo zjištěno žádné překrývání nebo nesrovnalosti mezi cíli a mezi
činnostmi uvedenými v nařízeních a plánovacích dokumentech programu. Činnosti v rámci programu byly v souladu s prioritami Komise a Eurostat účinně spolupracoval s orgány a
agenturami EU i s mezinárodními organizacemi. Mezi zjištěné nedostatky, které se nyní řeší, patří: nedostatečná pružnost evropských statistik při řešení nově vznikajících
potřeb, zatížení členských států při vyřizování individuálních žádostí GŘ o statistiky a potřeba získat přístup k soukromým údajům a vytvořit partnerství se soukromými
organizacemi. Z hodnocení vyplynula tři doporučení pro navazující evropský statistický program: 1) zaměřit se na inovace, nové metody a nové zdroje údajů, 2) dále zlepšit přístup
k evropské statistice prostřednictvím internetových stránek Eurostatu a 3) zavést nový přístup k určování priorit.
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