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Proposal for a Council Decision amending Decision (EU, Euratom) 2020/2053 on the system of own resources of the European Union - Návrh rozhodnutí Rady,
kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie
Předkládaný návrh rozšiřuje stávající systém vlastních zdrojů EU o tři nové zdroje:
1. zdroj založený na příjmech ze systému obchodování s emisemi ve výši 25 % těchto příjmů,
2. zdroj vycházející z příjmů vytvořených navrženým evropským mechanismem uhlíkového vyrovnání na hranicích ve výši 75 % těchto příjmů a
3. zdroj založený na podílu zbytkových zisků nadnárodních společností, které se budou přerozdělovat členským státům EU podle nedávné dohody OECD/G-20 o přerozdělení práv
zdanění, ve výši 15 % tohoto podílu.
Kromě toho návrh zavádí dočasný solidární mechanismus úprav, jehož cílem je zmírnit regresivní distribuční dopady zdroje založeného na příjmech ze systému obchodování s
emisemi prostřednictvím stanovení maximální výše příspěvku uhlíkově náročných členských států s nižšími příjmy a minimální výše příspěvku typicky nízkouhlíkových členských
států s vyššími příjmy.
15260/21

COM(2021) 570 final

2021/0430(CNS)

st15260.en21.pdf (418 KB, 22. 12. 2021)

22. 12. 2021 22. 12. 2021

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021-2027
Předkládaný návrh zavádí cílené změny nařízení o víceletém finančním rámci na období 2021-2027, které souvisejí s návrhem nové generace vlastních zdrojů pro rozpočet EU
(COM(2021) 566). Jedná se o dvě změny:
1. zvýšení příslušných výdajových stropů víceletého finančního rámce na období 2025–2027, aby byly zohledněny dodatečné výdaje na Sociální fond pro klimatická opatření a
2. zavedení právní možnosti zahájit splácení půjček pro nástroj NextGenerationEU již během aktuálního víceletého finančního rámce prostřednictvím vytvoření mechanismu
automatických úprav založených na nových vlastních zdrojích.
15262/21

COM(2021) 569 final

2021/0429(APP)

st15262.en21.pdf (413 KB, 22. 12. 2021)
22. 12. 2021 22. 12. 2021
Přílohy:
st15262-ad01.en21.pdf (354 KB, 22. 12. 2021)

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2008/118/ES a směrnice (EU) 2020/262 (přepracované znění), pokud jde o bezdaňové prodejny nacházející se na
francouzském terminálu tunelu pod Lamanšským průlivem
V souladu se stávajícími pravidly EU podle směrnice o spotřební dani jsou bezdaňové prodejny povoleny pouze na letištích a v přístavech Unie pro prodej zboží cestujícím, kteří
cestují do místa určení mimo daňové území Unie. Pevné spojení pod Lamanšským průlivem je sice železniční spojení, avšak má vlastnosti námořního spojení, a tudíž je jeho situace
ve vztahu k režimu bezdaňových prodejen podobná přístavu. Směrnice 92/12/EHS tento jeho zvláštní status uznávala, avšak v roce 1999 byl zrušen bezdaňový prodej mezi
členskými státy, a tudíž byly uzavřeny i bezdaňové prodejny na terminálech tohoto spojení. Po vystoupení Spojeného království z EU trajektové společnosti znovu zavedly
bezdaňový prodej zboží na palubě jejich lodí během plavby po moři do Spojeného království a byly otevřeny bezdaňové prodejny v přístavech Calais a Dunkirk a na britském
terminálu pevného spojení v Lamanšském průlivu ve Folkestone. Cílem předkládaného návrhu je proto obnovit dřívější ustanovení směrnice 92/12/EHS povolující opětovné
otevření bezdaňových prodejen na francouzském terminálu pevného spojení v Lamanšském průlivu, a poskytnout tak cestujícím, kteří toto spojení používají, zařízení pro bezdaňový
prodej srovnatelná s těmi, jež mají k dispozici osoby cestující po moři z členského státu do třetí země.
15232/21

COM(2021) 817 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0418(CNS)

st15232.cs21.pdf (446 KB, 21. 12. 2021)

21. 12. 2021 21. 12. 2021
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Proposal for a Council Directive on ensuring a global minimum level of taxation for multinational groups in the Union - Návrh směrnice Rady o zajištění globální
minimální úrovně zdanění pro nadnárodní společnosti v Unii
Předkládaný návrh provádí do práva EU Inkluzivní rámec OECD/G20 pro dohodu o erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS) o dvoupilířovém řešení v oblasti daňových výzev
vyplývajících z digitalizace hospodářství. Cílem této mezinárodní dohody je vytvořit spravedlivý, transparentní a stabilní mezinárodní rámec daně z příjmů právnických osob. Návrh
stanoví, jak se budou v EU v praxi uplatňovat zásady efektivní daňové sazby ve výši 15 %, na nichž se dohodlo 137 zemí, a obsahuje společný soubor pravidel pro výpočet této
efektivní daňové sazby.
Navrhovaná pravidla se budou vztahovat na jakoukoli velkou domácí i mezinárodní skupinu, jejíž mateřská nebo dceřiná společnost se nachází v členském státě EU. Pokud země, v
níž společnost s nízkým zdaněním sídlí, neukládá minimální efektivní sazbu, bude moci členský stát mateřské společnosti uplatnit tzv. „doplňkovou“ daň. Návrh rovněž řeší zdanění
v situacích, kdy se mateřská společnost nachází mimo EU v zemi s nízkým zdaněním, která neuplatňuje rovnocenná pravidla. Pro snížení dopadu na skupiny vykonávající skutečnou
hospodářskou činnost budou tyto společnosti moci vyloučit částku příjmu rovnající se 5 % hodnoty hmotných aktiv a 5 % mezd. Pravidla rovněž stanoví vyloučení minimálních
částek zisku s cílem snížit zátěž spojenou s dodržováním předpisů v situacích s nízkou mírou rizika, tj. pokud průměrný zisk a příjmy nadnárodní skupiny v určité jurisdikci
nedosahují určitých minimálních prahových hodnot.
15294/21

COM(2021) 823 final

2021/0433(CNS)

st15294.en21.pdf (1 MB, 22. 12. 2021)
22. 12. 2021 22. 12. 2021
Přílohy:
st15294-ad01.en21.pdf (549 KB, 22. 12. 2021)
st15294-ad02.en21.pdf (233 KB, 22. 12. 2021)

Proposal for a Council Directive laying down rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes and amending Directive 2011/16/EU - Návrh směrnice
Rady, kterou se stanoví pravidla pro předcházení zneužívání fiktivních subjektů pro daňové účely a mění směrnice 2011/16/EU
Předkládaný návrh je součástí souboru opatření Komise zaměřených na boj proti nekalým daňovým praktikám. Jeho cílem je zajistit, aby subjekty v Evropské unii, které
nevykonávají žádnou hospodářskou činnost nebo mají pouze minimální aktivity, nemohly využívat žádné daňové výhody a nepředstavovaly pro daňové poplatníky finanční zátěž.
Návrh zavádí soubor objektivních ukazatelů (týkajících se např. příjmu nabo zaměstnanců), jejichž pomocí budou moci vnitrostátní daňové orgány snáze odhalit společnosti, které
existují pouze na papíře. Společnosti, které prostřednictvím těchto ukazatelů neprokáží svou skutečnou hospodářskou aktivitu, budou podléhat novým požadavkům na
monitorování a podávání zpráv. V případě, že bude společnost uznána za fiktivní, bude podléhat novým daňovým povinnostem a ztratí přístup k daňovým výhodám. Údaje o těchto
společnostech budou následně zveřejněny v centrálním rejstříku. Směrnice by měla vstoupit v platnost 1. ledna 2024.
15296/21

COM(2021) 565 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0434(CNS)

st15296.en21.pdf (960 KB, 22. 12. 2021)
22. 12. 2021 22. 12. 2021
Přílohy:
st15296-ad01.en21.pdf (559 KB, 22. 12. 2021)
st15296-ad02.en21.pdf (2 MB, 22. 12. 2021)
st15296-ad03.en21.pdf (352 KB, 22. 12. 2021)
st15296-ad04.en21.pdf (261 KB, 22. 12. 2021)
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Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem
Předkládaný návrh je součástí souboru opatření Komise na zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem. Jeho obecným cílem je zlepšit pracovní podmínky a
sociální práva osob pracujících prostřednictvím digitálních pracovních platforem. Konkrétně má navrhovaná směrnice: 1) zajistit, ady lidé pracující prostřednictvím platforem měli
nebo mohli získat správný zaměstnanecký status a přístup k příslušným pracovním právům a právům v oblasti sociálního zabezpečení; 2) zajistit spravedlnost, transparentnost a
odpovědnost v souvislosti s algoritmickým řízením a 3) zvýšit transparentnost, sledovatelnost a povědomí o vývoji v oblasti práce prostřednictvím platforem a zlepšit vymahatelnost
práv všech lidí v této formě zaměstnání. Hlavní body návrhu zahrnují:
• seznam kritérií pro určení, zda je platforma „zaměstnavatelem“;
• přiznání statusu "zaměstnance" lidem pracujícím prostřednictvím platforem splňujících stanovená kritéria. Tito zaměstnanci získají právo na minimální mzdu (tam, kde existuje),
kolektivní vyjednávání, pracovní dobu a ochranu zdraví, právo na placenou dovolenou, lepší přístup k ochraně před pracovními úrazy, dávky v nezaměstnanosti a v nemoci i
příspěvkové starobní důchody. V případě, že plaforma existenci zaměstnaneckého poměru zpochybní, nese důkazní břemeno ona;
• pravidla pro používání algoritmů digitálními pracovními platformami, včetně zajištění lidského dohledu nad dodržováním pracovních podmínek a práva napadnout
automatizovaná rozhodnutí (pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné);
• vyjasnění stávající povinnosti oznamovat práci vnitrostátním orgánům a zavedení požadavku, aby platformy vnitrostátním orgánům zpřístupnily klíčové informace o svých
činnostech a o osobách, které jejich prostřednictvím pracují.
14450/21

COM(2021) 762 final

2021/0414(COD)

st14450.cs21.pdf (820 KB, 21. 12. 2021)
10. 12. 2021 21. 12. 2021
Přílohy:
st14450-ad03.cs21.pdf (443 KB, 21. 12. 2021)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2001/20/EC and 2001/83/EC as regards derogations from certain
obligations concerning certain medicinal products for human use made available in the United Kingdom in respect of Northern Ireland, as well as in Cyprus,
Ireland and Malta - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/20/ES a 2021/83/ES, pokud jde o odchylky od některých
požadavků vztahujících se na humánní léčivé přípravky dostupné ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko a na Kypru, v Irsku a na Maltě
Podle Protkolu o Irsku/Severním Irsku připojeného ke smlouvě o vystoupení Spojeného království z EU musí mít léčivé přípravky uváděné na trh v Severním Irsku povolení vydané
Komisí (pro celou EU) nebo Spojeným královstvím s ohledem na Severní Irsko, přičemž národní povolení musí splňovat požadavky acquis EU pro léčivé přípravky. Protože na
dodávkách některých léčivých přípravků ze Spojeného království jsou závislé i další malé členské státy, konkrétně Kypr, Irsko a Malta, bylo do konce roku 2021 v platnosti
přechodné období, během něhož mohly být některé postupy spojené s vývojem a výrobou dotčených léčivých přípravků dále prováděny ve Spojeném království mimo Severní Irsko
za stejných podmínek, jako v členských státech EU. Cílem tohoto přechodného období bylo předejít nedostatku dotčených léčivých přípravků v uvedených zemích. Pro některé
hospodářské subjekty usazené ve Spojeném království mimo Severní Irsko je však stále příliš komplikované přemístit příslušné funkce související se splněním legislativních
požadavků EU týkajících se léčivých přípravků do Severního Irska nebo jiného členského státu EU. Hlavním důvodem jsou vysoké náklady na přemístění a komplexní logistické
řetězce v tomto odvětví.
Cílem předkládaného návrhu je proto umožnit, aby příslušné části vývoje a výroby humánních léčivých přípravků určených pro Severní Irsko, Kypr, Irsko a Maltu nadále probíhaly
ve Spojeném království mimo Severní Irsko a aby velkoobchodníci z EU se sídlem v Severním Irsku, na Kypru, v Irsku nebo na Maltě mohli nakupovat tyto léčivé přípravky ze
Spojeného království mimo Severní Irsko bez povolení k výrobě a dovozu a bez přezkušování. Tato odchylka by měla být v platnosti po dobu tří let od 1. ledna 2022.
Obdobná úprava je navržena pro hodnocené léčivé přípravky, kde by měla odchylka být v platnosti po dobu tří let od 31. ledna 2022. (COM(2021) 998)
15188/21

COM(2021) 997 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0431(COD)

st15188.en21.pdf (529 KB, 21. 12. 2021)
17. 12. 2021 21. 12. 2021
Přílohy:
st15188-co01.en21.pdf (233 KB, 20. 12. 2021)
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Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 536/2014 as regards a derogation from certain obligations
concerning investigational medicinal products made available in the United Kingdom with respect to Northern Ireland as well as in Cyprus, Ireland and Malta Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění nařízení (EU) č. 536/2014, pokud jde o odchylky od některých požadavků vztahujících se na
hodnocené léčivé přípravky dostupné ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko a na Kypru, v Irsku a na Maltě
15189/21

COM(2021) 998 final

2021/0432(COD)

st15189.en21.pdf (422 KB, 21. 12. 2021)
17. 12. 2021 21. 12. 2021
Přílohy:
st15189-co01.en21.pdf (241 KB, 20. 12. 2021)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 65. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy k
Jednotné úmluvě o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a k Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971
Jednotná úmluva o omamných látkách a Úmluva o psychotropních látkách jsou mezinárodními nástroji pro kontrolu a boj proti zneužívání těchto látek. Jejich smluvními stranami
jsou všechny členské státy EU. Problematikou těchto látek se zabývá Komise OSN pro narkotika, která mimo jiné na základě doporučení Světové zdravotnické organizace
pravidelně aktualizuje seznamy dotčených látek připojené k uvedeným úmluvám. Dne 18. listopadu 2021 doporučila Světová zdravotnická organizace generálnímu tajemníkovi
OSN zařadit na tyto seznamy tři nové látky - brorfin, metonitazen a eutylon. Rozhodnutí o jejích zařazení by měla Komise OSN pro narkotika přijmout na svém 65. zasedání, které
proběhne ve dnech 14. - 18. března 2022. Členské státy EU, které jsou členy komise, by měly přijetí tohoto rozhodnutí jménem Unie podpořit.
15195/21

COM(2021) 807 final

2021/0417(NLE)

st15195.cs21.pdf (477 KB, 21. 12. 2021)
21. 12. 2021 21. 12. 2021
Přílohy:
st15195-ad01.cs21.pdf (347 KB, 21. 12. 2021)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2020/1429 as regards the duration of the reference period for
the application of temporary measures concerning the levying of charges for the use of railway infrastructure - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,
kterým se mění nařízení (EU) 2020/1429, pokud jde o dobu trvání referenčního období pro uplatnění dočasných opatření týkajících se výběru poplatků za
používání železniční infrastruktury
S cílem snížit dopady pandemie covidu-19 na odvětví železniční dopravy stanovilo nařízení (EU) 2020/1429 dočasná pravidla pro zpoplatnění použití železniční infrastruktury
stanovené v kapitole IV směrnice 2012/34/EU. Tato úprava se vztahovala na období od 1. března 2020 do 31. prosince 2021 (referenční období). Protože pandemie stále trvá a z
dostupných údajů vyplývá, že železniční doprava se stále nevrátila na úrovně před pandemií, navrhuje Komise referenční období dále prodloužit do 30. června 2022. Současně by
Komisi měla být svěřena pravomoc k jeho dalšímu prodloužení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci vždy maximálně o šest měsíců a nejdéle do 31. prosince 2023. Změna
by měla vstoupit v platnost zpětně od 1. ledna 2022, aby nedošlo k přerušení stávajícího režimu.
15297/21

COM(2021) 832 final

2021/0437(COD)

st15297.en21.pdf (447 KB, 22. 12. 2021)

22. 12. 2021 22. 12. 2021

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.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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st15161.cs21.pdf (522 KB, 20. 12. 2021)
17. 12. 2021 20. 12. 2021
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st15161-ad01.cs21.pdf (1 MB, 20. 12. 2021)
st15161-ad02.cs21.pdf (5 MB, 20. 12. 2021)
st15161-ad03.cs21.pdf (378 KB, 20. 12. 2021)

Dokumenty informační povahy
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The next generation of own resources for the EU budget - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů - Nová generace vlastních zdrojů pro rozpočet EU
Předkládané sdělení představuje návrh nové generace vlastních zdrojů pro rozpočet EU představený Komisí. Nové vlastní zdroje by měly lépe odrážet politické priority EU a
současně pomoci při splácení prostředků získaných na financování nástroje NextGenerationEU a při financování Sociálního fondu pro klimatická opatření.
Návrh Komise obsahuje tři nové zdroje příjmů:
1. zdroj založený na příjmech ze systému obchodování s emisemi ve výši 25 % těchto příjmů,
2. zdroj vycházející z příjmů vytvořených navrženým evropským mechanismem uhlíkového vyrovnání na hranicích ve výši 75 % těchto příjmů a
3. zdroj založený na podílu zbytkových zisků nadnárodních společností, které se budou přerozdělovat členským státům EU podle nedávné dohody OECD/G-20 o přerozdělení práv
zdanění, ve výši 15 % tohoto podílu.
Tyto nové zdroje by měly v letech 2026-2030 přinést do rozpočtu EU průměrně až 17 miliard EUR ročně. Aby mohly být začleněny do rozpočtu EU, navrhuje Komise jednak změnit
rozhodnutí o vlastních zdrojích, tak aby navrhované nové zdroje rozšířily počet současných vlastních zdrojů (COM(2021) 570), a jednak změnit nařízení o stávajícím dlouhodobém
rozpočtu EU na období 2021–2027, tak aby bylo možné zahájit splácení půjček pro nástroj NextGenerationEU již během aktuálního víceletého finančního rámce a aby byly
zohledněny dodatečné výdaje na Sociální fond pro klimatická opatření (COM(2021) 569).
15259/21

COM(2021) 566 final

st15259.en21.pdf (496 KB, 22. 12. 2021)

22. 12. 2021 22. 12. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění článku 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o informačních opatřeních v
oblasti společné zemědělské politiky
Předkládaná zpráva informuje o provádění informačních opatření v oblasti společné zemědělské politiky (SZP) v letech 2019 a 2020. Pro každý z uvedených roků bylo na
financování informačních opatření poskytnuto 8 milionů EUR, přičemž tyto prostředky byly rovnoměrně rozděleny mezi veřejné zakázky a granty. Provádění opatření na rok 2019
dosáhlo 100 % u závazků a 92,91 % u plateb a provádění opatření na rok 2020 dosáhlo 96,86 % u závazků (částky pro platby nebyly v době přípravy zprávy uzavřeny). Z
tematického hlediska byla financovaná opatření zaměřena především na budoucí podobu SZP a priority politiky Komise, zejména udržitelnost. Formou grantů bylo podpořeno 40
opatření. V roce 2020 byla v důsledku pandemie covidu-19 zrušena řada akcí s osobní účastí, další akce byly přizpůsobeny a v průběhu roku se významně rozšířilo využívání
způsobů organizace na on-line bázi. Mezi významné akci patřily např. tři webináře v rámci platformy Ag-Press, konference "Naše lesy, naše budoucnost", konference o
perspektivách zemědělství v EU na rok 2019 nebo on-line konference "od zemědělce ke spotřebiteli".
15227/21

COM(2021) 822 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15227.cs21.pdf (523 KB, 21. 12. 2021)
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Rozvoj hospodářství ve prospěch lidí: akční
plán pro sociální ekonomiku
Cílem předkládaného akčního plánu je podpořit inovace v sociální oblasti a rozvoj sociální ekonomiky a využít její potenciál k transformaci hospodářství a společnosti. Pojem
sociální ekonomika označuje subjekty, které se v první řadě zaměřují na sociální a environmentální účely a většinu svého zisku reinvestují zpět do svého rozvoje. V Evropě
působí 2,8 milionu takových subjektů, které zaměstnávají 13,6 milionu lidí a působí v řadě odvětví od pečovatelských služeb až po recyklaci. Předkládaný akční plán navrhuje
opatření zaměřená na podporu rozvoje a růstu těchto subjektů, která by měla být realizována v letech 2021-2030. Opatření jsou zaměřena na tři oblasti:
1. vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj sociální ekonomiky - opatření v této oblasti jsou zaměřena na vytvoření vhodného politického a právního rámce, vztah sociální
ekonomiky a státní podpory, zlepšení přístupu na trh a k veřejným zakázkám a podporu sociální ekonomiky na místní, regionální i mezinárodní úrovni. Konkrétní opatření zahrnují
návrh doporučení o vytvoření rámcových podmínek pro sociální ekonomiku (2023) nebo pokyny týkající se daňových rámců pro organizace sociální ekonomiky;
2. vytvoření příležitostí k zakládání organizací sociální ekonomiky a k rozšiřování jejich činností - opatření v této oblasti jsou zaměřena na podporu podnikání a rozšiřování kapacit,
zlepšení přístupu k financování, maximální zvýšení příspěvku sociální ekonomiky k ekologické a digitální transformaci a podporu sociálních inovací. Konkrétní opatření zahrnují
spuštění nové brány EU pro sociální ekonomiku jako jednotného informačního portálu (2023), zavedení nových finančních produktů v rámci programu InvestEU (2022) nebo zřízení
Evropského centra kompetencí pro sociální inovace (2022);
3. zvýšení uznání sociální ekonomiky a jejího potenciálu - konkrétní opatření zahrnují komunikační činnosti s důrazem na úlohu a specifika sociální ekonomiky, studii za účelem
shromáždění kvalitativních a kvantitativních údajů pro lepší porozumění sociální ekonomice nebo školení pro úředníky veřejné správy a přeshraniční výměny.
Pro úspěšné provedení akčního plánu bude klíčové zapojení zúčastněných stran a členských států. Členské by měly ve spolupráci se zástupci sociální ekonomiky přijmout nebo
aktualizovat své strategie pro sociální ekonomiku. Komise je rovněž vyzývá, aby v rámci jednotlivých institucí nebo orgánů jmenovaly koordinátory pro sociální ekonomiku, kteří by
zajišťovali soudržný přístup napříč oblastmi politiky a usnadňovali přístup k financování z vnitrostátních zdrojů i fondů EU.
14890/21

COM(2021) 778 final

st14890.cs21.pdf (757 KB, 21. 12. 2021)

9. 12. 2021 21. 12. 2021

Zpráva Komise o hodnocení ex post Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) za období 2014-2020
V souladu s požadavky nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) provedla Komise hodnocení ex post, aby posoudila, zda EFG v období 2014–2020 dosáhl
svých cílů. Hodnocení se týkalo 49 schválených žádostí o příspěvek z fondu předložených v tomto období. Předkládaná zpráva shrnuje hlavní výsledky hodnocení.
Celkově lze říci, že EFG je účinný a úspěšně splnil svůj cíl projevit solidaritu s lidmi, kteří byli propuštěni v důsledku rozsáhlé restrukturalizace, a pomoci jim najít nová pracovní
místa. Kromě toho má EFG dlouhodobé pozitivní účinky na obecnou zaměstnatelnost příjemců. Míra čerpání přidělených prostředků se ve srovnání s předchozím obdobím zlepšila,
a to z 55 % na 59 %, avšak mezi jednotlivými případy existují velké rozdíly. Ke zlepšení efektivity fondu by přispěl rychlejší postup na úrovni EU a zjednodušený postup podávání
žádostí, který vyžaduje méně důkazů a statistických údajů k prokázání souvislosti mezi propouštěním a kritériem globalizace nebo krize. EFG vhodně doplňuje další fondy EU i
opatření členských států. Pokud jde o oblast působnosti, bylo by vhodné ji rozšířit s ohledem na nové výzvy, kterým evropský trh práce čelí (např. automatizace, digitalizace,
přechod na nízkouhlíkové hospodářství). Výše uvedené skutečnosti byly zohledněny při přípravě nařízení o EFG na období 2021-2027, které: 1) rozšířilo rozsah působnosti na
jakoukoli neočekávanou významnou restrukturalizaci, 2) snížilo minimální počet propouštěných zaměstnanců z 500 na 200, 3) sladilo míru spolufinancování s ESF+ (při zachování
60 % jako minimální prahové hodnoty), 4) zvýšilo maximální roční strop až na 186 milionů EUR (v cenách roku 2018), 5) zavedlo jednodušší a rychlejší postupy podávání žádostí a
6) zavedlo konkrétní společné ukazatele a průzkum mezi příjemci pro zlepšení monitorování a hodnocení účinnosti EFG.
15252/21

COM(2021) 788 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15252.cs21.pdf (546 KB, 22. 12. 2021)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ochrana základních práv v digitálním věku Výroční zpráva o uplatňování Listiny základních práv EU za rok 2021
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu o uplatňování Listiny základních práv EU za rok 2021. Jedná se o první tematickou výroční zprávu podle strategie pro posílení
uplatňování Listiny základních práv v EU z roku 2020. Tématem letošní zprávy je ochrana základních práv v digitálním věku. Konkrétně se zpráva zabývá pěti oblastmi, kde se
základní práva setkávají s digitálními technologiemi nebo se navzájem ovlivňují. Každá z těchto oblastí je následně analyzována z hlediska úpravy a přijatých nebo připravovaných
opatření na úrovni členských států a na úrovni EU.
První z analyzovaných oblastí je zprostředkování obsahu online, konkrétně situace ohledně digitálních platforem včetně sociálních médií. Komise v této souvislosti připomíná
relevantní právní předpisy a další nástroje EU zaměřené na ochranu autorských práv, boj proti rasistickým a nenávistným komentářům, zajištění bezpečnosti novinářů, boj proti
šíření teroristického obsahu online, boj proti pohlavnímu zneužívání dětí online nebo návrhy na regulaci digitálních služeb a politické reklamy. Druhou oblastí je ochrana
základních práv při použití umělé inteligence, kde je hlavní pozornost věnována návrhu nařízení o umělé inteligenci nebo rozvoji potřebných dovedností. Třetí oblastí je řešení
digitální propasti, což zahrnuje jednak technickou stránku a jednak vzdělávací stránku. Komise v rámci této oblasti zmiňuje rovněž otázku poskytování zdravotní péče online nebo
integraci zdravotně postižených osob. Čtvrtou oblastí je ochrana osob pracujících prostřednictvím digitálních platforem; v této oblasti Komise právě představila nový soubor
opatření. Poslední oblastí je pak dohled nad sledováním v digitálním prostředí. Tato oblast zahrnuje problematiku uchovávání údajů, šifrování, biometrické identifikace na dálku,
vzdělávání, zdraví nebo ochranu osobních údajů za hranicemi EU.
14910/21

COM(2021) 819 final

st14910.cs21.pdf (1 MB, 21. 12. 2021)

10. 12. 2021 21. 12. 2021

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - State of play as regards the situation of reciprocity with the United States in
the area of visa policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Současný stav uplatňování vzájemnosti se Spojenými státy v oblasti vízové politiky
Spojené státy jsou posledním státem, který neuplatňuje zásadu vzájemnosti v oblasti vízové politiky vůči občanům EU, když stále zachovává vízovou povinnost pro občany
Bulharska, Kypru a Rumunska. V říjnu 2020 vyzval Evropský parlament Komisi, aby využila své pravomoci a dočasně obnovila vízovou povinnost pro občany Spojených států.
Komise nicméně tento krok pokládá za kontraproduktivní, a proto k němu nepřistoupila. Evropský parlament následně podal v březnu 2021 na Komisi žalobu na nečinnost k
Soudnímu dvoru EU. Předkládaná zpráva shrnuje vývoj od prosince 2020. Mezi hlavní úspěchy patří zrušení vízové povinnosti pro občany Chorvatska od října 2021. Komise dále
konstatuje, že úspěšně pokračují jednání i v dalších oblastech a postupně přinášejí výsledky. Je proto přesvědčena, že pokračování diplomatických jednání je správnou cestou, a
současně připomíná, že žádný ze zbývajících členských států, na něž se vízová povinnost vztahuje, se nevyslovil pro dočasné obnovení vízové povinnosti pro občany Spojených
států. Z toho důvodu setrvává na své pozici a hodlá dále pokračovat v probíhajících jednáních bez přijímání odvetných opatření.
15255/21

COM(2021) 827 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15255.en21.pdf (410 KB, 22. 12. 2021)

21. 12. 2021 22. 12. 2021

8

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení do VEZ
dokumentu PSP ČR

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Strategy on supervisory data in EU financial services - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů - Strategie pro údaje pro účely dohledu v odvětví finančních služeb v EU
Předkládané sdělení představuje novou strategii ke zlepšení a modernizaci oznamování údajů pro účely dohledu nad finančním odvětvím v EU. Jejím hlavním cílem je zavést
systém, který bude orgánům dohledu na úrovni EU i jednotlivých členských států poskytovat přesné, jednotné a včasné údaje a zároveň sníží na minimum celkovou zátěž
finančních institucí spojenou s podáváním zpráv.
Nový systém podávání zpráv by měl být založen na čtyřech hlavních prvcích:
1. jednotné a standardizované údaje, včetně vytvoření společného slovníku údajů;
2. sdílení a opětovné používání oznámených údajů, včetně revize relevantních právních předpisů za účelem minimalizace duplicitních žádostí o údaje;
3. zlepšení koncepce požadavků na podávání zpráv, včetně vypracování pokynů pro navrhování požadavků na podávání zpráv v souladu se zásadami zlepšování právní úpravy
(2022), a
4. společné správní mechanismy, včetně vytvoření formální řídící struktury pro provádění a údržbu budoucího systému podávání zpráv (do roku 2023).
Kromě opatření ve výše uvedených oblastech se Komise zaměří na podporu využívání moderních technologií v oblasti podávání zpráv pro účely dohledu, včetně technických řešení
přizpůsobených potřebám malých podniků a nových přístupů ke sběru údajů. Veškerá opatření obsažená ve strategii by měla být realizována do roku 2024.
15190/21

COM(2021) 798 final

st15190.en21.pdf (575 KB, 20. 12. 2021)

17. 12. 2021 20. 12. 2021

Joint Communication to the European Parliament and the Council - An EU strategic approach in support of Disarmament, Demobilisation, and Reintegration of
former combatants - Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Strategický přístup EU na podporu odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění
bývalých bojovníků
Předkládané sdělení představuje aktualizovanou komplexní politiku EU zaměřenou na odzbrojení, demobilizaci a opětovné začlenění bývalých bojovníků. Tato aktualizace reaguje
na měnící se povahu současných konfliktů, jichž se účastní stále více ozbrojených skupin s nejasnou strukturou velení, které působí nadnárodně a mají vazby na organizovaný
zločin nebo teroristické organizace. Úspěšný návrat členů těchto skupin do běžného života v jejich domovských zemích vyžaduje kombinaci úsilí v humanitární, rozvojové a mírové
oblasti. Opatření na jeho podporu musí být koordinovaná a respektovat místní podmínky a okolnosti konkrétního konfliktu. Sdělení představuje nový strategický přístup EU k
problematice odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění bývalých bojovníků, uvádí hlavní způsoby, jimiž mohou Unie a členské státy přispět k podpoře těchto činností,
posiluje vazbu s dalšími klíčovými politikami a nástroji, formuluje klíčové zásady pro zapojení aktérů z EU a navrhuje konkrétní nástroje a činnosti.
Komplexní řešení problematiky odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění vyžaduje kombinaci nástrojů a činností v různých oblastech. Ty zahrnují budování míru a
předcházení konfliktům, preventivní diplomacii a mediaci, reformu bezpečnostního sektoru a podporu právního státu, mise a operace v rámci společné bezpečnostní a obranné
politiky a sítě bezpečnostních a obranných poradců, prevenci násilného extremismu a boj proti němu, přechodné soudnictví, regulaci zbraní, boj proti organizovanému zločinu a
nelegálnímu využívání přírodních zdrojů a boj proti obchodování s lidmi. Podpora EU by měla respektovat následující zásady: založení na politikách a dobrá koordinace s partnery,
přijetí na vnitrostátní a místní úrovni, zaměření na lidi (zejména děti, mladé lidi a genderové aspekty) a dobrovolnost, dobré plánování, přizpůsobivost. Konkrétní činnosti a
opatření by pak měly zahrnovat:
• posílení koordinace podpory EU prostřednictvím podpory výměn mezi relevantními zainteresovanými stranami v EU;
• zavedení specifických koordinovaných hodnocení v případě předpokládaného poskytnutí podpory EU pro odzbrojení, demobilizaci a opětovné začlenění, která určí nejvhodnější
způsob zapojení EU;
• specifické rámce pro spolupráci s klíčovými partnery a
• vytvoření kritérií pro monitoring a hodnocení podpory EU a její systematické vyhodnocování.
15269/21

JOIN(2021) 35 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st15269.en21.pdf (629 KB, 22. 12. 2021)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropské strukturální a investiční fondy Souhrnná zpráva o výročních zprávách o provádění programů z roku 2021 týkajících se provádění v letech 2014-2020
Předkládaná zpráva shrnuje vývoj ve finančním plnění evropských strukturálních a investičních fondů (fondy ESI) do konce roku 2020, který byl sedmým rokem jejich desetiletého
provádění. Zpráva uvádí kumulativní výsledky oznámené členskými státy za programové období 2014–2020 i počáteční poznatky o opatřeních, jimiž programy fondů ESI reagovaly
na koronavirovou pandemii.
Pět fondů ESI disponovalo na programové období 2014-2020 rozpočetm ve výši 461 miliard EUR a společně se spolufinancováním z národních zdrojů stimulovalo celkové investice
ve výši 640 miliard EUR. Do konce roku 2020 bylo členským státům vyplaceno 253,8 miliardy EUR. Hlavní výsledky dosavadního provádění programů fondů ESI zahrnují:
• podporu 3 milionů podniků,
• zlepšení energetické účinnosti více než 359 000 domácností,
• pomoc 45 milionům lidí opatřeními v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování nebo vzdělávání,
• podporu více než 2 milionů projektů v odvětví zemědělství a ve venkovských oblastech,
• vytvoření 236 500 nových pracovních míst na regionální úrovni,
• zachování 31 500 pracovních míst a vytvoření 4 000 nových pracovních míst v odvětví námořní dopravy a rybolovu.
Na boj proti krizi způsobené pandemií covidu-19 bylo přerozděleno přibližně 21,3 miliardy EUR v rámci investičních iniciativ pro reakci na koronavirus. Jako druhý krok byla
přijata iniciativa REACT-EU disponující novými zdroji ve výši 50,6 miliardy EUR.
Z hlediska klíčových témat byly prostředky v fondů ESI rozděleny následovně: 189 miliard EUR na inteligentní růst, 257,3 miliardy EUR na udržitelný růst, 174 miliard EUR na
růst podporující začlenění, 6 miliard EUR na účinnou veřejnou správu, 31 miliard EUR na územní a městský rozvoj a 12,6 miliardy EUR na územní spolupráci. Navzdory důsledkům
pandemie covidu-19 a souvisejícím tlakům na veřejnou správu v roce 2020 se tempo financování z fondů zrychlilo, přičemž nejvyšší nárůst byl zaznamenán u inteligentního růstu
(54 % oproti předchozím 40 %), udržitelného růstu (59 % oproti předchozím 45 %) a územní spolupráce (48 % oproti předchozím 30 %). Podle posledních údajů činily investiční
výdaje v roce 2021 51 miliard EUR.
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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.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o zintenzivnění boje proti trestné činnosti 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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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.
15076/21
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výsledky závěrečného hodnocení programu ISA2
Pětiletý program ISA2 byl zahájen dne 1. ledna 2016. Jednalo se o pátý program Komise zaměřený na interoperabilní řešení pro veřejný sektor. Předkládaná zpráva představuje
zjištění a doporučení vyplývající ze závěrečného hodnocení tohoto programu.
V hodnoceném období byl aktualizován a rozšířen Evropský rámec interoperability a Komise připravuje jeho další posílení. Byla rovněž přijata dvě prohlášení vyjadřující politickou
podporu členských států digitalizaci veřejné správy, sdělení o digitální budoucnosti Evropy a řada legislativních aktů a návrhů EU v oblasti interoperability (včetně obecného
nařízení o ochraně osobních údajů, nařízení o jednotné digitální bráně nebo aktu o kybernetické bezpečnosti v EU a aktu o digitálních službách). Investice do digitalizace podpořil
např. program na podporu strukturálních reforem, program Horizont 2020, Evropský sociální fond nebo Evropský fond pro regionální rozvoj. Z hlediska dosažení stanovených cílů
byl program úspěšný pouze částečně, menší úspěšnost byla zaznamenána zejména u cíle přispívání k „vytváření účinnější, zjednodušené a uživatelsky vstřícné elektronické veřejné
správy na celostátní, regionální a místní úrovni“. Pouze v omezené míře byly splněny rovněž cíle týkající se snížení nákladů a administrativní zátěže spojených s přeshraniční
interakcí. Podle respondentů naléhavost stávajících potřeb dále zvýšila pandemie covidu-19. To se týká např. potřeby koordinace při zavádění digitálních řešení na úrovni EU. Mezi
budoucí priority by mělo patřit: posílené řízení interoperability, politiky EU připravené na digitální věk, strukturovaná a proaktivní spolupráce, strategické plánování
interoperability založené na spolupráci, vytvoření souboru klíčových vyspělých řešení, systémové propojení s evropskou normalizací a lepší informovanost všech úrovní veřejného
sektoru o klíčové roli norem a prosazování úspěšných řešení. K podpoře vývoje a zavádění vyspělých a uživatelsky vstřícných řešení interoperability by mělo přispět soustředění na
menší počet klíčových řešení, zajištění jednotného kontaktního místa pro vyspělá řešení interoperability nebo podpora spolupráce s komunitami uživatelů softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem.
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