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Návrh rozhodnutí – Řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA)
Rozvoj elektronické veřejné správy byl ze strany Společenství podporován prostřednictvím programu IDA a návazného programu IDABC,
který skončí 31. prosince 2009. Komise nyní předkládá návrh dalšího návazného programu ISA, zaměřeného na podporu spolupráce
a výměny informací mezi odděleními správních úřadů, která nemají přímý kontakt s klienty. V jeho rámci by měly být poskytovány společné
a sdílené služby a nástroje a podporována interoperabilita jednotlivých existujících systémů. Program je navržen na období od 1. ledna
2010 do 31. prosince 2015 s celkovým rozpočtem ve výši 164,1 milionu EUR. Návrh je doplněn legislativním finančním výkazem.
13644/08

KOM(2008) 583
v konečném znění

2008/0185
(COD)

Návrh rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady o řešeních
interoperability pro evropské
orgány veřejné správy (ISA)

29.09.2008 01.10.2008

Dokumenty Komise informační povahy
Zpráva Komise o subsidiaritě a proporcionalitě
Komise předkládá pravidelný přezkum uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality evropskými institucemi za rok 2007. Nejdůležitější
události, k nimž v této oblasti v roce 2007 došlo, představuje zřízení výboru pro posuzování dopadů v rámci Komise a podpis Lisabonské
smlouvy, která posiluje postavení národních parlamentů. Mezi konkrétní případy uplatňování zásady subsidiarity a proporcionality Komisí
patří např. směrnice o přeshraničním přemístění sídla, akční plán pro účinnou konzulární ochranu v třetích zemích nebo návrh směrnice
o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Pozitivně hodnotí Komise uplatňování
těchto zásad i všemi dalšími aktéry – Evropským parlamentem, Radou, vnitrostátními parlamenty, Výborem regionů i Soudním dvorem.
13631/08

KOM(2008) 586
v konečném znění

Zpráva Komise o subsidiaritě
a proporcionalitě (15. zpráva
o zlepšení tvorby právních
předpisů, 2007)

26.09.2008 30.09.2008

Zpráva Komise – Finanční zpráva o Evropském zemědělském záručním fondu – rozpočtový rok 2007
Zpráva informuje o postupu schvalování rozpočtu Evropského zemědělského záručního fondu a jeho čerpání v roce 2007. Celkové výdaje
dosáhly částky 42 120,9 milionu EUR, přičemž největší podíl (přes 37 miliard EUR, tj. téměř 88%) byl vyplacen formou přímých podpor.
Zpráva obsahuje statistickou přílohu a je doplněna pracovním dokumentem s podrobnými informacemi (SEC(2008) 2502).
13708/08

KOM(2008) 587
v konečném znění

PRVNÍ FINANČNÍ ZPRÁVA
KOMISE EVROPSKÉMU
PARLAMENTU A RADĚ O
EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM
ZÁRUČNÍM FONDU – rozpočtový
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rok 2007

Zpráva Komise – Finanční zpráva o čerpání z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – rozpočtový rok 2007
Na rok 2007 bylo v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova vyčleněno přes 12 343 milionů EUR na závazky a 6 182
milionů EUR na platby. Největším příjemcem prostředků z tohoto fondu bylo Polsko, kterému bylo vyplaceno přes 926 milionů EUR. ČR
z fondu v roce 2007 obdržela přes 197 milionů EUR.
13720/08

KOM(2008) 589
v konečném znění

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU
PARLAMENTU A RADĚ První
finanční zpráva o čerpání financí
Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova (EZFRV) –
rozpočtový rok 2007

30.09.2008 02.10.2008

Sdělení Komise – Přezkum směrnice o statutu evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců
Statut evropské společnosti představuje jednotný právní rámec umožňující společnostem z členských států plánovat a provádět
reorganizaci svého podnikání na úrovni Společenství. Směrnice 2001/86/ES zajišťuje, že založení evropské společnosti v žádném směru
neomezuje míru zapojení zaměstnanců obvyklou v zakládajících společnostech. Směrnice je uplatňována teprve od roku 2007. Do
poloviny června 2008 bylo zapsáno pouze 146 evropských společností a jen v Německu a České republice je zapsaných společností více
než deset. Zkušenosti s uplatňováním hodnotí členské státy i sociální partneři jako nedostatečné, s čímž Komise souhlasí. Další přezkum
bude proveden na konci roku 2009.
13789/08

KOM(2008) 591
v konečném znění

Sdělení Komise o přezkumu
směrnice Rady 2001/86/ES ze dne
8. října 2001, kterou se doplňuje
statut evropské společnosti
s ohledem na zapojení
zaměstnanců

30.09.2008 03.10.2008

Zpráva Komise – Zpráva o provádění nařízení o společných pravidlech v oblasti bezpečnosti civilního letectví
Komise předkládá třetí zprávu o provádění nařízení (ES) č. 2320/2002, a to za období od ledna do prosince 2007. Obsahuje analýzu zpráv
o kontrolách provedených Komisí v roce 2007 a informuje o opatřeních přijatých v zájmu zjednodušení zavádění pravidel do praxe. Zpráva
konstatuje, že v oblasti bezpečnosti civilního letectví bylo dosaženo značného pokroku. Do budoucna by se měla činnost Komise zaměřit
zejména na: dokončení nových prováděcích předpisů, nalezení adekvátního řešení rizik spojených s kapalnými výbušninami, pokračování
programu kontrol, zavádění nových technických norem, nalezení nejvhodnějšího přístupu k financování bezpečnostních opatření nebo
pokrok v dohodách se třetími zeměmi.
13717/08

KOM(2008) 582
v konečném znění

Zpráva Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Třetí
zpráva o provádění nařízení (ES)
č. 2320/2002, kterým se stanoví
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společná pravidla v oblasti
bezpečnosti civilního letectví

Sdělení Komise – Přezkum rozsahu univerzální služby v sítích a službách elektronických komunikací
Směrnice 2002/22/ES vymezuje univerzální službu jako minimální soubor služeb elektronických komunikací, který má být za dostupnou
cenu a v určené kvalitě dostupný všem koncovým uživatelům nezávisle na zeměpisné poloze. Toto sdělení představuje výsledky druhého
pravidelného přezkumu rozsahu univerzální služby podle uvedené směrnice. Z přezkumu vyplývají následující zjištění: mobilní sítě
pokrývají v EU 27 alespoň 95% obyvatel; úroveň rozšíření využití mobilních služeb na konci roku 2007 představovala průměrné pokrytí
domácností ve výši 83%; zhruba 24% domácností v EU používá pouze mobilní telefony (v nových členských státech je to 39%); téměř 60%
uživatelů mobilních služeb využívá předplacené balíčky; ceny měsíčních souborů mobilních služeb jsou srovnatelné s cenou za pronájem
pevné linky; pevné širokopásmové sítě byly na konci roku 2007 dostupné 93% obyvatel EU; 57% domácností v EU má osobní počítač;
zavedení širokopásmového připojení do domácností v EU se od roku 2003 do roku 2007 ztrojnásobilo. Na základě těchto zjištění Komise
neshledává důvody pro zahrnutí mobilních služeb ani služeb širokopásmového připojení do rozsahu univerzální služby. Současně ve
sdělení pokládá otázky týkající se budoucího vývoje univerzální služby a vyzývá k diskusi o těchto otázkách všechny zainteresované
strany. Na základě jejích výsledků by mohl být výhledově (2010) předložen návrh aktualizace platné směrnice.
13775/08

KOM(2008) 572
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů o druhém
pravidelném přezkumu rozsahu
univerzální služby v sítích
a službách elektronických
komunikací v souladu s článkem 15
směrnice 2002/22/ES

25.09.2008 03.10.2008

Sdělení Komise – Budoucí sítě a internet
Toto sdělení představuje přípravný krok na cestě k budoucí podobě internetu a zaměřuje se na vymezení rámcových podmínek, které
jednak umožní zachovat otevřenost a dynamiku odvětví, a jednak zohlední bezpečnostní rizika. Pro budoucí vývoj internetu a sítí jsou
určující čtyři trendy: vývoj sociálních sítí a internet služeb; internet věcí; používání mobilních koncových zařízení (tzv. nomádické použití);
nárůst objemu digitálních dat. Další rozvoj internetu a IKT vyžaduje respektování podmínek dostupnosti, otevřenosti, transparentnosti
a bezpečnosti. Tyto podmínky tvoří základ agendy Komise pro internet budoucnosti, která zahrnuje mimo jiné tato konkrétní opatření:
– vydání doporučení ohledně přístupu k sítím nové generace na počátku roku 2009;
– zahájení diskuse o úloze univerzální služby při zajišťování širokopásmového připojení pro všechny;
– vytvoření postupů k pravidlům poskytování státní podpory na projekty širokopásmového připojení;
– přijetí bílé knihy o normalizaci IKT počátkem roku 2009;
– zahájení veřejné diskuse o architektuře a správě internetu věcí (na základě pracovního dokumentu (SEC(2008) 2516)) a vydání
návazného sdělení počátkem roku 2009;
– přijetí doporučení pro provádění všeobecných pravidel ochrany údajů pro používání systémů RFID na podzim 2008;
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– příprava sdělení o ochraně soukromí a důvěře v informační společnosti;
– přijetí sdělení o externím rozměru politiky informační společnosti na podzim 2008.
Součástí sdělení je index výkonnosti širokopásmového připojení v jednotlivých členských státech (podrobnější informace viz doprovodný
dokument SEC(2008) 2507).
13737/08

KOM(2008) 594
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Sdělení
týkající se budoucích sítí
a internetu
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