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Návrh nařízení – Podmínky zaměstnávání jiných zaměstnanců Evropských společenství
Cílem předkládaného návrhu je zavést do Podmínek zaměstnávání jiných zaměstnanců Evropských společenství (Conditions
of Employment of Other Servants – CEOS) novou kategorii zaměstnanců specifickou pro Evropský parlament a stanovit podmínky pro
zaměstnávání těchto zaměstnanců. Do této kategorie budou zařazeni asistenti členů EP působící v Bruselu, Štrasburku nebo Lucemburku,
s výjimkou asistentů pracujících v kancelářích členů EP v zemi, za kterou byli zvoleni. Nová pravidla mají nahradit dosavadní systém, kdy
jsou asistenti zaměstnáváni na základě individuálních smluv.
15779/08

COM(2008) 786
final

Návrh nařízení Rady o podmínkách Proposal for a COUNCIL
zaměstnávání jiných zaměstnanců REGULATION amending the
Evropských společenství
Conditions of Employment of Other
Servants of the European
Communities

12.11.2008 17.11.2008

Návrh nařízení – Zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky
Smyslem společné rybářské politiky je regulovat intenzitu a rozsah rybolovné činnosti plavidel Společenství za účelem zajištění
udržitelnosti rybolovu. Dodržování pravidel je sledováno prostřednictvím kontrolního režimu, který však v současné podobě není
dostatečně účinný. Komise proto navrhuje jeho podstatnou reformu, která sleduje tři cíle:
– zavedení společného přístupu ke kontrole a inspekci – normalizace, komplexní systém zpětné vysledovatelnosti, strategické
programování, využití moderních technologií pro validaci dat;
– zavedení kultury dodržování pravidel – zjednodušení, harmonizované sankce, zlepšení prosazování opatření a spolupráce;
– zajištění účinného použití stanovených pravidel – nové vymezení pravomocí Komise a jejích inspektorů, uzavírání rybolovů z iniciativy
Komise, posílení možnosti reakce v případě špatného řízení.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2760) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2761).
15694/08

KOM(2008) 721
v konečném znění

2008/0216
(CNS)

Návrh nařízení Rady o zavedení
kontrolního režimu Společenství
k zajištění dodržování pravidel
společné rybářské politiky

14.11.2008 17.11.2008

Návrh rozhodnutí – Postoj Společenství k návrhům změn Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství a jejího harmonogramu
Společenství je přidruženým členem Mezinárodní velrybářské komise (IWC) a na jejích jednáních je zastoupeno Komisí. Ta má společně
s členskými státy, které jsou členy IWC, povinnost prosazovat na mezinárodní úrovni takové kroky, které jsou v souladu s cíli Společenství
v oblasti lovu velryb. K těmto cílům patří zejména ochrana kytovců. Prostřednictvím tohoto návrhu je stanoven postoj, který má Komise
spolu s členskými státy zastávat na budoucím zasedání IWC. Tento postoj zahrnuje: podporu zachování moratoria na komerční lov velryb;
odmítnutí nových způsobů lovu, které by mohly zachování moratoria ohrozit; podporu vytvoření přírodních rezervací pro velryby; podporu
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návrhu na řízení lovu místními obyvateli za účelem obživy; podporu ukončení „vědeckého“ lovu; odmítnutí rozšíření tajného hlasování.
15950/08

KOM(2008) 711
v konečném znění

Návrh rozhodnutí Rady o postoji,
který má být jménem Evropského
společenství zaujat, pokud jde
o návrhy změn Mezinárodní úmluvy
o regulaci velrybářství a jejího
harmonogramu

06.11.2008 20.11.2008

Návrh nařízení – Ratingové agentury
Ratingové agentury poskytují nezávislá hodnocení pravděpodobnosti finančních ztrát společností, vlád a různých finančních nástrojů. Tato
hodnocení („ratingy“) jsou používána investory, vládami a emitenty při rozhodování o jejich chování na finančních trzích. Regulační přístup
Komise k ratingovým agenturám byl vymezen prostřednictvím sdělení v roce 2006. Podle něj se ratingové agentury působící v EU řídí
zejména (dobrovolným) kodexem chování Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) doplněným samoregulačními nástroji.
Současná finanční krize však poukázala na skutečnost, že tato forma regulace je nedostatečná. Ratingové agentury podceněním rizika
značně přispěly ke vzniku a rozšíření krize, což ukazuje na neadekvátnost jimi používaných metod zjišťování rizika a nedostatečnou
odpovědnost. Účelem předkládaného návrhu je posílit regulaci ratingových agentur. Návrh se zaměřuje na čtyři cíle:
– zamezení střetu zájmů při procesu hodnocení - režim vnitřní kontroly pro ratingové agentury v zájmu zamezení střetům zájmů,
povinnost zveřejňovat kompletní, včasné a jasné informace o střetech zájmů a dalších hrozbách pro nezávislost hodnocení,
odměňování zaměstnanců agentur na základě kvality jejich práce;
– zvýšení kvality používaných metodik a kvality ratingů samotných;
– zvýšení transparentnosti - povinnost zveřejňovat informace o vybraných vnitřních procesech a postupech a o historických podílech
selhání u jednotlivých ratingových kategorií, povinnost zveřejňovat výroční zprávu o transparentnosti a vést záznamy o činnosti, veřejně
dostupný centrální archiv údajů o výkonnosti ratingových agentur;
– zavedení účinné registrace a dohledu - právně závazný režim registrace a dohledu nad ratingovými agenturami.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2745) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2746).
15661/08

KOM(2008) 704
v konečném znění

2008/0217
(COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY
o ratingových agenturách

12.11.2008 18.11.2008

Návrh směrnice – Uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků a v normalizovaných informacích
o výrobku (přepracované znění)
Přepracování směrnice o energetických štítcích je prioritou akčního plánu pro energetickou účinnost a akčního plánu pro udržitelnou
spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku. Platná směrnice 92/75/EHS má omezenou oblast působnosti – vztahuje se pouze na
domácí spotřebiče. Účelem přepracování je rozšířit oblast působnosti na všechny výrobky spojené se spotřebou energie, bez ohledu na
jejich určení. Další změny se týkají možnosti provádět rámcová ustanovení směrnice prostřednictvím nařízení nebo rozhodnutí místo
směrnic, právní ochrany štítku Společenství proti zneužití a možnosti stanovit třídy účinnosti, u kterých by členské státy už neměly
poskytovat pobídky nebo zadávat veřejné zakázky.
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Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2862) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2863).
15906/08

KOM(2008) 778
v konečném znění

2008/0222
(COD)

Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady o uvádění
spotřeby energie a jiných zdrojů na
energetických štítcích výrobků
spojených se spotřebou energie
a v normalizovaných informacích
o výrobku - přepracované znění

13.11.2008 19.11.2008

Návrh směrnice – Označování pneumatik s ohledem na účinnost paliva a další základní parametry
Podpora pneumatik podporujících účinnější využití paliva, které se označují také jako pneumatiky s nízkým valivým odporem, je součástí
akčního plánu pro energetickou účinnost a sdělení o ekologičtější dopravě. Cílem návrhu je zavést standardizovaný soubor údajů
popisujících vlastnosti pneumatik s ohledem na účinnost využití paliva, přilnavost na mokrém povrchu a hluk. Za tím účelem stanovuje
minimální požadavky na uvedené parametry, aby mohly být pneumatiky zařazeny do příslušné výkonnostní třídy. Označování by mělo být
používáno od října 2012. Jeho forma je odvozena od štítků udávajících energetickou účinnost spotřebičů.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2860) a jeho shrnutím (SEC(2008) 2861).
15920/08

COM(2008) 779
final

2008/0221
(COD)

Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady o označování
pneumatik s ohledem na účinnost
paliva a další základní parametry

Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the
Council on labelling of tyres with
respect to fuel efficiency and other
essential parameters

13.11.2008 19.11.2008

Návrh směrnice – Energetická náročnost budov (přepracované znění)
Cílem tohoto návrhu je přepracovat směrnici 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, aby se zlepšilo její provádění a uplatňování.
Konkrétní změny zahrnují především:
– rozšíření rozsahu působnosti opatření vyžadujícího, aby členské státy stanovily minimální požadavky na energetickou náročnost
v případě větší rekonstrukce;
– posílení opatření týkajícího se udělování certifikátů energetické náročnosti a inspekcí;
– vytvoření nástroje pro kalkulaci a srovnání zamýšlených minimálních národních/regionálních požadavků a nejlepších požadavků
z hlediska nákladů;
– povzbuzení členských států, aby podpořily větší rozšíření budov s nízkými nebo nulovými energetickými a uhlíkovými náklady na trhu
(např. i větší podporou těmto budovám ze strany veřejného sektoru).
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2864) a jeho shrnutím (SEC(2008) 2865).
15929/08

COM(2008) 780
final

2008/0223
(COD)

Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady o energetické
náročnosti budov (přepracované
znění)
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Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the
Council on the energy performance
of buildings (recast)
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Návrh směrnice – Uložení povinnosti členským státům udržovat minimální zásoby ropy a ropných produktů
Předkládaný návrh je výsledkem revize mechanismů Společenství pro udržování zásob ropy zakotvených ve směrnici 2006/67/ES
o povinnosti členských států udržovat minimální zásoby ropy, v rozhodnutí 68/416/EHS o mezivládních dohodách týkajících se povinnosti
udržovat minimální zásoby ropy a ve směrnici 73/238/EHS o opatřeních ke zmírnění následků potíží v zásobování ropou. Přestože se
dosud nestalo, že by stávající systém selhal nebo byl hodnocen jako neadekvátní, Komise se domnívá, že počet řízení vedených
v souvislosti se zmíněnými předpisy proti členským státům poukazuje na nedostatečnost stávajícího systému. Současně je žádoucí
přizpůsobit systém Společenství pravidlům Mezinárodní energetické agentury (IEA). Předkládaný návrh by měl nahradit zmíněné platné
předpisy. Podle Komise by nejvhodnější variantou bylo uložit členským státům povinnost vyhradit část nouzových zásob („specifické
zásoby“), které budou nepochybně k dispozici jako dodatečné množství v případě přerušení dodávek. Protože ale Komise nemá k uložení
takové povinnosti pravomoci, návrh se o tuto možnost pouze opírá. Jeho hlavní body zahrnují:
– ponechání vytváření specifických zásob na uvážení členských států;
– pravidla pro posílení kontrol a zajištění absolutní dostupnosti zásob nesplňujících určitá kritéria;
– sblížení obecných povinností členských států udržovat zásoby s povinnostmi IEA;
– zachovávání alespoň částečného vlastnictví a správy nouzových zásob státem;
– možnost členského státu přenést povinnost v oblasti udržování zásob na jiný členský stát;
– oprávnění podniku, jemuž bylo státem uloženo udržovat zásoby, převést výkon této povinnosti na centrální subjekt pro správu zásob;
– pravidla a postupy používané při akcích IEA a při mimořádných událostech.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2858) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2859).
15910/08

KOM(2008) 775
v konečném znění

2008/0220
(CNS)

Návrh směrnice Rady, kterou se
členským státům ukládá povinnost
udržovat minimální zásoby ropy
a/nebo ropných produktů

13.11.2008 20.11.2008

Návrh rozhodnutí – Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropský společenstvím a Ruskem
Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Společenstvím a Ruskem byla podepsána v listopadu 2000 na počáteční období dvou let.
V červnu 2003 byla pak prodloužena na pětileté období, které uplyne 20. února 2009. Protože obě strany vyjádřily zájem o další
prodloužení dohody, navrhuje Komise Radě, aby schválila prodloužení o dalších pět let.
16179/08

KOM(2008) 728
v konečném znění

2008/0209
(CNS)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
dohody, kterou se obnovuje
Dohoda o vědeckotechnické
spolupráci mezi Evropským
společenstvím a vládou Ruské
federace

12.11.2008 21.11.2008

Dokumenty Komise informační povahy
Sdělení Komise - Legislativní a pracovní program Komise na rok 2009
Komise prostřednictvím legislativního a pracovního programu představuje své politické priority na nadcházející kalendářní rok. Prioritní
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opatření jsou rozdělena do čtyř oblastí a doplněna informací o plánovaných krocích v rámci zlepšování právní úpravy a komunikace
s veřejností. Priority na rok 2009 zahrnují např.:
Růst a zaměstnanost – balíček finančních opatření zaměřený na regulaci a transparentnost finančních aktérů a investorů (hedgové fondy,
fondy soukromého kapitálu); odměňování vrcholných zaměstnanců; trhy s deriváty; strategii pro omezení vlivu finanční krize na růst;
iniciativy v oblasti práv spotřebitelů, nápravných prostředků, zlepšení přístupu ke zdaňování a modernizaci rámce pro podnikání; integraci
mladých lidí na trhu práce; iniciativu pro zlepšení kontaktů mezi univerzitami a podniky; vstup Slovenska do eurozóny;
Změna klimatu a udržitelný rozvoj – konferenci OSN o klimatických změnách v Kodani; přijetí klimaticko-energetického balíčku; strategii pro
zajištění energetické bezpečnosti; provádění strategie pro oblast Baltského moře; sdělení o budoucí podobě dopravy ve 20 a 40letém
horizontu; konzultace o reformě společné rybářské politiky; provedení kontroly stavu společné zemědělské politiky;
Evropa blízko občanům – ochranu práv spotřebitele; snižování nerovností v oblasti zdraví v rámci Evropy; hodnocení připravenosti EU na
demografickou změnu; následná opatření k Haagskému programu; integraci přistěhovalecké politiky do politik v oblasti růstu a sociální
politiky; zprovoznění Evropské migrační sítě; návratovou politika; zlepšení vzájemného uznávání v určitých oblastech trestního
a občanského práva (rozsudky, procesní práva, dědictví a závěti); boj proti útokům na počítačové systémy; boj proti terorismu;
Evropa jako světový partner – pokračování procesu rozšíření; rozvoj Unie pro Středomoří a Východního partnerství; navázání pracovních
vztahů s novou administrativou USA; dokončení rozvojového programu z Dauhá; plnění rozvojových cílů tisíciletí.
V roce 2009 bude vydána třetí strategická zpráva o zlepšování právní úpravy. Komise rovněž připravila seznam dosud neschválených
návrhů, které budou staženy. Pro rok 2009 Komise stanovila následující komunikační priority: volby do Evropského parlamentu 2009;
energetika a změna klimatu; 20. výročí demokratických změn ve střední a východní Evropě; udržení růstu, zaměstnanosti a solidarity;
budoucnost Evropy pro občany; Evropa ve světě.
Přílohy obsahují seznam strategických a prioritních iniciativ, iniciativ na zjednodušení a stažení předpisů (KOM(2008) 712, Díl 2).
15256/08

KOM(2008) 712
v konečném znění
– DÍL 1

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU
PARLAMENTU, RADĚ,
EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU
A SOCIÁLNÍMU VÝBORU
A VÝBORU REGIONŮ Legislativní a pracovní program
Komise na rok 2009: Jednejme
nyní za lepší Evropu - DÍL 1

05.11.2008 19.11.2008

Zpráva Komise – Šestá zpráva o výběru DPH a kontrolních postupech
Jedná se v pořadí o šestou zprávu zaměřenou na výběr DPH a související kontrolní postupy, kterou Komise předkládá v tříletých
intervalech rozpočtovému orgánu. Komise jejím prostřednictvím hodnotí, zda předchozí zprávy přinesly praktické výsledky, pokud jde
o zlepšení postupů výběru DPH, a splnily tak svůj účel. Přestože Komise konstatuje, že předchozí zprávy žádný pozitivní posun nepřinesly
ani výrazným způsobem neovlivnily diskusi o těchto tématech v Radě a EP, domnívá se i na základě reakcí členských států (možné využití
zpráv v rámci boje proti daňovým podvodům), že jejich vypracovávání má i nadále smysl. V doprovodném pracovním dokumentu je uveden
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přehled stavu provádění doporučení vydaných prostřednictvím předchozích zpráv (SEC(2008) 2759).
15659/08

KOM(2008) 719
v konečném znění

Zpráva Komise Radě
a Evropskému parlamentu - Šestá
zpráva podle článku 12 nařízení
(EHS, Euratom) č. 1553/89
o výběru DPH a kontrolních
postupech

11.11.2008 18.11.2008

Sdělení Komise – Klíčová poselství zprávy o zaměstnanosti v Evropě 2008
Komise v tomto sdělení představuje hlavní zjištění pravidelné zprávy o zaměstnanosti v Evropě, která se týká období od začátku roku 2007
do poloviny roku 2008. Celý text zprávy je dostupný na internetových stránkách Komise (zde). Zpráva konstatuje pozitivní vývoj
zaměstnanosti v celém sledovaném období. Ačkoli v roce 2008 se růst zaměstnanosti zpomalil, bylo celkem vytvořeno 3,5 milionu nových
pracovních míst. Míra nezaměstnanosti se pohybovala od 3,2% v Nizozemí do 11,1% na Slovensku. Cíl 60% zaměstnanosti žen splnilo
15 členských států, cíl 50% zaměstnanosti starších pracovníků pak 12 států. Naopak se snížila produktivita práce. I ve sledovaném období
pokračoval příliv přistěhovalců. Mezi státy na jihu a na severu EU existují velké rozdíly, pokud jde o kvalitu a kvalifikační požadavky u míst,
která pracující přistěhovalci zastávají. Zvýšená mobilita pracovníků po rozšíření EU v roce 2004 přinesla převážně pozitivní ekonomické
dopady a nevedla k narušení trhu práce. Systém EU pro hodnocení kvality pracovních míst v členských státech by měl být rozšířen
o hledisko mzdy a intenzity práce, aby bylo možné hodnotit výsledky komplexněji. Zpráva rovněž zdůrazňuje význam propojení zaměstnání
se vzděláváním pro zachování zaměstnatelnosti i při měnících se požadavcích trhu práce.
16087/08

COM(2008) 758
final

Sdělení Komise - Klíčová poselství Communication from the
zprávy o zaměstnanosti v Evropě
Commission - Key messages from
2008
the Employment in Europe 2008
Report

18.11.2008 21.11.2008

Sdělení Komise – Dopad volného pohybu pracovníků v kontextu rozšíření EU
Účelem zprávy je zhodnotit ekonomické důsledky volného pohybu pracovníků z nových členských států, které přistoupily k EU v roce 2004
a 2007, a odůvodněnost přechodných opatření přijatých v této oblasti některými členskými státy. Komise pokládá mobilitu pracovníků
z nových členských států za jednoznačně přínosnou pro cílové země. Podle zjištěných údajů nedošlo v jejím důsledku k vážným narušením
trhu práce. Navíc se dá předpokládat, že postupně rostoucí úroveň příjmů a poptávka po pracovní síle v nových členských státech povede
k dalšímu snižování již nyní klesajícího počtu pracovníků hledajících uplatnění v zahraničí. Omezující opatření nevyřeší problém
nedostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků; národní politiky zaměstnanosti by se měly spíše zaměřovat na zapojení domácích
nezaměstnaných, než uzavírat své trhy práce zájemcům z jiných členských států, kteří potřebnou kvalifikací disponují. Situaci mobilních
pracovníků navíc ztěžuje nedostatečná snaha o integraci ze strany země, kde jsou zaměstnáni, a případně také ztížený přístup ke
službám. Země původu by se měly zaměřit na podporu celoživotního vzdělávání a motivační opatření pro zpětnou migraci, aby nebyly
ohrožovány odlivem mozků. Komise vyzývá dotčené členské státy, aby s ohledem na zjištěné skutečnosti a s ohledem na blížící se páté
výročí rozšíření v roce 2004 pečlivě zvážily zachování přechodných období v dalších letech.
16162/08

KOM(2008) 765
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
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hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů “Dopad
volného pohybu pracovníků
v kontextu rozšíření EU” - Zpráva
o první fázi (1. ledna 2007 –
31. prosince 2008) přechodných
ustanovení stanovených ve
smlouvě o přistoupení z roku 2005,
požadovaná podle přechodného
ustanovení stanoveného ve
smlouvě o přistoupení z roku 2003

Sdělení Komise – Vzácná onemocnění: výzvy pro Evropu
Onemocnění jsou v EU považována za vzácná, pokud postihují nejvýše 5 z 10 000 osob. Odhaduje se, že v EU trpí 29 milionů osob 5 – 8
tisíci vzácných onemocnění. Kvůli malému množství případů na národní úrovni jsou vzácná onemocnění vhodnou oblastí, kde může
spolupráce na evropské úrovni přinést dobré výsledky. Komise v předkládaném sdělení navrhuje integrovaný přístup k řešení problematiky
vzácných onemocnění v EU. Měl by být zaměřen na tři cíle: zlepšení uznávání a viditelnosti vzácných onemocnění; podporu národních
politik v oblasti vzácných onemocnění; rozvoj evropské spolupráce, koordinace a regulace. Pro každý z těchto cílů jsou navrženy operativní
akce, které zahrnují např.:
– definici, klasifikaci a kodifikaci vzácných onemocnění;
– provoz informačních sítí pro vzácná onemocnění;
– rozvoj národních/regionálních odborných center a referenčních sítí;
– zlepšení přístupu ke specializovaným službám a lékům pro vzácná onemocnění;
– programy pro použití léků ze soucitu (tj. léků před schválením nebo úhradou);
– rozvoj elektronického zdravotnictví (eHealth) a zřízení registrů a databází;
– řízení kvality diagnostických laboratoří;
– výzkum a vývoj.
Sdělení je doplněno hodnocením dopadu (SEC(2008) 2712) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2713) a doprovází ho návrh doporučení Rady.
15775/08

KOM(2008) 679
v konečném znění

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU
PARLAMENTU, RADĚ,
EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU
A SOCIÁLNÍMU VÝBORU
A VÝBORU REGIONŮ o vzácných
onemocněních: výzvy pro Evropu

11.11.2008 17.11.2008

Návrh doporučení – Evropská akce v oblasti vzácných onemocnění
Tento návrh je založen na sdělení Komise o vzácných onemocněních (KOM(2008) 679). Obsahuje konkrétní doporučení členským státům
týkající se: 1) národních plánů pro vzácná onemocnění (mj. přijetí ucelené národní strategie do konce roku 2011); 2) adekvátních definic,
7
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kodifikace a soupisu vzácných onemocnění; 3) výzkumu vzácných onemocnění; 4) odborných center a evropské referenční sítě pro vzácná
onemocnění; 5) shromažďování odborných znalostí o vzácných onemocněních na evropské úrovni; 6) posílení postavení organizací
pacientů; a 7) udržitelnosti příslušných výzkumných činností a infrastruktur.
15776/08

KOM(2008) 726
v konečném znění

Návrh DOPORUČENÍ RADY
o evropské akci v oblasti vzácných
onemocnění

11.11.2008 17.11.2008

Sdělení Komise – Činnost Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí v oblasti přenosných nemocí
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí se sídlem ve Stockholmu zahájilo svou činnost v květnu 2005. Shromažďuje informace
o epidemiích v celosvětovém měřítku, podporuje systém rychlého varování v EU při výskytu infekcí a zabývá se statistickou a analytickou
činností. Předkládané sdělení spolu s doprovodným dokumentem (SEC(2008) 2792) podává přehled o prvních třech letech činnosti
střediska a informuje o plánech budoucího rozvoje včetně požadavků na navýšení lidských zdrojů a finančního výhledu na období 20072013. V rámci strategického programu na období 2007-2013 budou prioritní zejména tyto činnosti: podpora vědecké znalostní základny
přenosných chorob; dozor nad přenosnými nemocemi v EU; vědecké poradenství pro veřejnost, členské státy i evropské instituce; podpora
pro zjišťování a posuzování ohrožení a koordinovanou reakci na něj; odborná příprava pro posílení a budování kapacit v oblasti prevence
a kontroly přenosných nemocí; shromažďování a podávání nezávislých vědeckých a technických informací; strukturovaná spolupráce
v oblasti přenosných nemocí s partnery na všech úrovních.
15832/08

KOM(2008) 741
v konečném znění

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU
PARLAMENTU A RADĚ Činnost
Evropského střediska pro prevenci
a kontrolu nemocí v oblasti
přenosných nemocí: pozitivní
výsledky dosažené od vzniku
střediska, plánovaná činnost
a potřeby v oblasti zdrojů

13.11.2008 18.11.2008

Zpráva Komise – Vývoj vízového informačního systému v roce 2007
Komise předkládá čtvrtou zprávu o pokroku ve vývoji vízového informačního systému (VIS). Projekt se momentálně nachází ve druhé ze tří
fází – ve fázi vývoje, testování a zavádění. V červnu 2007 byl schválen právní rámec VIS a na jeho základě provedl dodavatel analýzu
dodatečných úkolů, aby systém právnímu rámci odpovídal a mohlo být připraveno rozhraní pro porovnávání biometrických prvků. Termín
ukončení fáze testování s účastí členských států byl posunut na květen 2009. V první polovině roku 2007 bylo pozastaveno plnění
některých finančních závazků, ale po přijetí právního rámce bylo opět obnoveno. Roční výsledky pro závazky i platby jsou tak pozitivní.
Prostřednictvím jednání pracovních skupin se dále prohlubovala komunikace s členskými státy.
15872/08

KOM(2008) 714
v konečném znění

Zpráva Komise Radě
a Evropskému parlamentu o vývoji
vízového informačního systému
(VIS) v roce 2007 (předložená na
základě povinnosti stanovené
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v článku 6 rozhodnutí Rady
č. 2004/512/ES ze dne 8. června
2004)

Zpráva Komise – Vývoj Schengenského informačního systému druhé generace v období leden 2008 – červen 2008
Vývoj Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) se momentálně nachází ve fázi vývoje a testování, která by měla být
dokončena do konce roku 2008. S ohledem na zpoždění vývoje SIS II poskytuje dočasné řešení systém SISone4ALL. Spuštění SIS II je
očekáváno do září 2009. Do konce roku 2008 by měly být otestovány centrální prvky systému a jejich napojení na národní systémy.
V dubnu 2008 byly předloženy návrhy právního rámce pro přechod ze stávajícího systému na SIS II, které jsou momentálně diskutovány
v Radě a EP. Všechny členské státy jsou již napojeny na komunikační síť s-Testa, k níž se v červnu 2008 připojilo také Švýcarsko.
V současné době probíhá testování komunikace národních systémů s centrálním systémem za účasti 18 členských států. Hlavním úkolem
je zajistit včasné vyvinutí konvertoru pro přechod na nový systém a pokračování všech režimů testování.
15930/08

KOM(2008) 710
v konečném znění

Zpráva Komise Radě
a Evropskému parlamentu o vývoji
Schengenského informačního
systému druhé generace (SIS II)
Zpráva o pokroku leden 2008 –
červen 2008

10.11.2008 21.11.2008

Sdělení Komise – Hlavní plán uspořádání leteckého provozu
Hlavním plánem uspořádání leteckého provozu (ULP) je míněn plán rozvoje a postupného zavádění programu SESAR pro řízení leteckého
provozu. Hlavní plán SESAR by se tak měl stát úvodním hlavním plánem ULP. Hlavními znaky nové koncepce uspořádání leteckého
provozu jsou: přechod od provozu založeného na vzdušném prostoru k provozu založenému na letových drahách; spolupráce všech
zúčastněných stran při plánování; dynamické uspořádání vzdušného prostoru; harmonizovaná a interoperabilní technická architektura
využívající nové technologie; ústřední role lidského faktoru. Hlavní plán SESAR je tvořen třemi prováděcími balíčky, z nichž každý zahrnuje
dvě úrovně služeb. Z časového hlediska je provádění rozloženo až do roku 2025. Rozvoj systému SESAR by měl být přínosem zejména
pro dosahování cílů jednotného evropského nebe – pro rok 2020 je cílem SESAR: 73% nárůst kapacity oproti roku 2004; zvýšení
bezpečnosti; 10% snížení dopadu na životní prostředí na let ve srovnání s rokem 2005; 50% snížení nákladů na let ve srovnání s rokem
2004. Pozitivní dopad se očekává i v oblasti životního prostřed - cílem SEAR je konkrétně: dosáhnout 10% úspory paliva na let do roku
2020 a zajistit snížení emisí hluku. Za provádění hlavního plánu ULP je odpovědný společný podnik SESAR.
15932/08

KOM(2008) 750
v konečném znění

Sdělení Komise Radě
a Evropskému Parlamentu - Hlavní
plán uspořádání leteckého provozu
(hlavní plán ULP)

14.11.2008 19.11.2008

Sdělení Komise – Dosahování přínosů jednotného trhu prostřednictvím posílené správní spolupráce
Přínosy jednotného trhu mohou být plně využívány pouze v případě, že právní předpisy mají předpokládané účinky. Skutečnost je nicméně
taková, že nedůvěra v právní rámec a dohled v členských státech vede v mnoha případech ke zdvojování kontrol přeshraničních činností
a přijímání různých omezujících opatření. Za účelem odstranění těchto problémů a zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce mezi
9
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odpovědnými orgány členských států byl zaveden Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). Návrh týkající se rozvoje IMI byl
schválen v březnu 2006. K vlastnímu spuštění systému došlo v listopadu 2007, kdy byl zahájen pilotní projekt k nové směrnici o odborných
kvalifikacích (zpráva o projektu viz doprovodný dokument (SEC(2008) 2743). Na základě jeho výsledků Komise vyzývá členské státy, aby:
– přijaly opatření nezbytná k postupnému rozšíření použití IMI na další profese kromě těch, kterých se týkal pilotní projekt;
– se v požadovaném rozsahu připravily na plnou a aktivní účast v pilotním projektu používání IMI pro účely směrnice o službách od
počátku roku 2009;
– přijaly nezbytné kroky, zejména v oblasti školení a zvyšování povědomí, s cílem zajistit úspěšný rozvoj systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu.
15913/08

KOM(2008) 703
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
Hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů –
Dosahování přínosů jednotného
trhu prostřednictvím posílené
správní spolupráce

06.11.2008 18.11.2008

Zpráva Komise – Přehled státní podpory: aktualizace podzim 2008
Předkládaná zpráva hodnotí vývoj v oblasti státní podpory v roce 2007. Sleduje zejména pokrok při dosahování cíle poskytovat menší
a lépe zaměřenou podporu.V celém období 2005-2007 se celkový objem státní podpory v EU snižoval. Ve srovnání s obdobím 2002-2004
činí pokles 15% - z 0,50% HDP na 0,42% HDP. Je to dáno zejména třemi faktory: klesajícím objemem podpory na záchranu
a restrukturalizaci; snižováním podpory pro uhelný průmysl; a výrazným snižováním celkového objemu podpory v nových členských
státech. V souvislosti se státní podporou reagující na světovou finanční krizi urychlila Komise posuzování jednotlivých případů z hlediska
přípustnosti podpory a publikovala sdělení o možných podpůrných opatřeních. Pokud jde o zaměření podpory, zvýšil se podíl případů
zaměřených na horizontální cíle – v období 2005-2007 činil 81% oproti 67% v období 2002-2004. V souladu s akčním plánem pro státní
podporu z roku 2005 přijala Komise opatření pro zjednodušení pravidel, a to především formou pokynů a rozšiřování výjimek. V uplynulých
18 měsících tak členské státy přijaly přes 1700 opatření státní podpory spadajících pod blokové výjimky. Do června 2008 se podařilo
vymoci zpět 92% neoprávněně udělené státní podpory v celkové výši 7 miliard EUR. Pro zlepšení kontroly zavedla Komise náhodné
kontroly ex-post prováděné Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž.
15977/08

COM(2008) 751
final

Zpráva Komise - Přehled státní
podpory: aktualizace podzim 2008

REPORT FROM THE COMMISSION
State Aid Scoreboard - Autumn 2008
Update

17.11.2008 20.11.2008

Sdělení Komise – Druhý strategický přezkum energetické politiky: akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich
solidární využití
Nová energetická politika EU dohodnutá na zasedání Evropské rady v březnu 2007 stanovila tři cíle: do roku 2020 snížit emise
skleníkových plynů o 20 %, zvýšit podíl obnovitelných energetických zdrojů na spotřebě energie na 20 % a zlepšit energetickou účinnost
o 20 %. Kromě legislativních návrhů předložených v rámci třetího balíčku o vnitřním trhu s energií a klimaticko-energetického balíčku je
10
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třeba přijmout pro dosažení stanovených cílů doplňková opatření. Za tím účelem předkládá Komise v rámci druhého strategického
přezkumu energetické politiky akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití. Akční plán obsahuje pět bodů:
– podporu infrastruktury a diverzifikaci dodávek energie (viz KOM(2008) 782);
– vnější vztahy EU v oblasti energetiky;
– zlepšení zásob ropy a zemního plynu a mechanismů pro reakci v krizových situacích (viz KOM(2008) 775 a KOM(2008) 769);
– energetickou účinnost (viz např. KOM(2008) 780 a KOM(2008) 772);
– lepší využití domácích energetických zásob EU (viz např. KOM(2008) 768).
V rámci strategického plánu pro energetické technologie vypracuje Komise strategii rozvoje energetické politiky do roku 2050. V roce 2010
bude předložen návrh nové koncepce energetické politiky EU.
Doprovodné dokumenty analyzují poptávku, zdroje a investice v EU (SEC(2008) 2871 Volume I, Volume II), vývoj trhu s pevnými palivy
v EU v letech 2004-2006 (SEC(2008) 2870) a energetické zdroje, výrobní náklady a účinnost technologií ve výrobě energie a dopravě
(SEC(2008) 2872).
15944/08

KOM(2008) 781
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Druhý
strategický přezkum energetické
politiky = Akční plán EU pro
zabezpečení dodávek energie
a jejich solidární využití

13.11.2008 21.11.2008

Zelená kniha – Na cestě k zabezpečené, udržitelné a konkurenceschopné evropské energetické síti
Účelem této zelené knihy je získat názory zainteresovaných stran na nejvhodnější způsoby podpory nových energetických sítí na evropské
úrovni a na nejefektivnější využití dostupných nástrojů, zejména transevropských energetických sítí (TEN-E). Kromě toho zelená kniha
navrhuje několik strategických projektů, které by měly přispět ke zvýšení solidarity a zabezpečení dodávek v rámci evropské energetické
sítě. Komise pokládá za zásadní větší zohlednění významu energetických sítí při tvorbě a provádění energetické politiky a zlepšení jejich
plánování na politické úrovni. Investice do sítí by mělo podpořit zejména schválení třetího balíčku pro vytvoření vnitřního trhu s energiemi
a klimaticko-energetického balíčku. Nástroj TEN-E by měl být nahrazen novým, komplexnějším nástrojem EU pro energetickou bezpečnost
a infrastrukturu. Jako prioritní byly určeny následující projekty: plán propojení Pobaltí; nový jižní koridor pro přepravu zemního plynu;
středomořský energetický okruh; zkapalněný zemní plyn (LNG) a jeho skladování; severojižní propojení plynárenských a elektrizačních
soustav ve střední a jihovýchodní Evropě; návrh příbřežní rozvodné sítě v Severním moři. Doprovodný pracovní dokument obsahuje
hodnocení existující a plánované infrastruktury ropovodů v rámci EU nebo mířících na její území (SEC(2008) 2869).
K zelené knize je možné zaslat připomínky do 31. března 2009.
15927/08

KOM(2008) 782
v konečném znění

Zelená kniha: Na cestě
k zabezpečené, udržitelné
a konkurenceschopné evropské
energetické síti
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Zpráva Komise – Provádění programu transevropských energetických sítí v období 2002-2006
Komise předkládá zprávu o provádění programu transevropských energetických sítí (TEN-E), který je hlavním nástrojem podpory evropské
energetické sítě, za období 2002-2006. S ohledem na přistoupení nových členských států v roce 2004 byly v roce 2006 aktualizovány
pokyny pro budování transevropských energetických sítí. V návaznosti na první strategický přezkum energetické politiky bylo v lednu 2007
přijato sdělení o plánu prioritního propojování (energetické infrastruktury). V referenčním období bylo realizováno 80 projektů. Hlavním
zdrojem financování projektů byly vlastní zdroje operátorů přenosových soustav. Z vlastního rozpočtu programu TEN-E bylo podpořeno
72 projektů částkou přes 93 milionů EUR. Další finanční zdroj představovaly půjčky Evropské investiční banky, jejichž celková výše ve
vztahu k projektům energetické infrastruktury přesáhla 3 miliardy EUR. K financování projektů ve třetích zemích byly použity nástroje
PHARE, CARDS, ISPA, TACIS a MEDA. V roce 2008 bude provedeno hodnocení ex-post projektů spolufinancovaných z programu TEN-E.
15939/08

COM(2008) 770
final

Zpráva Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů
o provádění programu
transevropských energetických sítí
v období 2002-2006

Report from the Commission to the
European Parliament, the Council,
the European Economic and Social
Committee and the Committee of the
Regions on the implementation
of the trans-european energy
networks programme in the period
2002-2006

13.11.2008 19.11.2008

Sdělení Komise – Směrnice o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu
Zemní plyn je druhým nejdůležitějším palivem ve skladbě zdrojů energie v EU. S ohledem na bezpečnost dodávek zemního plynu byla
přijata směrnice 2004/67/ES. Toto sdělení jednak hodnotí provedení směrnice členskými státy, a jednak předkládá návrhy pro další rozvoj
politiky EU v oblasti bezpečnosti dodávek. Sdělení se zaměřuje zejména na krátkodobou bezpečnost dodávek – v EU neexistuje žádný
nouzový plán pro případ jejich přerušení. Pokud jde o situaci v členských státech, Komise upozorňuje na neúplné provedení směrnice a
velké rozdíly ve standardech bezpečnosti dodávek a vymezení úlohy a odpovědnosti účastníků trhu. Z hlediska budoucího vývoje směrnice
Komise navrhuje zabývat se např. vymezením standardů pro částečné narušení, úpravou povinností týkajících se špičkové poptávky
v zimním období, rozšířením povinné ochrany poskytované domácnostem na další subjekty, vytvořením nouzového plánu pro případ
mimořádných situací nebo dostupností zemního plynu a infrastruktury v případě omezení dodávek.
15905/08

KOM(2008) 769
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výborů regionů o směrnici
2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004
o opatřeních na zajištění
bezpečnosti dodávek zemního
plynu

13.11.2008 20.11.2008

Sdělení Komise – Energetická účinnost: plnění 20% cílové hodnoty
Zvýšení energetické účinnosti je nákladově nejefektivnější způsob, jak snížit spotřebu energie při zachování stejné úrovně hospodářské
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činnosti. Představitelé EU se zavázali snížit spotřebu primární energie do roku 2020 o 20%. Hodnocení provádění přijatých opatření však
ukazuje, že bez dalších kroků se spotřeba do cílového roku sníží pouze o přibližně 13%. Komise pokládá za příčiny neuspokojivého vývoje
špatné provádění přijatých předpisů, nedostatečnou informovanost spotřebitelů a nízký zájem o investice do energeticky účinných budov,
výrobků a služeb a jejich uvádění na trh. Komise proto v zájmu podpory dosažení stanoveného cíle navrhuje následující opatření:
– posílení směrnice o energetické náročnosti budov (viz KOM(2008) 780);
– revizi směrnice o označování energetické účinnosti štítky;
– novou směrnici o označování pneumatik z hlediska palivové účinnosti (viz KOM(2008) 779);
– prováděcí pokyny pro odběr energie ze zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (viz související sdělení KOM(2008) 771);
– zvážení nových iniciativ v oblasti financování energetické účinnosti.
V roce 2009 bude vyhodnocen akční plán energetické účinnosti z roku 2006 a vypracována jeho revize.
15908/08

KOM(2008) 772
v konečném znění

Sdělení Komise - Energetická
účinnost: plnění 20% cílové
hodnoty

13.11.2008 19.11.2008

Sdělení Komise – Možnost dalších energetických úspor v Evropě prostřednictvím kombinované výroby tepla a elektřiny
Teplo vznikající jako vedlejší produkt při některých postupech výroby elektřiny je často nevyužito a odstraňuje se např. využitím chladících
věží. Cílem tohoto sdělení je jednak podat zprávu o provádění směrnice 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny
a jednak nastínit možnosti podpory většího využití potenciálu kombinované výroby v budoucnu. Provádění směrnice pokračuje pomaleji,
než se očekávalo. Komise proto v zájmu jeho urychlení vydala podrobné prováděcí pokyny. Členské státy by měly urychlit podávání zpráv.
Komise ve spolupráci s nimi bude usilovat o odstranění zbývajících administrativních a dalších překážek bránících plnému provedení. Další
posílení podpory kombinované výroby tepla a elektřiny by mělo být realizováno třemi způsoby: dokončením provedení uvedené směrnice
členskými státy; monitoringem provádění a poskytnutím podpůrných opatření ze strany Komise; a zvážením možných nových opatření
v rámci aktualizace akčního plánu pro energetickou účinnost, která proběhne v roce 2009.
15907/08

COM(2008) 771
final

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Možnost
dalších energetických úspor
v Evropě prostřednictvím
kombinované výroby tepla
a elektřiny

Communication from the
Commission to the European
Parliament and the Council –
Europe can save more energy by
combined heat and power generation

13.11.2008 19.11.2008

Sdělení Komise – Větrná energie na moři
Větrná energie je vedle zemního plynu nejrychleji rostoucí technologií na výrobu elektřiny. Do roku 2020 by měla tvořit více než třetinu
veškeré elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. To bude vyžadovat investice v řádu 200-300 miliard EUR. Přestože i v blízké
budoucnosti budou převažovat pozemní větrné elektrárny, poroste i význam elektráren na moři, k jejichž výhodám patří vyšší výkonnost
díky silnějšímu a stabilnějšímu větru, možnost výstavby větších elektráren a menší problémy s veřejným míněním. Na druhé straně mohou
tyto stavby kolidovat s ochranou mořského prostředí a zájmy v oblasti námořní dopravy a rybolovu.Je pravděpodobné, že využitelný
potenciál větrných elektráren na moři by mohl do roku 2030 dosáhnout až 150 GW. Rozvoj odvětví brzdí některé specifické překážky, jako
13
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konkurence těžby jiných energetických surovin na moři, chybějící integrované územní plánování v mořském prostředí, omezený přístup
k energetické rozvodné síti na moři nebo pomalé provádění předpisů v oblasti životního prostředí týkajících se mořského prostředí. Pro
podporu rozvoje větrných elektráren na moři je důležité:
– zajistit investice do odvětví ze stávajících nástrojů a zapojit do investic i soukromý sektor;
– přijmout strategičtější a koordinovanější přístup;
– zlepšit identifikaci potenciálních ekologických problémů;
– integrovat větrnou energii do rozvodné sítě.
Komise se kromě toho zaměří na podporu regionální spolupráce, zlepšení územního plánování námořních prostor na úrovni členských
států, zlepšení podmínek pro investice, podporu výzkumu větrné energie na moři, využití evropského programu Inteligentní energie
a dokončení pokynů pro uplatnění právních předpisů v oblasti životního prostředí týkajících se větrných farem.
15904/08

KOM(2008) 768
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Větrná
energie na moři

13.11.2008 20.11.2008

Sdělení Komise – Aktualizace ukázkového jaderného programu v kontextu druhého strategického energetického přezkumu
Předkládaná aktualizace je součástí druhého strategického energetického přezkumu. Zaměřuje se na klíčové aspekty zajištění dodávek,
investičních potřeb a podmínek a bezpečného využívání jaderné energie v EU. Jaderná energie hraje důležitou roli při přechodu na
ekonomiku s nízkými emisemi uhlíku. Její využití je však volbou každého členského státu. Úkolem EU je podporovat co nejvyšší
bezpečnostní standardy; za tím účelem předloží Komise revidovaný návrh směrnice o rámci Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti.
Sdělení obsahuje následující doporučení pro bezpečné využívání jaderné energie:
– přijetí společných standardů bezpečnosti reaktorů pro existující a nově budované jaderné elektrárny;
– pro stavbu nových elektráren by měly být v EU využívány technologie splňující minimálně bezpečnostní úroveň generace III;
– měl by být vytvořen soudržnější a harmonizovanější systém odpovědnosti za škody, aby byla v celé EU zajištěna srovnatelná úroveň
ochrany občanů a srovnatelné podmínky pro jaderný průmysl.
15923/08

COM(2008) 776
final

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě a
Hospodářskému a sociálnímu
výboru - Aktualizace ukázkového
jaderného programu v kontextu
druhého strategického
energetického přezkumu

Communication from the
Commission to the European
Parliament, the Council and the
Economic and Social Committee Update of the nuclear illustrative
programme in the context of the
second strategic energy review

13.11.2008 19.11.2008

Sdělení Komise – Iniciativa v oblasti surovin
Předkládané sdělení analyzuje dostupnost neenergetických surovin v EU a navrhuje opatření pro její zlepšení. Soustředí se zejména na
neenergetické nerosty. V EU se nachází řada surovinových ložisek, ale ne vždy jsou využitelná pro účely těžby. EU je soběstačná, pokud
jde o stavební materiály a průmyslové nerosty. Na druhé straně se zvyšuje závislost Evropy na dovozu druhotných surovin a „technologicky
14
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vyspělých“ kovů, např. kobaltu, platiny a titanu. Přestože v současné době se díky finanční krizi poptávka spíše snižuje, dlouhodobým
trendem je růst poptávky po surovinách zejména ze strany rozvíjejících se zemí, jako je Čína a Indie. Tyto země rovněž usilují o zajištění
dodávek surovin v rámci dohod se třetími zeměmi, zejména v Africe. Komise proto navrhuje, aby EU přijala integrovanou strategii pro
oblast surovin. Strategie by měla být založena na třech pilířích:
– zaručení přístupu k surovinám na mezinárodních trzích za srovnatelných podmínek, jako mají jiné státy;
– stanovení rámcových podmínek pro udržitelnou správu evropských zdrojů surovin;
– zvýšení účinnosti zdrojů a podpora recyklace s cílem snížit spotřebu primárních surovin.
V rámci této strategie navrhuje Komise iniciativu v oblasti surovin, která blíže vymezuje konkrétní opatření v rámci jednotlivých pilířů. Za
dva roky podá Komise zprávu o provádění této iniciativy.
16053/08

KOM(2008) 699
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Iniciativa
v oblasti surovin - uspokojení
kritických potřeb pro růst
a zaměstnanost v Evropě

04.11.2008 20.11.2008

Zpráva Komise – Výroční zpráva Fondu solidarity EU za rok 2007
Z Fondu solidarity jsou na základě žádostí členských států poskytovány prostředky na boj s následky přírodních katastrof. V roce 2007 bylo
podáno celkem 19 žádostí. Celkem bylo z fondu uvolněno 196 566 099 EUR na pomoc Maďarsku a Řecku v souvislosti s povodněmi,
Německu postiženému vichřicí a francouzskému ostrovu Réunion, který zasáhl tropický cyklón. U čtyř podaných žádostí ještě nebylo
dokončeno projednávání, a tak budou obsahem příští výroční zprávy.
15767/08

KOM(2008) 722
v konečném znění

Zpráva Komise - Výroční zpráva
Fondu solidarity - Evropské unie za
rok 2007

12.11.2008 17.11.2008

Zpráva Komise – Výroční zpráva o Fondu soudržnosti za rok 2007
Přijímajícími státy pro finanční prostředky z Fondu soudržnosti jsou Řecko, Španělsko, Portugalsko, Kypr, ČR, Estonsko, Maďarsko,
Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. V roce 2007 byla k dispozici celková částka 3 374 559 114 EUR. Průměrná míra
absorpce přijímajících zemí dosáhla 55%. Bylo oznámeno 92 případů nesrovnalostí týkajících se celkové částky 110 222 823 EUR.
ČR získala na projekty Fondu soudržnosti 106 904 636,52 EUR. Kromě toho získala ještě 25 418 328,73 EUR na původní projekty
programu ISPA. Neuhrazené závazky ČR za období 2000-2006 pak dosáhly výše 500 940 693,91 EUR pro Fond soudržnosti
a 102 655 225,81 EUR pro ISPA.V ČR probíhá 31 projektů Fondu soudržnosti a 18 projektů ISPA, 9 projektů ISPA bylo uzavřeno v letech
2000-2007. Od roku 2004 se na ČR vztahuje postup při nadměrném schodku. Přestože Rada v roce 2007 konstatovala, že ČR nepřijala
vhodná opatření k odstranění schodku ve stanoveném termínu do roku 2008, byl vydán pouze nový soubor doporučení a k pozastavení
pomoci z Fondu soudržnosti nedošlo. Pokud jde o kontroly, ČR obdržela stanovisko s výhradami týkajícími se závažných nedostatků
ovlivňujících klíčové prvky systému, a to ve vztahu k ochraně životního prostředí.
Podrobnější informace jsou obsaženy v doprovodném pracovním dokumentu (SEC(2008) 2816).
16046/08

KOM(2008) 752

Zpráva Komise: Výroční zpráva
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Sdělení Komise – Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti: dbáme o bezpečnější planetu
Koncepce systému globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti (GMES) byla přijata v roce 2007. Nyní vstoupil GMES do
předprovozní fáze, přičemž zahájení provozu by mělo být možné v roce 2011.Předkládané sdělení má položit základ k dosažení politické
dohody o mechanismech financování, provozní infrastruktuře a systému řízení GMES, aby bylo možné přijmout prováděcí opatření. GMES
má tři složky: vesmír (tj. vesmírnou infrastrukturu); in-situ (tj. infrastrukturu pro sledování životního prostředí); a služby. V současné době
jsou v předprovozní fázi dvě kategorie služeb: námořní a atmosférické služby a pozemní, pohotovostní a bezpečnostní služby. Pro další
rozvoj systému jsou stanovena následující opatření:
– předložení návrhu právního předpisu o GMES v roce 2009 a souběžné přezkoumání potřeb financování provozu v letech 2011-2013;
– koordinace řízení a provádění programu GMES Komisí ve spolupráci s programovým výborem, radou partnerů, bezpečnostní radou
a uživatelským fórem;
– návrh politiky plného a otevřeného přístupu k údajům a informacím z programu GMES;
– využití nástrojů pro podporu konkurenceschopnosti a inovací k rozvoji GMES a zohlednění služeb GMES v iniciativě týkající se
rozhodujících trhů;
– předložení návrhu strategie mezinárodní spolupráce na GMES.
Sdělení je doplněno hodnocením dopadu (SEC(2008) 2808) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2809).
14906/08

KOM(2008) 748
v konečném znění

Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů – Globální
monitoring životního prostředí
a bezpečnosti (GMES): dbáme
o bezpečnější planetu
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