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Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Contingency Margin in 2017 - Návrh rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017
Nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020, stanoví absolutní částku rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017 ve
výši 4 496,8 milionu EUR. Cílem předkládaného návrhu je schválit uvolnění prostředků z tohoto rozpětí ve výši 2 150,6 milionu EUR jako doplnění prostředků na závazky v kapitole
3 Bezpečnost a občanství (1 164,4 milionu EUR) a kapitole 4 Globální Evropa (986,2 milionu EUR) rozpočtu Unie v reakci na migrační, uprchlickou a bezpečnostní krizi. Navýšení
prostředků bude vykompenzováno čtyřmi splátkami v letech 2017-2019 z rozpětí kapitoly 2 Udržitelný růst - přírodní zdroje (850 milionů EUR v roce 2017) a kapitoly 5 Správa
(514,4 milionu EUR v roce 2017, 570 milionů EUR v roce 2018 a 216,2 milionu EUR v roce 2019).
13377/16

COM(2016) 678 final

st13377.en16.pdf (292 KB, 18. 10. 2016)

18. 10. 2016 18. 10. 2016

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Německu
Dne 19. srpna 2016 předložilo Německo žádost o uvolnění prostředků z Fondu solidarity v souvislosti s řadou velmi intenzivních krátkých záplav, které postihly region Dolní
Bavorsko v květnu a červnu 2016. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje poskytnout Německu pomoc z fondu ve výši 31 475 125 EUR.
13415/16

COM(2016) 681 final

st13415.cs16.pdf (386 KB, 20. 10. 2016)

20. 10. 2016 20. 10. 2016

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2009/790/ES, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287
směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Dne 1. června 2016 požádalo Polsko o povolení osvobozovat od daně osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje 40 000 EUR. Od roku 2009 uplatňuje Polsko tuto
odchylku pro osoby, jejichž roční obrat nepřesahuje 30 000 EUR, přičemž platnost této odchylky vyprší 31. prosince 2018. Polsko žádá, aby zvýšení prahové hodnoty pro
osvobození od daně bylo povoleno na zbývající dobu trvání stávající odchylky. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje tuto změnu schválit.
13537/16

COM(2016) 665 final

2016/0326 (NLE)

st13537.cs16.pdf (389 KB, 21. 10. 2016)

20. 10. 2016 21. 10. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2018, ročního
příspěvku na rok 2017 a první splátky na rok 2017
Na základě nařízení (EU) 2015/323 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond předkládá Komise návrh rozhodnutí, kterým se stanoví finanční strop na rok 2018, roční
částka příspěvků na rok 2017 a výše první splátky příspěvků členských států na rok 2017. Finanční strop na rok 2018 je stanoven ve výši 4 550 milionů EUR pro Komisi a 250
milionů EUR pro Evropskou investiční banku (EIB). Roční částka příspěvků na rok 2017 je stanovena na 4 000 milionů EUR, z toho 3 850 milionů EUR pro Komisi a 150 milionů
EUR pro EIB. Celková výše první splátky na rok 2017 je 1 800 milionů EUR, příspěvek České republiky činí 9,18 milionu EUR.
13374/16

COM(2016) 654 final
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st13374.cs16.pdf (390 KB, 18. 10. 2016)
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Přílohy:
st13374-ad01.cs16.pdf (343 KB, 18. 10. 2016)
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Unie zaujmout v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky, Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj, Podvýboru
pro cla a Podvýboru pro zeměpisná označení zřízených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich
členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o schválení jednacích řádů Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky, Podvýboru pro
obchod a udržitelný rozvoj, Podvýboru pro cla a Podvýboru pro zeměpisná označení
27. června 2014 byla podepsána dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou. Její kapitola IV týkající se obchodu a souvisejících záležitostí (prohloubená a komplexní zóna volného
obchodu - DCFTA) je prozatímně uplatňována od 1. ledna 2016. Její provádění monitorují čtyři podvýbory vytvořené dohodou: Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky,
Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj, Podvýbor pro cla a Podvýbor pro zeměpisná označení. Cílem předkládaného návrhu je přijmout (souhlasný) postoj Unie k přijetí jednacích
řádů těchto podvýborů.
13430/16

COM(2016) 656 final

2016/0324 (NLE)

st13430.cs16.pdf (403 KB, 19. 10. 2016)
18. 10. 2016 19. 10. 2016
Přílohy:
st13430-ad01.cs16.pdf (490 KB, 19. 10. 2016)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Smíšeného výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS, který byl zřízen dohodou o
spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové
navigace
Smíšený výbor Evropské unie a Švýcarska pro globální družicové navigační systémy byl zřízen dohodou o spolupráci mezi EU a Švýcarskem týkající se evropských programů
družicové navigace za účelem jejího řízení a řádného provádění. Dohoda se prozatímně uplatňuje od 1. ledna 2014, na úrovni EU stále probíhá ratifikace. Cílem předkládaného
návrhu je schválit (souhlasný) postoj Unie k přijetí jednacího řádu smíšeného výboru.
13294/16

COM(2016) 620 final

2016/0300 (NLE)

st13294.cs16.pdf (357 KB, 17. 10. 2016)
17. 10. 2016 17. 10. 2016
Přílohy:
st13294-ad01.cs16.pdf (404 KB, 17. 10. 2016)

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o opatřeních přijatých v návaznosti na udělení absolutoria za rozpočtový rok 2014 (shrnutí)
Při udělování absolutoria za rozpočtový rok 2014 se Evropský parlament, Rada a Komise shodly na potřebě zaměřit se na výkonnost rozpočtu. S ohledem na to byl změněn přístup
k posuzování výsledků rozpočtu a formálního dodržování pravidel tak, aby tyto dva aspekty byly v rovnováze. Předkládaná zpráva podává přehled opatření a kroků, k nimž se
Komise zavázala v souvislosti se zjištěnými problémy. Ty zahrnují: sladění dlouhodobých politických cílů s víceletým finančním rámcem; zajištění užšího propojení mezi cíli na
úrovni Unie, dohodami o partnerství a operačními programy; podávání zpráv ze strany GŘ AGRI o rozdělování přímých podpor pro zemědělce; přístup k revizím hrubého národního
důchodu; dlouhodobou prognózu peněžních toků pro rozpočet EU; revizi Kodexu chování komisařů; opatření evropských škol přijatá v návaznosti na doporučení EÚD; zveřejnění
údajů ve výročních zprávách o činnosti jednotlivých generálních ředitelství o tom, jak příslušná ředitelství přispěla k doporučením pro jednotlivé země přijatým v rámci evropského
semestru; pracovní ujednání mezi úřadem OLAF a jeho dozorčím výborem; dohody o tabáku; financování a provádění opatření v oblasti azylu a migrace. Zpráva dále podává
přehled připomínek a reakcí Komise týkajících se výkonnosti, řešení míry chybovosti a tlaků na rozpočet. Zvláštní pozornost je věnována zprávám o řízení vnější pomoci, úřadu
OLAF a dohodám o tabáku. Zpráva je doplněna dvěma pracovními dokumenty, které obsahují odpovědi na 350 zvláštních požadavků Evropského parlamentu a 57 zvláštních
požadavků Rady souvisejících s udělením absolutoria.
13480/16

COM(2016) 674 final

st13480.cs16.pdf (439 KB, 19. 10. 2016)

19. 10. 2016 19. 10. 2016
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 34. výroční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných
činnostech EU (2015)
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu, která se zabývá antidumpingovými, antisubvenčními a ochrannými činnostmi Evropské unie během roku 2015. Na konci roku 2015
bylo v EU v platnosti 87 antidumpingových opatření a 11 antisubvenčních opatření a v průběhu roku bylo těmito opatřeními ovlivněno 0,25 % celkového dovozu do EU. Zahájeno
bylo 14 nových šetření, v deseti řízeních byla uložena prozatímní cla, jedenáct případů bylo uzavřeno uložením konečných cel a tři šetření byla uzavřena bez přijetí opatření. Hlavní
část práce útvarů Komise, které se zybývají ochranou obchodu, tvořila tradičně přezkumná šetření: přezkumy před pozbytím platnosti (13 zahájených, 13 uzavřených s potvrzením
cla, 2 uzavřené ukončením opatření), prozatímní přezkumy (11 zahájených, 6 uzavřených potvrzením nebo změnou cla), přezkumy pro nové vývozce (jeden zahájený a jeden
uzavřený), absorpční šetření (dvě uzavřená zvýšením cla) a šetření namířená proti obcházení opatření (7 zahájených, 4 uzavřená rozšířením opatření). V průběhu roku 2015 bylo
staženo nebo pozbylo platnosti sedm závazků, takže v platnosti jich zůstává 122. Pokud jde o vracení cel, bylo podáno 45 nových žádostí, ke konci roku probíhalo devět šetření k 79
žádostem a bylo přijato 14 rozhodnutí (ve 13 Komise přiznala částečnou náhradu). V rámci soudního přezkumu bylo vyneseno 27 rozsudků a podáno 20 nových věcí. Nadále
probíhalo posuzování žádostí šesti zemí, které požádaly o celostátní status tržního hospodářství (Čína, Vietnam, Arménie, Kazachstán, Mongolsko a Bělorusko). Pokračovaly rovněž
přípravné práce související s metodikou výpočtu dumpingových rozpětí pro Čínu po prosinci 2016, kdy skončí platnost některých ustanovení oddílu 15 protokolu o přistoupení Číny
k WTO. Nebylo dosaženo žádného pokroku v modernizaci nástrojů na ochranu obchodu, ačkoli krize v ocelářství oživila zájem o tuto inicativu.
13468/16

COM(2016) 661 final

st13468.cs16.pdf (413 KB, 19. 10. 2016)

19. 10. 2016 19. 10. 2016

Sdělení Komise - Směrem k robustní obchodní politice EU v zájmu zaměstnanosti a růstu
V tomto sdělení Komise krátce hodnotí současnou situaci (zahraničního) obchodu v EU a uvádí opatření, která jsou nezbytná pro zajištění řádného fungování tohoto odvětví bez
negativních dopadů na situaci v EU v budoucnu. Upozorňuje především na problém nekalých obchodních praktik ze strany třetích zemí, jmenovitě Číny, jejíž nadměrné kapacity v
posledních třech letech vážně poškodily odvětví ocelářství v EU. Problém nadměrných kapacit se začíná dotýkat i dalších odvětví, např. hliníku. Relativně nízká cla v EU ve
srovnání s jinými významnými členy Světové obchodní organizace kromě toho vedou k přesměrování obchodu s dumpingovými výrobky na trh v EU. Přestože počet
antidumpingových a vyrovnávacích opatření přijatých Komisí roste a tato opatření pomohla ochránit asi 315 000 pracovních míst v Evropě, je nutné přistoupit k významnějším
změnám stávajících předpisů na ochranu obchodu. Komise proto vyzývá k přijetí návrhu z roku 2013 týkajícího se modernizace nástrojů na ochranu obchodu, který dlouhodobě
blokuje neexistence politické shody v Radě. Dále Komise připraví návrh nové antidumpingové metodiky k zachycení narušení trhu souvisejících se zásahy státní moci ve třetích
zemích, které zastírají skutečný rozsah dumpingových praktik, a vyzývá Evropskou radu, aby tento nový přístup podpořila.
13500/16

COM(2016) 690 final

st13500.cs16.pdf (440 KB, 19. 10. 2016)
19. 10. 2016 19. 10. 2016
Přílohy:
st13500-ad01.cs16.pdf (512 KB, 19. 10. 2016)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Šestá zpráva o relokaci a přesídlování
Předkládaná zpráva podává přehled o vývoji v období od 12. července do 27. září a hodnotí kroky podniknuté všemi zainteresovanými stranami za účelem zrychlení provádění
programů přemisťování a znovuusídlení. Ve sledovaném období přijelo do Řecka 7 300 osob a do Itálie 52 626 osob. Nadále se zvyšoval počet nezletilých osob bez doprovodu
přicházejících do Itálie. Tempo přemisťování těchto osob je velmi pomalé - přemístěno bylo pouze 46 osob a pouze z Řecka. Celkem bylo přemístěno 2 595 osob a 16 členských
států spolu s Lichtenštejnskem, Norskem a Švýcarskem přislíbilo přemístit 4 466 osob. Celkový počet přislíbených přemístění tak dosáhl 13 585. Rakousko, Maďarsko a Polsko
dosud nikoho nepřemístily. Česká republika a Slovensko zůstávají - ve srovnání s ostatními členskými státy - zeměmi s nejvyšším podílem odmítnutých žadatelů (přes 50 %),
převážně z důvodu nedostatku identifikačních údajů nebo cestovních dokumentů. Pokud jde o znovuusídlení, celkem již bylo znovuusídleno 10 695 osob do 21 států. V červenci
předložila Komise návrh nařízení o vytvoření rámce Unie pro znovuusídlení. Těsně před schválením v Radě je návrh rozhodnutí, který řeší otázku dosud nepřidělených 54 000 míst
pro migranty. Komise vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí v oblasti přemisťování a znovuusídlení, a Řecko a Itálii, aby rozšířily své kapacity pro zpracování žádostí a pokročily
v provádění opatření týkajících se přemisťování.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - First progress report towards an effective and genuine
Security Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - První zpráva o pokroku směrem k účinné a skutečné bezpečnostní unii
Koncept bezpečnostní unie byl navržen Komisí v dubnu 2016 v návaznosti na provádění Evropského programu pro bezpečnost z dubna 2015. Předkládaná zpráva podává souhrnný
přehled o dosud realizovaných opatřeních směřujících k vytvoření fungující a účinné bezpečnostní unie. Současně je první ze série zpráv, které budou sledovat různé oblasti
činnosti Komise týkající se bezpečnosti. Zpráva se zaměřuje na opatření sledující dva cíle: posílení boje proti terorismu a organizovanému zločinu a posílení obrany a odolnosti
Unie. Pokud jde o první cíl, přijatá opatření jsou rozdělena do tří oblastí: právní rámec pro boj proti terorismu a omezení přístupu k financování a zbraním (návrh směrnice o boji
proti terorismu, návrh změny směrnice proti praní peněz, akční plán proti nedovolenému obchodu se střelnými zbraněmi a výbušninami, návrh na změnu směrnice o kontrole
získávání a vlastnictví zbraní, omezení dostupnosti prekurzorů výbušnin); prevence radikalizace a boj proti ní (sdělení o podpoře prevence radikalizace vedoucí k násilnému
extremismu, využívání sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN)); zlepšování přeshraniční spolupráce na operační úrovni s podporou agentur Unie (role agentury Eurojust,
boj proti kyberkriminalitě). Co se týká druhého cíle, přijatá opatření se zaměřují na: zlepšování výměny informací (Prümský rámec, přijetí směrnice o jmenné evidenci cestujících,
nový právní základ pro Europol, spolupráce bezpečnostních služeb členských států); posilování informačních systémů a odstraňování mezer v informacích (založení expertní
skupiny na vysoké úrovni, Evropský cestovní informační a autorizační systém (ETIAS)); zvyšování bezpečnosti na vnějších hranicích (Evropská pohraniční a pobřežní stráž, návrh
na změnu Schengenského hraničního kodexu, návrh na vytvoření systému EU vstup-výstup); ochrana občanů a kritické infrastruktury (odborné workshopy, návrh nařízení o
certifikačním systému Unie pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví).
13442/16

COM(2016) 670 final

st13442.en16.pdf (342 KB, 19. 10. 2016)

19. 10. 2016 19. 10. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - První zpráva o pokroku týkající se rámce pro partnerství se třetími zeměmi podle evropského
programu pro migraci
Rámec pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci byl přijat v červnu 2016. Představuje nástroj k prohloubení spolupráce se zeměmi původu, tranzitu a
cílovými státy. Předkládaná zpráva je první zprávou o pokroku při provádění tohoto rámce a podává přehled o dosavadní činnosti Vysokého představitele, Komise a členských států
v tomto směru, přetrvávajících výzvách a budoucích krocích. Klíčovými iniciativami bylo předložení plánu vnějších investic a návrhu rámce Unie pro znovuusídlování. Partnerství je
zaměřeno na pět prioritních zemí, přičemž tempo provádění rámce se u jednotlivých zemí liší. Niger přijal opatření proti pašování migrantů a ustanovil institucionální rámec pro
řízení dialogu o migraci s EU a členskými státy. V případě Senegalu a Mali se zavádí posílená spolupráce na operační úrovni, Mali navíc dokončuje standardní operační postupy. V
nadcházejících dnech bude zahájeno jednání o readmisní dohodě s Nigérií. Konkrétní spolupráce s Etiopií je prozatím v počátcích. Pro dosažení konkrétnách výsledků je třeba
spolupráci dále zintenzivnit a zvážit v příštím roce rozšíření rámce pro partnerství na další země včetně zajištění odpovídajících prostředků. Současně je třeba zahájit spolupráci v
dalších oblastech včetně legální migrace.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o nástrojích alternativních k externím ratingům, stavu ratingového trhu, konkurenci a správě a řízení společností
v ratingovém odvětví, stavu trhu s ratingy strukturovaných finančních nástrojů a proveditelnosti evropské ratingové agentury
Tato zpráva je předkládána na základě nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách. Zabývá se čtyřmi okruhy problémů: rizikem spojeným s přílišným spoléháním se na
externí rating, včetně analýzy odkazů na tento rating v legislativě EU a soukromých smlouvách a vyhodnocení možných alternativ pro externí rating; stavem na ratingovém trhu,
včetně vyhodnocení dopadu a účinnosti nařízení o ratingových agenturách v souvislosti s konkurencí v oboru ratingových agentur; vyhodnocením dopadu nařízení o ratingových
agenturách na správu, řízení a interní postupy agentur, zejména pokud jde o prevenci střetu zájmů a používání alternativních modelů odměňování; a posouzením proveditelnosti
zřízení evropské ratingové agentury pro hodnocení státních dluhopisů a evropské ratingové nadace pro ostatní ratingy. Komise konstatuje, že je žádoucí omezit mechanické
spoléhání na rating a doplnit ho využíváním alternativních nástrojů. Komise se pokusí předejít zavádění regulačních překážek pro vstup na trh a dále snižovat jejich počet, nicméně
nedávný vývoj ukazuje, že ratingový trh může i v dohledné době zůstat značně koncetrovaným oligopolem. Pokud jde o provádění a dopad nařízení o ratingových agenturách, je na
hodnocení příliš brzy, neboť ještě nebyla zavedena všechna jeho ustanovení. Co se týče zřízení evropské ratingové agentury, Komise se nedomnívá, že je to v současné situaci
potřebné.
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Sdělení Komise Radě - Evropský rozvojový fond (ERF): prognóza závazků, plateb a příspěvků členských států na období let 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020
V souladu s vnitřní dohodou o 11. Evropském rozvojovém fondu (ERF) a s nařízením (EU) 2015/323 o finančním nařízení pro 11. ERF uvádí Komise v tomto sdělení odhady
závazků, plateb a příspěvků na období 2016-2018 založené na prognózách Evropské investiční banky a nezávazné odhady výše příspěvků členských států na roky 2019 a 2020.
Aktualizovaná výše jednotlivých položek je následující:
• 2016: závazky 6 180 milionů EUR, platby 4 202 milionů EUR, příspěvky 3 600 milionů EUR;
• 2017: závazky 5 543 milionů EUR, platby 4 370 milionů EUR, příspěvky 4 000 milionů EUR;
• 2018: závazky 5 455 milionů EUR, platby 4 900 milionů EUR, příspěvky 4 800 milionů EUR;
• 2019: příspěvky 4 800 milionů EUR;
• 2020: příspěvky 4 800 milionů EUR.
Ve sdělení je rovněž uvedeno očekávané rozložení závazků a plateb podle regionů a nástrojů a přehled příspěvků jednotlivých členských států. Příspěvky České republiky jsou
stanoveny v následující výši: 18,360 milionu EUR na rok 2016, 26,370 milionu EUR na rok 2017, 37,559 milionu EUR na rok 2018 a 37,415 milionu EUR na roky 2019 a 2020.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních
hospodářských účtech
Komise předkládá druhou pravidelnou zprávu o uplatňování nařízení (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech. Jedná se o statistický systém, který
spojuje hospodářské informace a informace o životním prostředí za účelem změřit na jedné straně přínos životního prostředí pro hospodářství a na straně druhé vliv hospodářství
na životní prostředí. Původně byly účty rozděleny do tří modulů: účty emisí do ovzduší, daně související s životním prostředím podle ekonomických činností a účty materiálových
toků na makroekonomické úrovni. Od poslední zprávy z roku 2013 byly doplněny tři další moduly: účty výdajů na ochranu životního prostředí, účty sektoru environmentálního zboží
a služeb a účty fyzických energetických toků. V roce 2015 přijala Komise za účelem zlepšení kvality prováděcí nařízení o orientačním přehledu environmentálního zboží a služeb a
nařízení v přenesné pravomoci týkající se specifikace energetických produktů. Byla identifikována řada oblastí a položek, u nichž je problém se zajišťováním kvality poskytovaných
údajů - to se týká zejména znečištění ovzduší, daní placených nerezidenty a obecně položek, které z důvodu nedostatku statistik obsahují alespoň částečně odhad (zbytky
zemědělských plodin, krmné plodiny, spasená biomasa, těžba písku a štěrku, úpravy zásady rezidence). Zpráva dále uvádí opatření ke zlepšení. Ta zahrnují jednak návrhy nových
modulů a jednak opatření pro zlepšení kvality údajů a metod shromažďování údajů. Aktuálně se Komise zabývá moduly v těchto oblastech: účty dotací souvisejících se životním
prostředím, účty výdajů na hospodaření s přírodními zdroji, integrované účty přírodního kapitálu a ekosystémových služeb, účty pro lesy a účty fyzického toku vody. V zájmu
zlepšování kvality údajů poskytuje Komise členským státům různé formy podpory, mj. granty na podporu pilotních studií, vytváření prvotních údajů v zájmů snížení časové prodlevy
v dostupnosti údajů, zavádění dobrovolných každoročních sběrů údajů, sestavování souhrnů EU i bez údajů ze všech členských států, publikování příruček a poskytování
metodických pokynů, poskytování kompilačních nástrojů, kurzy odborné přípravy, podpora výměny zkušeností, řešení metodických problémů.
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