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Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých
podniků a poboček
Návrh upravuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček. Návrh se
vztahuje na všechny nadnárodní podniky z EU a ze třetích zemí s konsolidovaným obratem ve výši nejméně 750 mil. EUR, jež působí v EU (ať už mají ústředí v EU nebo ve třetí
zemi) a těmto nadnárodním podnikům ukládá povinné podávání zpráv podle jednotlivých zemí u operací po celém světě, rozčleněných podle jednotlivých členských států EU, a
agregovaných pro operace ve třetích zemích. Druh informací, které mají být zveřejněny, zahrnuje zaplacenou a naběhlou daň z příjmu, jakož i nezbytné související informace.
Návrh doplňuje stávající požadavky na podniky co do podávání zpráv s finančními informacemi a nedotýká se těchto požadavků ve vztahu např. k jejich účetní závěrce.
Tento návrh neukládá žádné povinnosti malým a středním společnostem.
7949/16

COM(2016) 198 final

2016/0107 (COD)

st07949.cs16.pdf (535 KB, 19. 4. 2016)
Přílohy:
st07949-ad02.cs16.pdf (433 KB, 19. 4. 2016)

14. 4. 2016 19. 4. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie, a prozatímním provádění Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a
Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES
Komise dokončila jednání s Monackým knížectvím o změně Dohody mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím stanovící opatření rovnocenná s opatřeními
stanovenými ve směrnici Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb. Tato opatření jsou v souladu s posledním vývojem na celosvětové úrovni, na které
bylo dohodnuto podporovat automatickou výměnu informací jako mezinárodní standard.
Účelem tohoto návrhu je, aby předseda Rady byl oprávněn jmenovat osobu (osoby) zmocněné k podpisu pozměňujícího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a
Monackým knížectvím jménem Unie.
7960/16

COM(2016) 200 final

2016/0108 (NLE)

st07960.cs16.pdf (383 KB, 18. 4. 2016)
Přílohy:
st07960-ad01.cs16.pdf (680 KB, 18. 4. 2016)

14. 4. 2016 18. 4. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se
stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES
Komise dokončila jednání s Monackým knížectvím o změně Dohody mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím stanovící opatření rovnocenná s opatřeními
stanovenými ve směrnici Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb. Tato opatření jsou v souladu s posledním vývojem na celosvětové úrovni, na které
bylo dohodnuto podporovat automatickou výměnu informací jako mezinárodní standard.
Návrh rozhodnutí jménem Evropské unie schvaluje pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná
opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES. Znění pozměňovacího protokolu je připojeno k tomuto rozhodnutí.
7961/16

COM(2016) 201 final

2016/0109 (NLE)

st07961.cs16.pdf (377 KB, 18. 4. 2016)
Přílohy:
st07961-ad01.cs16.pdf (673 KB, 18. 4. 2016)

14. 4. 2016 18. 4. 2016
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v
některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 02 03 01)
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých
oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 02 03 01) se vztahuje k začleňování právních předpisů EU do Dohody o EHP co nejdříve po jejich přijetí, aby se státy ESVO EHP
podílely na příslušných opatřeních nebo programech EU. Podle čl. 1 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2894/94 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o EHP zaujímá postoj Unie
k takovým rozhodnutím Rada na návrh Komise. Návrh rozhodnutí smíšeného výboru EHP má pozměnit Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři
svobody, aby mohla pokračovat spolupráce na opatřeních EU vztahujících se k fungování a rozvoji vnitřního trhu zboží a služeb.
8158/16

COM(2016) 219 final

2016/0116 (NLE)

st08158.cs16.pdf (342 KB, 21. 4. 2016)
Přílohy:
st08158-ad01.cs16.pdf (343 KB, 21. 4. 2016)

21. 4. 2016 21. 4. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti
účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního
výkaznictví a auditu na období 2014–2020, má za cíl navýšit v období 2017-2020 rozpočet programu EU na podporu činností skupiny EFRAG, jež přispívají k dosažení cílů politiky
EU v oblasti účetního výkaznictví. EFRAG je spolufinancován ze strany EU ve formě grantů na provozní náklady na základě nařízení (EU) č. 258/2014 do 31. prosince 2016. Aby
byly naplněny dlouhodobé cíle programu EU na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu, je vhodné, aby byla skupina EFRAG nadále financována i v
období 2017-2020. Komise na základě ex-ante hodnocení totiž dospěla k závěru, že EFRAG plní své cíle a jeho financování by mělo pokračovat. Návrh nařízení předpokládá
navýšení celkového rozpočtu programu na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu z 43,176 milionu EUR na přibližně 57 milionů EUR.
8138/16

COM(2016) 202 final

2016/0110 (COD)

st08138.cs16.pdf (620 KB, 21. 4. 2016)
Přílohy:
st08138-co01re01.cs16.pdf (208 KB, 26. 4. 2016)

21. 4. 2016 21. 4. 2016

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecka– EGF/2015/011
GR/Supermarket Larissa)
Řecko požádalo o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s propouštěním z podniku Supermarket Larissa ABEE v Řecku. Po
posouzení této žádosti dospěla Komise k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku jsou splněny a předložila návrh, aby v rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie
na rozpočtový rok 2016 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolnila částka ve výši 6 468 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby.
7977/16

COM(2016) 210 final

st07977.cs16.pdf (528 KB, 18. 4. 2016)

15. 4. 2016 18. 4. 2016
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Společný návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a
jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé
Předmětem společného návrhu rozhodnutí je podpis a prozatímní provádění Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Novým
Zélandem. Dohoda zahrnuje politickou spolupráci v oblasti zahraniční politiky a bezpečnostních otázek společného zájmu, spolupráci v hospodářských a obchodních záležitostech a
odvětvovou spolupráci. Konkrétně dohoda obsahuje standardní politická ustanovení EU o lidských právech, Mezinárodním trestním soudu, zbraních hromadného ničení, ručních
palných a lehkých zbraních a o boji proti terorismu. V oblasti hospodářských a obchodních záležitostí zahrnuje dialogy o oblastech souvisejících s hospodářskými, obchodními a
investičními otázkami, o obchodu se zemědělskými produkty a o dalších odvětvových záležitostech. Dohoda rovněž zahrnuje spolupráci v široké škále oblastí politiky, jako je zdraví,
životní prostředí, změna klimatu, energetika, vzdělávání, kultura, práce, zvládání katastrof, námořní záležitosti a rybolov, doprava, právní spolupráce, praní peněz a financování
terorismu, organizovaná trestná činnost a korupce.
7998/16

JOIN(2016) 6 final

2016/0112 (NLE)

st07998.cs16.pdf (373 KB, 18. 4. 2016)
Přílohy:
st07998-ad01.cs16.pdf (596 KB, 18. 4. 2016)

15. 4. 2016 18. 4. 2016

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o fungování nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel ve znění nařízení
(EU) č. 605/2013 a o mezinárodním vývoji v této oblasti
Komise předložila zprávu o provádění nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel. Zpráva zahrnuje popis kontroly a vymáhání dodržování
tohoto nařízení ze strany dotyčného státu, a zejména údaje o: i) počtu vykládek žraloků, ii) počtu, datu a místu kontrol, iii) počtu a charakteru zjištěných případů porušení nařízení,
a také uložených sankcích, iiii) celkovém objemu vykládek podle druhu (hmotnost/počet) a podle přístavu.
8016/16

COM(2016) 207 final

st08016.cs16.pdf (385 KB, 19. 4. 2016)
Přílohy:
st08016-ad01.cs16.pdf (963 KB, 19. 4. 2016)

18. 4. 2016 19. 4. 2016

Sdělení Komise Radě Hodnocení Akčního plánu Řecka o řešení závažných nedostatků zjištěných v roce 2015 při hodnocení uplatňování schengenského acquis v
oblasti řízení vnějších hranic
Předložené sdělení Komise přináší hodnocení Akčního plánu Řecka reflektujícího doporučení EU ohledně zjištěných nedostatků při správě vnějších hranic z listopadu 2015. Jeho
přijetí ze strany Řecka je jedním z opatření, které Komise navrhla v rámci nedávno předložené cestovní mapy "Návrat k Schengenu", kde apelovala na odstranění dočasných
hraničních kontrol uvnitř EU s cílem plně obnovit fungování schengenského prostoru. Řecko na základě uvedené výzvy předložilo Akční plán dne 12. března 2016.
7934/16

COM(2016) 220 final

2016/0035 (NLE)

st07934.en16.pdf (354 KB, 18. 4. 2016)

18. 4. 2016 18. 4. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Současný stav a možné cesty vpřed týkající se uplatňování reciprocity s některými třetími zeměmi v oblasti vízové
politiky
Předložené sdělení Komise shrnuje aktuální situaci, pokud jde o naplňování požadavku vízové reciprocity ze strany třetích zemí vůči členským státům EU. Poslední hodnocení bylo
v této věci provedeno v listopadu 2015. Komise nyní mapuje pokrok, jenž byl od té doby učiněn. V návaznosti na to pak shrnuje možné důsledky pozastavení osvobození od
vízové povinnosti pro státní příslušníky dotčených třetích zemí, které požadavek vízové reciprocity vůči některým členským státům nedodržují (vyžadují víza, ačkoli EU pro jejich
státní příslušníky vízovou povinnost zrušila). Popsaná situace byla v listopadu 2015 identifikována v případě Bruneje ve vztahu k Chorvatsku, Kanady ve vztahu k Bulharsku a
Rumunsku, Japonska ve vztahu k Rumunsku a USA ve vztahu k Bulharsku, Chorvatsku, Kypru, Polsku a Rumunsku.
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14. 4. 2016 18. 4. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU pro „eGovernment“ na období
2016–2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy
Předkládané sdělení je součástí balíčku strategie pro vytvoření jednotného digitálního trhu. Účelem Akčního plánu „eGovernment“ je urychlit modernizaci orgánů veřejné správy v
Evropské unii, podpořit koordinaci a spolupráci členských států a Komise a vést ke společným akcím v oblasti elektronické veřejné správy. Akční plán „eGovernment“ na období let
2016–2020 má za cíl odstranit stávající digitální překážky, jež brání rozvoji jednotného digitálního trhu, a zabránit dalšímu roztřišťování, k němuž dochází v rámci modernizace
orgánů veřejné správy. Toto sdělení vymezuje řadu zásad, jimiž by se měly řídit nadcházející iniciativy, a stanovuje politické priority, které mají urychlit digitální transformaci
orgánů veřejné správy členských států a Komise. Mezi tyto priority patří modernizace veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií, umožnění přeshraniční
mobility prostřednictvím interoperabilních digitálních veřejných služeb a usnadnění digitální interakce mezi orgány veřejné správy a občany/podniky. V návaznosti na tyto priority
sdělení vymezuje akce k provádění akčního plánu, které mají být zahájeny v letech 2016 a 2017, konkrétně k urychlení provádění stávajících právních předpisů a k rozšíření
veřejných služeb on-line.
8097/16

COM(2016) 179 final

st08097.cs16.pdf (590 KB, 20. 4. 2016)

20. 4. 2016 20. 4. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu
– vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech
Toto sdělení je součástí balíčku strategie pro vytvoření jednotného digitálního trhu. Cílem této iniciativy je vytvořit důvěryhodné a otevřené prostředí k ukládání, sdílení a
opětovnému využívání vědeckých dat a výsledků, tzv. evropský cloud pro otevřenou vědu. Cloud představuje kombinaci datových infrastruktur, v nichž se ukládají a spravují data,
širokopásmových sítí, které zajišťují přenos dat, a stále výkonnějších počítačů, pomocí nichž lze data zpracovávat. Iniciativa se zaměří nejprve na vědeckou obec, později na veřejný
sektor a průmysl. Sdělení uvádí důvody, proč Evropa prozatím plně nevyužívá potenciálu dat a jako řešení navrhuje opatření v oblasti vytvoření evropského cloudu pro otevřenou
vědu, evropské datové infrastruktury a rozšiřování přístupu a budování důvěry. Cílem evropské iniciativy je pomoci evropské vědě, průmyslu a veřejné správě získat přístup ke
špičkovým datovým infrastrukturám a službám založeným na cloudu, zpřístupnit kapacity na světové úrovni v oblasti superpočítačů a ukládání a analýzy dat.
8099/16

COM(2016) 178 final

st08099.cs16.pdf (527 KB, 20. 4. 2016)

20. 4. 2016 20. 4. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitalizace evropského průmyslu Dosažení
maximálních přínosů jednotného digitálního trhu
Toto sdělení představuje soubor provázaných politických opatření jako součást balíčku pro modernizaci technologií a veřejných služeb na jednotném digitálním trhu. Jeho cílem je
vytvořit rámec pro koordinaci vnitrostátních iniciativ a iniciativ na úrovni EU pro digitalizaci průmyslu a příslušných politických opatření včetně investic do digitálních inovací a
infrastruktury. Účelem je posílit konkurenceschopnost EU v digitálních technologiích a zajistit, aby každý průmyslový podnik v Evropě mohl v plné míře těžit z digitálních inovací.
Sdělení představuje opatření, která mají posílit průmyslový a inovační pilíř strategie pro jednotný digitální trh, vyzývá k mobilizaci významných investic členských států, regionů a
průmyslu a vybízí průmysl ke spojení sil napříč hodnotovými řetězci a odvětvími.
8100/16

COM(2016) 180 final

st08100.cs16.pdf (720 KB, 20. 4. 2016)

20. 4. 2016 20. 4. 2016
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Priority pro normalizaci IKT pro jednotný
digitální trh
Toto sdělení vychází z nařízení (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci a souvisí s plánovanou společnou iniciativou v oblasti normalizace. Vymezuje komplexní strategický a
politický přístup k normalizaci pro prioritní technologie IKT (informačních a komunikačních technologií), které mají zásadní význam pro dokončení jednotného digitálního trhu.
Sdělení identifikuje výzvy, se kterými se vývoj norem potýká, např. rozptýlení omezených zdrojů, nedostatečná efektivita a v širším smyslu utlumení evropské inovační kapacity.
Sdělení představuje dvoupilířový akční plán pro další vlnu technologické normalizace v digitálním hospodářství. Jedná se o stanovení seznamu prioritních klíčových prvků, u nichž
je zlepšení normalizace IKT nejnaléhavější, a hodnocení, sledování a případně úpravu seznamu priorit na vysoké politické úrovni. Komise dále ve sdělení určila prioritní oblasti
(základní technologické klíčové prvky jednotného digitálního trhu), mezi které řadí komunikace páté generace (5G), cloud computing, internet věcí, technologie dat (velkého
objemu) a kybernetickou bezpečnost.
8104/16

COM(2016) 176 final

st08104.cs16.pdf (1 MB, 20. 4. 2016)

20. 4. 2016 20. 4. 2016

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou
škod na životním prostředí
Tato druhá zpráva o provádění směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, která představuje zkušenosti získané při uplatňování směrnice v letech 2007 až 2013, obsahuje závěry
a doporučení, jak zlepšit provádění v praxi, a to na základě hodnocení REFIT provedeného v posledních dvou letech. Zpráva konstatuje, že ve srovnání se situací před provedením
směrnice pomohlo její provádění v omezené míře zlepšit prevenci a odstraňování škod na životním prostředí (posílen byl princip "znečišťovatel platí"). Problémem hodnocení byl
nedostatek údajů. Nicméně je konstatováno, že provádění směrnice se stále zlepšuje. Závěrem je konstatováno, že v příštích letech bude klíčovou prioritou Komise prosazovat
sladění vnitrostátních řešení a postupů v rámci směrnice a najít způsob, jak je lze účelně a jednotně uplatnit v širším rámci právní odpovědnosti. Útvary Komise navrhnou víceletý
průběžný pracovní program s cílem zlepšit důkazy a pomoci harmonizovat vnitrostátní řešení. Kromě toho bude Komise pokračovat v poskytování administrativní podpory.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice 2011/65/EU o omezení
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Zpráva je vypracována na základě čl. 20 odst. 1 směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek, na základě něhož je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v
přenesené pravomoci na dobu pěti let od 21. 7. 2011. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v
souladu s článkem 21. Komise přijala akty v přenesené pravomoci týkající se změny seznamu omezených látek (čl. 6 odst. 3) a výjimek z omezení stanoveného v čl. 4 odst. 1, na
základě čl. 5 odst. 1 (zde k jedné směrnici Komise vznesl EP námitku). Komise konstatuje, že přenesené pravomoci vykonávala řádně.
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