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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 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.cs16.pdf (398 KB, 28. 10. 2016)

18. 10. 2016 28. 10. 2016

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Nizozemsku povoluje uplatňovat sníženou úroveň zdanění na elektřinu dodávanou dobíjecím stanicím pro
elektrická vozidla
Směrnice 2003/96/ES o zdanění energie umožňuje povolit členskému státu zavést další osvobození od daně nebo snížení daně nad rámec směrnice z důvodů některé zvláštní
politiky. Dne 29. března 2016 informovalo Nizozemsko Komisi o úmyslu uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou dobíjecím stanicím pro elektrická vozidla za
účelem podpory využívání ekologičtějších druhů dopravy. Cílem předkládaného návrhu je povolit Nizozemsku uplatňování uvedené snížené úrovně zdanění na období čtyř let.
13626/16

COM(2016) 677 final

2016/0332 (NLE)

st13626.cs16.pdf (426 KB, 27. 10. 2016)

26. 10. 2016 27. 10. 2016

Proposal for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base - Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmů právnických osob
V roce 2011 předložila Komise návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB). Jeho cílem je poskytnout společnostem jednotnou
sadu daňových pravidel pro právnické osoby pro podnikání na vnitřním trhu, která by jim umožnila přistupovat k Unii jako k jednotnému trhu pro účely daně z příjmů právnických
osob. Vzhledem k tomu, že tento návrh je dlouhodobě zablokován v Radě, zařadila ho Komise mezi iniciativy v rámci programu REFIT a připravila jeho novou verzi. Původní návrh
je současně stažen. Vzhledem ke komplexnosti problematiky daně z příjmů právnických osob se Komise rozhodla pro dvoufázový přístup. První fázi představuje předkládaný návrh
o společném základu daně z příjmů právnických osob, který stanovuje společná pravidla povinná pro společnosti dané formy a velikosti (měřeno ročními příjmy). Tato pravidla
zahrnují: výpočet základu daně z příjmů právnických osob; opatření namířená proti vyhýbání se daňovým povinnostem; a opatření týkající se mezinárodního rozměru navrhovaného
daňového systému. Oproti návrhu z roku 2011 obsahuje předkládaný návrh dva nové prvky: pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků a super-odpočet (super-deduction) pro
náklady na výzkum a vývoj. Vlastní konsolidaci společného základu daně z příjmů právnických osob je věnován samostatný návrh, který bude projednáván v druhé fázi, až bude
dosaženo shody na prvcích společného základu.
Návrh souvisí s dokumenty 13729/16, 13731/16, 13732/16 a 13733/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
13730/16

COM(2016) 685 final

2016/0337 (CNS)

st13730.en16.pdf (645 KB, 26. 10. 2016)
Přílohy:
st13730-ad01.en16.pdf (343 KB, 26. 10. 2016)
st13730-ad02.en16.pdf (4 MB, 27. 10. 2016)
st13730-ad03.en16.pdf (346 KB, 27. 10. 2016)

26. 10. 2016 26. 10. 2016
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Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) - Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z
příjmů právnických osob (CCCTB)
V roce 2011 předložila Komise návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB). Jeho cílem je poskytnout společnostem jednotnou
sadu daňových pravidel pro právnické osoby pro podnikání na vnitřním trhu, která by jim umožnila přistupovat k Unii jako k jednotnému trhu pro účely daně z příjmů právnických
osob. Vzhledem k tomu, že tento návrh je dlouhodobě zablokován v Radě, zařadila ho Komise mezi iniciativy v rámci programu REFIT a připravila jeho novou verzi. Původní návrh
je současně stažen. Vzhledem ke komplexnosti problematiky daně z příjmů právnických osob se Komise rozhodla pro dvoufázový přístup. Předkládaný návrh se zaměřuje na druhou
fázi, kterou je vlastní konsolidace společného základu daně z příjmů právnických osob. Rada zahájí jeho projednávání, až bude dosaženo politické dohody o prvcích společného
základu, které jsou předmětem samostatného návrhu. Hlavní prvky návrhu zahrnují: definici skupiny; podmínky pro účast ve skupině; vymezení možných forem skupiny; technické
podrobnosti konsolidace; pravidla pro reorganizaci podniků se zaměřením na zvláštnosti přeshraničních skupin; úpravu transakcí mezi skupinou a jinými subjekty (mj. srážkové
daně, dvojí zdanění); vzorec rozdělení (mechanismus vah použitý pro přidělení konsolidovaného základu daně skupiny oprávněnému členskému státu); a společná administrativní
pravidla výhradně pro konsolidované skupiny (jednotliví plátci, kteří se rozhodnou pouze pro společný základ, budou nadále podléhat svým národním opatřením).
Návrh souvisí s dokumenty 13729/16, 13730/16, 13732/16 a 13733/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
13731/16

COM(2016) 683 final

2016/0336 (CNS)

st13731.en16.pdf (552 KB, 26. 10. 2016)
Přílohy:
st13731-ad01.en16.pdf (343 KB, 26. 10. 2016)
st13731-ad02.en16.pdf (4 MB, 27. 10. 2016)
st13731-ad03.en16.pdf (87 KB, 27. 10. 2016)

26. 10. 2016 26. 10. 2016

Proposal for a Council Directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union - Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů
v oblasti dvojího zdanění v Evropské unii
Dvojí zdanění je v současné době jedním z hlavních problémů, s nimiž se setkávají podniky působící přeshraničně. Stávající mechanismy řešení sporů v oblasti dvojího zdanění již
zcela neodpovídají aktuálnímu globálnímu daňovému prostředí. Cílem předkládaného návrhu je tak tyto mechanismy posílit a zlepšit situaci daňových poplatníků rozšířením jejich
práv ve vztahu k řešení sporů. Návrh vychází z Úmluvy o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků z roku 1990. Hlavní prvky návrhu zahrnují:
rozšíření působnosti mechanismů řešení sporů na všechny přeshraniční situace, které jsou předmětem dvojí daně z příjmů uvalené na zisky podniku; vyjasnění podmínek pro
použití postupu vzájemné dohody; podmínky využití a průběh rozhodčího řízení; ustavení a fungování poradní komise; úpravu interakce s národními soudními a odvolacími řízeními
včetně uvedení výjimečných případů, které nespadají do působnosti návrhu; vymezení role a pravomocí Evropské komise (včetně přijímání právních aktů).
Návrh souvisí s dokumenty 13729/16, 13730/16, 13731/16 a 13733/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
13732/16

COM(2016) 686 final

2016/0338 (CNS)

st13732.en16.pdf (1 MB, 26. 10. 2016)
Přílohy:
st13732-ad01.en16.pdf (148 KB, 26. 10. 2016)
st13732-ad02.en16.pdf (10 MB, 27. 10. 2016)
st13732-ad03.en16.pdf (101 KB, 27. 10. 2016)

26. 10. 2016 26. 10. 2016
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Proposal for a Council Directive amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries - Návrh směrnice Rady, kterou se mění
směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s účastí třetích zemí
Směrnice (EU) 2016/1164 stanovuje pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu. Některé z těchto praktik
využívají hybridní nesoulady, které jsou důsledkem rozdílů v právní kvalifikaci plateb (finančních nástrojů) nebo subjektů; tyto rozdíly se projevují v situaci, kdy se spolu setkávají
právní systémy dvou jurisdikcí. Výsledkem takových nesouladů je často dvojí odpočet (tj. odpočet v obou státech) nebo odpočet příjmů v jednom státě, aniž jsou zahrnuty do
základu daně druhého státu. Uvedená směrnice řeší problém hybridních nesouladů, avšak pouze v rámci EU. Cílem předkládaného návrhu je zamezit využívání hybridních
nesouladů daňovými plátci v EU, kteří jsou zapojeni do přeshraničních struktur s účastí třetích zemí, ke snižování jejich celkové daňové povinnosti v EU. Návrh proto stanoví
pravidla proti hybridním nesouladům s účastí třetích zemí a dále řeší otázku dalších typů nesouladů, jež nejsou zahrnuty do platné směrnice, konkrétně: hybridní nesoulady
zahrnující trvalé sídlo, hybridní transfery, importované nesoulady a nesoulady vyplývající z dvojího daňového sídla.
Návrh souvisí s dokumenty 13729/16, 13730/16, 13731/16 a 13732/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
13733/16

COM(2016) 687 final

2016/0339 (CNS)

st13733.en16.pdf (391 KB, 26. 10. 2016)
Přílohy:
st13733-ad01.en16.pdf (918 KB, 26. 10. 2016)

26. 10. 2016 26. 10. 2016

Návrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách
mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
Cílem předkládaného návrhu nařízení je stanovit rybolovná práva pro rok 2017 tak, aby úroveň odlovu rybích populací zajistila ekologickou, ekonomickou a sociální udržitelnost
rybolovu Unie. Kromě populací, o nichž rozhoduje pouze Unie, se tento návrh vztahuje i na sdílené populace v Severním moři a Skagerraku, které jsou řízeny společně s Norskem
nebo se jich týkají konzultace pobřežních států v rámci Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku, a rybolovná práva daná dohodami dosaženými v rámci regionálních
organizací pro řízení rybolovu. Návrh rovněž stanoví, že celkové přípustné odlovy pro některé druhy s krátkým životním cyklem stanoví Komise prováděcími akty, neboť vědecká
doporučení pro tyto druhy se vydávají krátce před zahájením rybolovu, a na legislativní postupy tak zbývá málo času.
13797/16

COM(2016) 698 final

2016/0344 (NLE)

st13797.cs16.pdf (684 KB, 28. 10. 2016)
Přílohy:
st13797-ad01.cs16.pdf (5 MB, 28. 10. 2016)
st13797-ad02.cs16.pdf (1 MB, 28. 10. 2016)

28. 10. 2016 28. 10. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro
finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020
Nařízení (EU) č. 515/2014 o zřízení nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost je použitelné od 1. ledna 2014. Účelem
tohoto nástroje je zavést mechanismus solidarity, který zavazuje všechny účastnické státy stejnými evropskými pravidly v oblasti kontroly vnějších hranic ve společném zájmu, a
přispět tak k dosažení klíčového cíle schengenského acquis, jímž je sdílení odpovědnosti za účinnou, vysokou a jednotnou úroveň kontroly na vnějších hranicích. Cílem
předkládaného návrhu je uzavřít s Norskem, jako zemí přidruženou k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, dohodu, která stanoví bližší podmínky účasti Norska
v uvedeném nástroji, konkrétně finanční příspěvek a doplňková pravidla nezbytná pro účast, včetně ustanovení na zajištění ochrany finančních zájmů Unie a pravomoci auditu
Účetního dvora. Finanční příspěvek Norska je stanoven ve výši 19 777 712 EUR na každý z roků 2016-2018; jeho výše na roky 2019 a 2020 bude vypočtena v příslušném termínu.
13531/16

COM(2016) 658 final

2016/0322 (NLE)

st13531.cs16.pdf (402 KB, 24. 10. 2016)
Přílohy:
st13531-ad01.cs16.pdf (429 KB, 24. 10. 2016)

21. 10. 2016 24. 10. 2016
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Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o doplňkových
pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020
Nařízení (EU) č. 515/2014 o zřízení nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost je použitelné od 1. ledna 2014. Účelem
tohoto nástroje je zavést mechanismus solidarity, který zavazuje všechny účastnické státy stejnými evropskými pravidly v oblasti kontroly vnějších hranic ve společném zájmu, a
přispět tak k dosažení klíčového cíle schengenského acquis, jímž je sdílení odpovědnosti za účinnou, vysokou a jednotnou úroveň kontroly na vnějších hranicích. Cílem
předkládaného návrhu je schválit podpis a prozatímní uplatňování dohody s Norskem, jako zemí přidruženou k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která
stanoví bližší podmínky účasti Norska v uvedeném nástroji, konkrétně finanční příspěvek a doplňková pravidla nezbytná pro účast, včetně ustanovení na zajištění ochrany
finančních zájmů Unie a pravomoci auditu Účetního dvora. Finanční příspěvek Norska je stanoven ve výši 19 777 712 EUR na každý z roků 2016-2018; jeho výše na roky 2019 a
2020 bude vypočtena v příslušném termínu.
13534/16

COM(2016) 659 final

2016/0323 (NLE)

st13534.cs16.pdf (398 KB, 24. 10. 2016)
Přílohy:
st13534-ad01.cs16.pdf (432 KB, 24. 10. 2016)

21. 10. 2016 24. 10. 2016

Proposal for a Council Implementing Decision setting out a Recommendation for prolonging temporary internal border control in exceptional circumstances
putting the overall functioning of the Schengen area at risk - Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doporučení pro prodloužení dočasné ochrany
vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru
Dne 12. května 2016 bylo přijato prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/894, které s ohledem na příliv migrantů do EU přes vnější hranici v Řecku umožnilo pěti členským státům
schengenského prostoru - Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku - zavést na období šesti měsíců, do 12. listopadu 2016, cílené a přiměřené kontroly na vybraných
úsecích vnitřních hranic. Po zhodnocení aktuální situace (zejména situace v Řecku a na balkánské trase a postupné provádění Evropské pohraniční a pobřežní stráže) Komise
navrhuje povolit prodloužení stávajících opatření o maximálně tři měsíce.
13699/16

COM(2016) 711 final

2016/0347 (NLE)

st13699.en16.pdf (306 KB, 26. 10. 2016)

26. 10. 2016 26. 10. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k
návrhům změn předpisů OSN č. 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 a 129, k návrhu nového předpisu OSN o dvoupalivových
systémech určených k dodatečné montáži do těžkých motorů (HDDF-ERS), k návrhům změn celosvětových technických předpisů č. 15 a 16, k návrhům dvou
nových celosvětových technických předpisů OSN týkajících se postupu měření dvoukolových a tříkolových motorových vozidel z hlediska některých typů emisí a z
hlediska palubní diagnostiky, a k návrhu nového usnesení o společné specifikaci kategorií zdrojů světla (R.E.4)
Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN) vyvíjí na mezinárodní úrovni harmonizované požadavky, které mají odstraňovat technické překážky obchodu s motorovými vozidly a
zajišťovat vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí u těchto vozidel. Třikrát ročně zasedá Světové fórum pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel, kde se
přijímají nové předpisy OSN nebo změny stávajícíh předpisů OSN. EU je smluvní stranou dvou dohod (z let 1958 a 1998) v rámci tohoto fóra. S ohledem na zasedání fóra, které se
uskuteční ve dnech 14. - 20. listopadu 2016, je cílem předkládaného návrhu stanovit postoj Unie k hlasování o předpisech, změnách, doplňcích a opravách, jež budou na tomto
zasedání předloženy.
13399/16

COM(2016) 684 final

2016/0341 (NLE)

st13399.cs16.pdf (416 KB, 26. 10. 2016)
Přílohy:
st13399-ad01.cs16.pdf (361 KB, 26. 10. 2016)

26. 10. 2016 26. 10. 2016
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Společný návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími
členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé
Vztahy mezi Evropskou unií a Kubou se v současné době řídí společným postojem 96/697/SZBP. 10. února 2014 pověřila Rada Komisi a vysokou představitelku Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku zahájením jednání o Dohodě o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou. Jednání byla úspěšně uzavřena v březnu 2016. Dohoda o politickém
dialogu a spolupráci je první bilaterální dohodou mezi EU a Kubou. Obsahuje standardní základní prvky dohod EU, ustanovení o lidských právech a ustanovení o nešíření, jejichž
porušení může vést ke zrušení dohody. Zaměřuje se na tři základní oblasti: i) politický dialog, ii) spolupráci a dialog v odvětvových politikách a iii) obchod a obchodní spolupráci.
Cílem předkládaného návrhu je schválit podpis této dohody jménem EU a její prozatímní uplatňování.
12495/16

JOIN(2016) 42 final

2016/0297 (NLE)

st12495.cs16.pdf (378 KB, 26. 10. 2016)
Přílohy:
st12495-ad01.cs16.pdf (732 KB, 26. 10. 2016)

22. 9. 2016 26. 10. 2016

Společný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou
republikou na straně druhé jménem Evropské unie
Vztahy mezi Evropskou unií a Kubou se v současné době řídí společným postojem 96/697/SZBP. 10. února 2014 pověřila Rada Komisi a vysokou představitelku Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku zahájením jednání o Dohodě o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou. Jednání byla úspěšně uzavřena v březnu 2016. Dohoda o politickém
dialogu a spolupráci je první bilaterální dohodou mezi EU a Kubou. Obsahuje standardní základní prvky dohod EU, ustanovení o lidských právech a ustanovení o nešíření, jejichž
porušení může vést ke zrušení dohody. Zaměřuje se na tři základní oblasti: i) politický dialog, ii) spolupráci a dialog v odvětvových politikách a iii) obchod a obchodní spolupráci.
Cílem předkládaného návrhu je schválit uzavření této dohody jménem EU.
12497/16

JOIN(2016) 43 final

2016/0298 (NLE)

st12497.cs16.pdf (370 KB, 26. 10. 2016)
Přílohy:
st12497-ad01.cs16.pdf (730 KB, 28. 10. 2016)

22. 9. 2016 26. 10. 2016

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně
několika členskými státy
Iniciativa PRIMA - Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří je zaměřena na posílení spolupráce ve výzkumu a inovacích v oblastech souvisejících s problematikou
udržitelné výroby potravin a řízení vodních zdrojů v oblasti Středozemního moře. Iniciativy se v současné době účastní 19 států, z toho 11 členských států (včetně České republiky)
a 8 třetích zemí z jižního a východního Středomoří. 14 účastnických států se dohodlo na společném provádění iniciativy a v prosinci 2014 předložilo Komisi návrh na její zapojení
do společného programu PRIMA. Cílem předkládaného návrhu je schválit zapojení Unie do společného programu PRIMA, ustanovit prováděcí strukturu, která zajistí společné
provádění programu, a nastavit pravidla jeho provádění. Návrh současně stanoví maximální výši příspěvku EU k programu na 200 milionů EUR a podmínky poskytnutí tohoto
příspěvku. Příspěvek účastnických států do konce roku 2028 by měl dosáhnout minimálně výše příspěvku EU.
13296/16

COM(2016) 662 final

2016/0325 (COD)

st13296.cs16.pdf (984 KB, 24. 10. 2016)
Přílohy:
st13296-ad01.cs16.pdf (481 KB, 27. 10. 2016)
st13296-ad01co01.cs16.pdf (195 KB,
27. 10. 2016)
st13296-ad02co01.cs16.pdf (195 KB,
26. 10. 2016)

19. 10. 2016 24. 10. 2016
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Dokumenty informační povahy
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Commission Work Programme 2017 - Delivering a Europe that protects, empowers and defends - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2017: vytváření Evropy, která ochraňuje, posiluje a brání
Předkládaný pracovní program představuje 21 klíčových iniciativ Komise pro rok 2017. Tyto iniciativy jsou rozděleny do deseti oblastí odpovídajících politickým prioritám současné
Komise:
• pracovní místa, růst, investice - iniciativa pro mladé lidi, provádění akčního plánu pro oběhové hospodářství, finanční rámec po roce 2020;
• jednotný digitální trh - provádění strategie pro jednotný digitální trh;
• energetická unie a oblast klimatu - provádění strategie pro energetickou unii - nízkoemisní cestování a mobilita;
• vnitřní trh - provádění strategie pro vnitřní trh, férovější zdanění společností, provádění vesmírné strategie pro Evropu, provádění akčního plánu pro unii kapitálových trhů;
• hospodářská a měnová unie - silná Unie postavená na silné hospodářské a měnové unii, evropský pilíř sociálních práv;
• volný obchod mezi EU a USA - provádění strategie obchod pro všechny;
• spravedlnost a základní práva - balíček na ochranu údajů, pokrok směrem k účinné a skutečné bezpečnostní unii;
• migrace - provádění evropské agendy pro migraci;
• EU na mezinárodní scéně - provádění akčního plánu pro evropskou obranu, provádění globální strategie EU, strategie EU pro Sýrii, nový impuls pro partnerství Afrika - EU;
• demokratická změna - modernizace komitologie, strategičtější přístup k vymáhání práva EU.
Vedle těchto iniciativ Komise navrhuje řadu revizí stávajících předpisů v rámci programu REFIT. Pozornost bude věnována rovněž operační stránce činnosti Komise: řádnému
uplatňování a vymáhání práva EU; poskytování strukturální pomoci (např. v Řecku); využívání Evropského fondu pro strategické investice a odstraňování investičních překážek; a
spolupráci s členskými státy, sociálními partnery a občanskou společností. Komise bude rovněž dbát na uplatňování principů lepší regulace a větší otevřenost a odpovědnost vůči
občanům (mj. zavedením povinného rejstříku transparentnosti pro reprezentanty zájmových skupin působící v institucích EU).
13668/16

COM(2016) 710 final

st13668.en16.pdf (416 KB, 26. 10. 2016)
Přílohy:
st13668-ad01.en16.pdf (331 KB, 26. 10. 2016)
st13668-ad02.en16.pdf (352 KB, 26. 10. 2016)
st13668-ad03.en16.pdf (398 KB, 26. 10. 2016)
st13668-ad04.en16.pdf (333 KB, 26. 10. 2016)
st13668-ad05.en16.pdf (312 KB, 26. 10. 2016)

26. 10. 2016 26. 10. 2016
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 140 odst. 8 finančního nařízení o finančních nástrojích podporovaných ze souhrnného rozpočtu dle stavu
k 31. prosinci 2015
Komise předkládá třetí výroční zprávu o činnostech vztahujících se k finančním nástrojům na úrovni EU určeným pro oblasti vnitřních i vnějších politik Unie, které jsou
podporovány z rozpočtu Unie a řízeny přímo nebo nepřímo Komisí. Zpráva hodnotí účinek dosažený k 31. prosinci 2015 a podává přehled o tom, jak byly vynakládány peníze
daňových poplatníků a jakého pokroku bylo při uplatňování finančních nástrojů dosaženo. Podpora EU se zaměřuje především na malé a střední podniky; zvláštní pozornost je
věnována strategickým odvětvím, jako jsou výzkum a inovace, hmotná infrastruktura a energetická účinnost, sociální podnikání a vzdělávání. Efektivita finančních nástrojů EU ve
vztahu k řešení finančních potřeb reálné ekonomiky vyplývá především z faktu, že jsou uplatňovány v partnerství s veřejnými a soukromými institucemi, a řeší tak selhání trhu při
poskytování vnějšího financování. Na období 2007-2013 byl pro tyto nástroje vyčleněn celkový příspěvek ve výši téměř 5,8 miliardy EUR, přičemž do 31. prosince 2015 bylo z této
částky podpořeno financování o objemu 90,3 miliardy EUR a objem investic dosáhl 142,5 miliardy EUR. V období 2014-2020 dosahuje finanční krytí z rozpočtu EU 8,4 miliardy
EUR a má podpořit financování o objemu 87,8 miliardy EUR a investice ve výši 137,6 miliardy EUR. Mezi příklady úspěšných nástrojů patří: záruka InnovFin pro malé a střední
podniky v rámci programu Horizont 2020; nástroj pro sdílení rizik (RSI) a finanční nástroj pro sdílení rizik (RSFF) v rámci 7. rámcového programu; nástroj pro úvěrové záruky v
rámci programu COSME; nástroj pro propojení Evropy / iniciativa projektových dluhopisů; soukromé financování pro nástroj pro energetickou účinnost (PF4EE); a evropský
nástroj mikrofinancování Progress.
13736/16

COM(2016) 675 final

st13736.cs16.pdf (5 MB, 26. 10. 2016)

26. 10. 2016 26. 10. 2016

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Building a fair, competitive and stable corporate tax system for the EU Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Vytvoření spravedlivého, konkurenceschopného a stabilního systému daně z příjmů právnických osob v EU
Úprava zdanění má zásadní význam pro rozvoj evropské ekonomiky. V roce 2015 předložila Komise akční plán pro spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v
Evropské unii. V návaznosti na něj již byla přijata řada opatření v oblasti daňové transparentnosti, úpravy místa placení daní a daňové správy. S ohledem na neustálý vývoj
podnikatelských modelů a technik daňového plánování však Komise tato opatření nepokládá za dostatečná pro vytvoření příznivého, dlouhodobě stabilního daňového prostředí pro
podniky. Řešením není ani nekoordinovaná aktualizace pravidel na mezinárodní, unijní a národní úrovni, která přináší spíše administrativní zátěž a právní nejistotu. Komise proto
navrhuje komplexní rámec pro zdanění právnických osob. Tvoří jej toto sdělení spolu se třemi legislativními návrhy, které se týkají: 1) společného konsolidovaného základu daně z
příjmů právnických osob (tento návrh byl poprvé předložen v roce 2011, ale byl zablokován v Radě); 2) řešení sporů v oblasti dvojího zdanění; a 3) hybridních nesouladů s účastí
třetích zemí.
Návrh souvisí s dokumenty 13730/16, 13731/16, 13732/16 a 13733/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
13729/16

COM(2016) 682 final

st13729.en16.pdf (307 KB, 26. 10. 2016)

26. 10. 2016 26. 10. 2016
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - První zpráva o pokroku na cestě 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.cs16.pdf (456 KB, 28. 10. 2016)

19. 10. 2016 28. 10. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, kterým se zavádí Vízový informační systému
(VIS), používání otisků prstů na vnějších hranicích a používání biometrických údajů při řízení o žádostech o vízum / hodnocení REFIT
Předkládaná zpráva prezentuje hlavní zjištění hodnocení právního rámce Vízového informačního systému (VIS) a jeho provádění od roku 2011, které Komise zahájila v roce 2015 a
které probíhalo v souladu s principy a kritérii pro hodnocení nástrojů EU v kontextu programu pro účelnost a účinnost právních předpisů EU (REFIT). Celkově lze konstatovat, že
zavedení systému VIS vedlo k: 1) usnadnění a zjedodušení řízení o žádosti o vízum díky sdílení dat získaných všemi členskými státy; 2) omezení administrativní zátěže národních
orgánů; a 3) jasnému, hladkému a účinnému postupu při zpracovávání žádostí o víza, provádění kontrol na vnějších hranicích, identifikování státních příslušníků třetích zemí pro
účely migrace nebo navracení či posuzování žádostí o azyl. Na základě hodnocení Komise identifikovala několik klíčových problematických oblastí, které omezují účinnost VIS.
Patří k nim: kvalita údajů, podávání zpráv pro účely monitoringu a statistiky, využívání VIS při sběru údajů, využívání VIS na vnějších hranicích, využívání údajů při azylových
řízeních, využívání údajů pro účely vymáhání práva a ochrana údajů ve VIS. Ve zprávě jsou navržena krátkodobá a střednědobá opatření, která by mohla napomoci řešení
zjištěných problémů. Poslední část zprávy se zabývá dalšími možnostmi budoucího vývoje VIS (např. propojení s dalšími systémy EU a databázemi, vytvoření systému EU pro
cestovní informace a povolení (ETIAS), změna konfigurace centrálního systému v zájmu zlepšení jeho přizpůsobivosti, snížení věkové hranice pro odebírání otisků prstů dětem na 6
let) a uvádí oblasti, v nichž by mohla k odstranění zjištěných nedostatků vést změna právního rámce VIS. Jedná se o: přesun odpovědnosti za vytváření statistik na agenturu euLISA; propojení s jinými systémy; zlepšení pravidel týkajících se kvality údajů a vytváření zpráv o kvalitě údajů; a zrušení zastaralých ustanovení stávajícího práva.
13530/16

COM(2016) 655 final

st13530.cs16.pdf (540 KB, 24. 10. 2016)

21. 10. 2016 24. 10. 2016

Commission Staff Working Document - EU Green Public Procurement Criteria (GPP) for Computers and Monitors - Pracovní dokument útvarů Komise - Kritéria
EU pro zelené veřejné zakázky (GPP) na počítače a monitory
Cílem kritérií EU pro zelené veřejné zakázky (Green Public Procurement - GPP) je usnadnit veřejným orgánům nákup zboží, služeb a děl s omezenými environmentálními dopady.
Použití kritérií je dobrovolné. Kritéria jsou formulována takovým způsobem, který umožňuje jejich začlenění do zadávací dokumentace, pokud se některý orgán rozhodne je využít.
Předkládaný dokument stanovuje kritéria pro počítače a monitory. Jsou rozdělena do čtyř skupin: kritéria výběru, technické specifikace, kritéria pro udělení zakázky a doložky o
smluvním plnění. Každá ze skupin zahrnuje jednak klíčová kritéria zaměřená na klíčové oblasti environmentální výkonnosti výrobku, která umožňují snadné použití GPP s nízkými
administrativními náklady, a jednak komplexní kritéria, která zohledňují více aspektů nebo vyšší úroveň environmentální výkonnosti. Z hlediska věcného rozsahu se kritéria
vztahují na stacionární počítače, zobrazovací zařízení a přenosné počítače (včetně tabletů).
13701/16

SWD(2016) 346 final

st13701.en16.pdf (734 KB, 25. 10. 2016)
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Zpráva Komise Souhrnná zpáva o jakosti pitné vody v Unii na základě přezkumu zpráv členských států za období 2011–2013 předložená podle čl. 13 odst. 5
směrnice 98/83/ES
Podle směrnice 98/83/ES o pitné vodě mají členské státy povinnost pravidelně monitorovat kvalitu pitné vody dodávané spotřebitelům a o výsledcích podávat každé tři roky zprávu
Komisi. Předkládaná souhrnná zpráva informuje na základě údajů od členských států o jakosti pitné vody v členských státech EU v letech 2011-2013. Podává přehled o zdrojích
pitné vody, populaci obyvatel ve velkých zásobovaných oblastech, míře dodržování požadavků mikrobiologických, chemických a indikačních ukazatelů, počtu analýz, které
způsobily překročení v případě hlavních ukazatelů, příčinách nedodržení hlavních ukazatelů a nápravných opatřeních. Závěrem konstatuje, že míry dodržení požadavků pro
ukazatele, které přímo odrážejí kvalitu pitné vody dodávané zákazníkům, dosáhly ve vykazovaném období poprvé ve všech členských státech s jedinou výjimkou alespoň 99 %.
13773/16

COM(2016) 666 final

st13773.cs16.pdf (423 KB, 27. 10. 2016)

27. 10. 2016 27. 10. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Kosmická strategie pro Evropu
Evropa dosáhla mnoha úspěchů ve vesmíru s průlomovými technologiemi a průzkumnými misemi, jedinečnými kapacitami pro pozorování Země a meteorologii a vedoucími
světovými komerčními telekomunikacemi a systémy nosných raket. Evropa má v současné době druhý největší veřejný rozpočet pro oblast vesmíru na světě - v období 2014-2020
bude jenom samotná EU investovat do činností v kosmickém prostoru více než 12 miliard EUR. Je vlastníkem vesmírných systémů přední světové úrovně, jako je program
Copernicus pro pozorování Země a EGNOS a Galielo pro družicovou navigaci. Evropská kosmická ekonomika, včetně výroby a služeb, zaměstnává více než 230 000 odborníků a její
hodnota byla odhadnuta na 46- 54 miliard EUR v roce 2014, což představuje kolem 21 % hodnoty globálního vesmírného odvětví. V zájmu udržení vedoucího postavení Evropy v
odvětví vesmírných systémů a využití příležitostí, které vesmír nabízí, navrhuje Komise novou Kosmickou strategii pro Evropu zaměřenou na čtyři strategické cíle:
• maximalizace přínosů vesmíru pro společnost a hospodářství EU - podpora využívání vesmírných služeb a údajů, pokrok ve vesmírných programech EU a plnění nových potřeb
uživatelů;
• podpora celosvětově konkurenceschopného a inovačního kosmického odvětví - podpora výzkumu, inovací a rozvoje dovedností, podpora podnikání a nových obchodních
příležitostí;
• posílení evropské autonomie v přístupu do vesmíru a jeho využívání ve stabilním a bezpečném prostředí - zachování autonomního přístupu Evropy do vesmíru, zajištění přístupu
ke kmitočtovému spektru, zajištění ochrany a odolnosti kritické evropské vesmírné infrastruktury, posílení synergií mezi civilními a bezpečnostními činnostmi ve vesmíru;
• posílení úlohy Evropy jako globálního aktéra a podpora mezinárodní spolupráce.
Pro zajištění realizace navržených opatření bude Komise dále rozvíjet spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a agenturou EUMETSAT. Zaměří se rovněž na zajištění
uspokojení potřeb odvětvových agentur, která potřebují vesmírná řešení, a na pravidelný strukturovaný dialog se zúčastněnými stranami. Provádění strategie bude zahájeno v roce
2017.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výsledky závěrečného hodnocení programu ISA
Tato zpráva předkládá hlavní výsledky závěrečného hodnocení programu v oblasti řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy (program ISA), který byl proveden
mezi 1. lednem 2010 a 31. prosincem 2015. Hlavním cílem programu bylo podpořit spolupráci mezi evropskými orgány veřejné správy, a umožnit tak poskytování služeb
elektronické správy na podporu provádění politik a činností EU. Ze závěrečného hodnocení vyplývá, že program byl implementován účinně a koherentně a jeho výsledky jsou
opětovně využívány. Program byl účinný, pokud jde o dosažení cílů a zajištění operativních řešení usnadňujících spolupráci cílových orgánů. Koordinace činností v rámci programu
umožnila zapojení všech zúčastněných stran. Existují nicméně oblasti, kde je možné další zlepšení a na něž by se měla zaměřit pozornost při provádění navazujícího programu.
Jedná se o: komunikaci s orgány veřejné správy a zvyšování povědomí o interoperabilitě; posílení holistického přístupu a horizontálního průřezového pohledu na interoperabilitu; a
spolupráci s ostatními politikami a iniciativami EU.
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