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Návrh prováděcí nařízení Rady, kterým se nahrazují seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č.
1346/2000 o úpadkovém řízení
Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se nahrazují seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o
úpadkovém řízení navazuje na polskou reformu vnitrostátních právních předpisů týkajících se restrukturalizace, účinnou ke dni 1. ledna 2016. Polsko z tohoto důvodu požádalo o
změnu seznamů uvedených v přílohách A, B a C uvedeného nařízení, neboť v těchto přílohách je obsažen výčet vnitrostátních úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců
podstaty, na něž se nařízení vztahuje. Uvedené nařízení bylo zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení
(přepracované znění), nicméně toto nové nařízení se použije až ode dne 26. července 2017. Proto je třeba nařízení (ES) č. 1346/2000 aktualizovat. Navrhované změny jsou však
čistě technické.
10142/16

COM(2016) 366 final

2016/0167 (NLE)

st10142.cs16.pdf (377 KB, 13. 6. 2016)
Přílohy:
st10142-ad01.cs16.pdf (218 KB, 13. 6. 2016)

10. 6. 2016 13. 6. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu, včetně druhé splátky na rok 2016
Návrh stanoví výši druhé splátky příspěvků členských států do Evropského rozvojového fondu (ERF) na rok 2016. Příspěvky do ERF, které mají jednotlivé členské státy uhradit
Komisi a Evropské investiční bance v rámci druhé splátky za rok 2016, jsou uvedeny v tabulce v příloze tohoto návrhu.
10365/16

COM(2016) 389 final

2016/0183 (NLE)

st10365.cs16.pdf (389 KB, 17. 6. 2016)
Přílohy:
st10365-ad01.cs16.pdf (340 KB, 17. 6. 2016)

16. 6. 2016 17. 6. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie
Pařížská dohoda byla přijata v prosinci 2015. Mezi její strany patří jak Evropská unie, tak samotné členské státy. Účinnost Pařížské dohody je podmíněna její ratifikací v alespoň 55
státech odpovědných minimálně za 55 % ročních světových emisí skleníkových plynů. Hlavním cílem Pařížské dohody je udržet nárůst teploty pod úrovní 2°C, za tím účelem jsou
představovány vnitrostátní příspěvky jednotlivých států. Aktuálně představené závazky k dosažení vytyčených cílů nepostačují - nejen z toho důvodu nelze smlouvu považovat za
optimální. I přesto je dohoda důležitým mezníkem v boji se změnou klimatu a je žádoucí, aby vyspělé státy šly příkladem a úmluvu ratifikovaly co nejdříve. Po tom, co EU již
podepsala dohodu, je potřeba ji schválit. Zároveň jsou vyzvány členské státy, aby o své ratifikaci informovaly Komisi. Komise také vydala sdělení týkající se posouzení dopadů
Pařížské dohody (KOM (2016) 110 v konečném znění).
10179/16

COM(2016) 395 final

2016/0184 (NLE)

st10179.cs16.pdf (380 KB, 16. 6. 2016)
Přílohy:
st10179-ad01.cs16.pdf (472 KB, 16. 6. 2016)
st10179-ad02.cs16.pdf (313 KB, 17. 6. 2016)

13. 6. 2016 16. 6. 2016
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Návrh doporučení Rady o zavedení záruky k získání dovedností
Cílem tohoto doporučení je zlepšit životní šance a zaměstnatelnost lidí, což následně v celé EU povede k odolnější základně lidského kapitálu a k vyššímu růstu, jenž bude více
podporovat začlenění. Aby byl dopad hmatatelný, bude zapotřebí vynaložit značné politické a finanční úsilí. V souladu s Paktem o stabilitě a růstu budou muset členské státy
mobilizovat dostatečné veřejné investice do dovedností lidí. Tyto investice však přinesou členským státům prospěch, neboť pomohou zajistit zaměstnanost více lidem a posílí
produktivitu pracovních sil. Tato iniciativa se snaží podpořit jednotlivce, kteří opustili systém počátečního vzdělávání nebo odborné přípravy bez kvalifikace na úrovni vyššího
sekundárního vzdělání, v přístupu k příležitostem k rozšíření dovedností, které jim umožní zlepšit si gramotnost, matematickou gramotnost a digitální dovednosti nebo získat
kvalifikaci na úrovni 4. evropského rámce kvalifikací. Doporučení vytyčuje „dráhu“ tvořenou řadou vzájemně propojených cílených zásahů, které by zlepšily a upevnily podporu
zacílenou na tuto skupinu a které by vedly k rozvoji potřebných dovedností a kvalifikací.
10205/16

COM(2016) 382 final

2016/0179 (NLE)

st10205.cs16.pdf (603 KB, 14. 6. 2016)

13. 6. 2016 14. 6. 2016

Návrh doporučení Rady o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení, kterým se zrušuje doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008
o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení
Tento návrh se opírá o výsledky, kterých dosáhlo doporučení o evropském rámci kvalifikací z roku 2008. Zajišťuje kontinuitu postupů, které zahájily jednotlivé země, aby své
vnitrostátní rámce a úrovně kvalifikací přiřadily k evropskému rámci kvalifikací. Jádro postupu evropského rámce kvalifikací, jmenovitě přiřazování vnitrostátních rámců kvalifikací
a jejich úrovní k evropskému rámci kvalifikací, zůstává v platnosti. Návrh se snaží evropský rámec kvalifikací dále rozvinout a zvýšit jeho účinnost, aby zaměstnavatelům,
pracovníkům a studujícím pomohl lépe pochopit vnitrostátní a mezinárodní kvalifikace a kvalifikace ze třetích zemí. Iniciativa by tak měla podle Komise přispět k lepšímu využívání
dostupných dovedností a kvalifikací ve prospěch jednotlivců, trhu práce a hospodářství. Konkrétním cílem návrhu je např. zlepšit transparentnost, srovnatelnost a chápání
kvalifikací jednotlivců, dále zajistit, aby různé země prováděly evropský rámec kvalifikací jednotněji či zlepšit šíření evropského rámce kvalifikací a informování o něm atd.
10209/16

COM(2016) 383 final

2016/0180 (NLE)

st10209.cs16.pdf (545 KB, 14. 6. 2016)
Přílohy:
st10209-ad01.cs16.pdf (442 KB, 14. 6. 2016)

13. 6. 2016 14. 6. 2016

Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Konzultace k rybolovným právům pro rok 2017 v rámci společné rybářské politiky
Ve sdělení jsou stanoveny zásady pro návrhy Komise týkající se rybolovných práv na rok 2017. Členské státy, poradní sbory, zúčastněné strany i veřejnost mohou do 1. září 2016
předložit Komisi svá doporučení a návrhy. Sdělení obsahuje také výroční zprávu o provádění povinností vykládky, o pokroku při dosahování maximálního udržitelného výnosu a o
stavu rybích populací. Rybolovná práva pro rok 2017 budou stanovena na základě cílů společné rybářské politiky z roku 2014 a budou vycházet z nejlepšího dostupného vědeckého
poradenství.
10088/16

COM(2016) 396 final

st10088.cs16.pdf (450 KB, 15. 6. 2016)

15. 6. 2016 15. 6. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o úsilí členských států během roku 2014 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a
rybolovnými právy
Komise předložila výroční zprávu za rok 2014 o úsilí členských států během roku 2014 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy. Své zprávy
za rok 2014 Komisi předložilo všech 23 pobřežních členských států o stavu rybolovné kapacity svých loďstev ve vztahu k rybolovným právům. Z analýzy vnitrostátních zpráv však
vyplývá, že ne ve všech případech bylo možné vypočítat ukazatele pro všechny skupiny loďstva. Důvodem jsou buď chybějící údaje nebo (v případě hospodářských a technických
ukazatelů) souhrnné vykazování skupin (k němuž dochází v zájmu zajištění ochrany obchodního tajemství). V celé EU došlo v úsilí o dosažení rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou
a rybolovnými právy v posledních letech k významnému pokroku. Snížení kapacity loďstva během uplynulých let přispělo ke zlepšení stavu nadměrně lovených rybích populací,
čímž se rybolov přiblížil k cílům maximálního udržitelného výnosu.
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13. 6. 2016 15. 6. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Čtvrtá zpráva o relokaci a znovuusídlování
Sdělení Čtvrtá zpráva o relokaci a znovuusídlování informuje o situaci a učiněných opatřeních v období od 13. května do 14. června. Od předchozí zprávy počet příchozích lidí
v Řecku klesl, v Itálii naopak dle očekávání vzrostl. Míra relokací vzrostla, nicméně stále nedosahuje Komisí navržený počet a Komise také považuje za problematické, že zvýšené
úsilí je vynaloženo stále stejnými členskými státy. Řecko stále čelí humanitární krizi, která si vyžaduje rychlou a plnou implementaci závazků členských států v oblasti relokace.
10420/16

COM(2016) 416 final

st10420.en16.pdf (380 KB, 17. 6. 2016)
Přílohy:
st10420-ad01.en16.pdf (303 KB, 17. 6. 2016)
st10420-ad02.en16.pdf (285 KB, 17. 6. 2016)
st10420-ad03.en16.pdf (329 KB, 17. 6. 2016)

17. 6. 2016 17. 6. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů evropské normy pro 21. století
Ve sdělení prezentuje Komise svoji vizi jednotného a účinného evropského systému normalizace.
Ten vychází z hodnocení Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) tohoto rámce a rozsáhlých veřejných konzultací, z nichž vyplývá závěr, že evropský systém
normalizace splňuje předpoklady pro dosažení těch cílů, jež očekává normotvůrce, současně by však měla být zvýšena jeho inkluzivnost, posílena výměna informací a zlepšena
komunikace v rámci systému. Na podporu své nové vize v oblasti norem a v souladu se společnou iniciativou v oblasti normalizace navrhuje Komise zahájit interinstitucionální
dialog mezi Evropským parlamentem, Radou, Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů o provádění politiky EU v oblasti normalizace a přínosu
evropských norem pro politiky EU obecně (zejména pro tvorbu pracovních míst, konkurenceschopnost a růst).
9969/16

COM(2016) 358 final

st09969.cs16.pdf (654 KB, 13. 6. 2016)

7. 6. 2016 13. 6. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách určených pro sportovce
Komise předložila zprávu o tom, zda je, či není nezbytné přijmout ustanovení o potravinách určených pro sportovce. Komise ve zprávě uvádí, že v posledních letech byl zaveden
přiměřený rámec právních předpisů zajišťujících, aby potraviny pro sportovce, které jsou nyní klasifikované jako potraviny určené pro zvláštní výživu, mohly zůstat na trhu a mohly
plnit svůj účel. Horizontální předpisy potravinového práva dávají pro tyto výrobky nezbytné záruky z hlediska bezpečnosti potravin, složení potravin, informací pro spotřebitele a
právní jistoty. V důsledku toho všechny potravinářské výrobky pro sportovce podléhají stejným právním požadavkům, a jsou také harmonizovány ve stejné míře jako jiné potraviny
spadající pod horizontální předpisy potravinového práva. Očekává se, že díky zjednodušení a vyjasnění právního rámce pro potraviny pro sportovce se zvýší právní jistota a
odstraní se dosavadní fragmentace založená na různých právních rámcích. Komise ve zprávě dochází k závěru, že zvláštní ustanovení, jež by se týkala potravin určených pro
sportovce, nejsou nutná.
10309/16

COM(2016) 402 final

st10309.cs16.pdf (553 KB, 15. 6. 2016)

15. 6. 2016 15. 6. 2016
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě konvergenční zpráva 2016 (vypracovaná v souladu s čl. 140 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie)
Zpráva představuje pravidelný způsob informování o pokroku dosaženém členskými státy při plnění jejich závazků týkajících se uskutečňování hospodářské a měnové unie.
Konvergenční zpráva za rok 2016 se týká sedmi členských států: Bulharska, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska a Švédska. Jejím účelem je posoudit, zda
bylo v daném členském státě dosaženo vysokého stupně udržitelné konvergence, a to na základě splnění stanovených kritérií. Komise ve zprávě dochází k závěru, že ani jeden z
uvedených členských států v současné době nesplňuje podmínky pro přijetí eura. V případě České republiky nejsou plněna tato dvě kritéria: slučitelnost právních předpisů
(zejména kvůli zákonu o České národní bance) a směnný kurz (česká koruna se neúčastní systému ERM II). Naopak kritéria cenová stabilita, stav veřejných financí a konvergence
dlouhodobých úrokových sazeb ze strany České republiky plněna jsou.
10094/16

COM(2016) 374 final

st10094.cs16.pdf (634 KB, 15. 6. 2016)

9. 6. 2016 15. 6. 2016

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Prvky strategie EU vůči Myanmaru/Barmě: Zvláštní partnerství pro demokracii, mír a prosperitu
Sdělení předkládá priority spolupráce EU s Myanmarem/Barmou. V dubnu 2016 nastoupila k moci demokraticky zvolená vláda a EU chce transformaci země podpořit, zejména
pokud jde o demokratizaci, bezpečnost, udržitelný rozvoj a hospodářství. Za tímto účelem byly zahájeny projekt EU zaměřený na odborný výcvik policie a program Moje
spravedlnost. EU přispěla do Společného mírového fondu a také se zapojil Svěřenský fond pro zabezpečení obživy a výživy. Dále se jedná o dohodě o ochraně investic a země se
integruje do hospodářského společenství ASEAN.
9808/16

JOIN(2016) 24 final

st09808.cs16.pdf (568 KB, 13. 6. 2016)

2. 6. 2016 13. 6. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2015
Komise předložila výroční zprávu o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2015. Makrofinanční pomoc je finančním nástrojem EU vytvořeným pro země
geograficky, hospodářsky a politicky blízké EU, který je zaměřen na výjimečné potřeby vnějšího financování. Cílem makrofinanční pomoci je posílit makroekonomickou a finanční
stabilitu kandidátských a potenciálních kandidátských zemí a zemí politiky sousedství a zároveň podpořit provádění příslušných strukturálních reforem. Rok 2015 se vyznačoval
pokrokem v provádění stávajících operací makrofinanční pomoci v Gruzii, Jordánsku, Kyrgyzstánu a Tunisku a přetrváváním politicky a hospodářsky obtížné situace na Ukrajině,
jež vedla ke schválení třetí rozsáhlé operace makrofinanční pomoci ve prospěch této země. Od roku 1990 provedla EU 26 operací makrofinanční pomoci kandidátským,
potenciálním kandidátským a sousedním zemím v celkové výši přesahující 10 miliard EUR. Jednotlivé operace makrofinanční pomoci se pohybují od poměrně malých (nejmenší
operace dosáhla hodnoty 15 milionů EUR a byla uskutečněna v roce 1996 v Moldavsku) až po operace velkého rozsahu (příkladem lze uvést nejnovější operaci na Ukrajině ve výši
1,8 miliardy EUR). Tuto výroční zprávu doprovází pracovní dokument útvarů Komise, v němž jsou obsaženy podrobnější informace o makroekonomických souvislostech a o
provádění jednotlivých operací makrofinanční pomoci, jakož i příslušné analýzy.
10342/16

COM(2016) 376 final

st10342.cs16.pdf (293 KB, 16. 6. 2016)

15. 6. 2016 16. 6. 2016

Sdělení Komise radě Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu
Sdělení poskytuje přehled o finančním provádění evropských rozvojových fondů (8. až 11. ERF) za rok 2015 a prognózy provádění na roky 2016 a 2017. Pokud jde o nástroje, které
v rámci 9., 10. a 11. ERF spravuje Evropská investiční banka (investiční facilita a subvence úrokových sazeb), členské státy převádějí příspěvky přímo EIB.
10364/16

COM(2016) 386 final

st10364.cs16.pdf (773 KB, 17. 6. 2016)

16. 6. 2016 17. 6. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výpůjčních a úvěrových činnostech evropské unie v roce 2015
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výpůjčních a úvěrových činnostech EU v roce 2015 má za cíl informovat Evropský parlament a Radu o využívání různých
úvěrových nástrojů EU zřízených rozhodnutími Rady. Zpráva obsahuje přehled nástrojů podpory platební bilance, podpory v rámci Evropského mechanismu finanční stabilizace,
makrofinanční pomoci, úvěrového nástroje Euratomu a na závěr pro úplnost uvádí také přehled úvěrové činnosti a půjček Evropské investiční banky (EIB) v roce 2015.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nová agenda dovedností pro evropu Společně
pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti
Agenda, která je na prvním místě v seznamu nejvýznamnějších iniciativ Komise pro rok 2016, podporuje společný závazek a usiluje o jednotnou vizi strategického významu
dovedností pro zachování pracovních míst, růstu a konkurenceschopnosti. Uvedená agenda dovedností posiluje a v některých případech zefektivňuje stávající iniciativy, aby tak
členským státům lépe pomohla provádět vnitrostátní reformy a vyvolala změnu ve způsobech myšlení fyzických i právnických osob. Usiluje o společný závazek spočívající v reformě
řady oblastí, v nichž činnost Unie přináší největší přidanou hodnotu. Je zaměřena na tři hlavní oblasti činnosti: 1. zlepšení kvality a relevantnosti nabývaných dovedností; 2.
zajištění lepší viditelnosti a srovnatelnosti dovedností a kvalifikací; 3. zlepšení poznatků a informovanosti o dovednostech za účelem lepšího výběru povolání.
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