1

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké snemovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
20. - 26. června 2016
Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení
VEZ
dokumentu do PSP ČR

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího
vysokou kvalifikaci
Návrh směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujících vysokou kvalifikaci navazuje na směrnici EU o
modré kartě z roku 2009. Pro neefektivnost této směrnice spočívající v omezujících podmínkách přijetí a omezené možnosti mobility v rámci EU Evropský program pro migraci
zahrnul revizi této směrnice jako součást nové politiky legální migrace. Cílem nového návrhu směrnice, který směrnici o modré kartě nahrazuje, bude přilákat a udržet vysoce
kvalifikované státní příslušníky třetích zemí s cílem řešit strukturální nedostatek kvalifikované pracovní síly zejména v oblasti zdravotnictví, informačních a komunikačních
technologií a inženýrství a také reagovat na stárnutí populace. Dále se mají odstranit rozdílné přístupy v jednotlivých členských státech a podpořit mobilita mezi nimi. Směrnice
stanoví podmínky vstupu a pobytu na území členských států delšího než tři měsíce a práva státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujících vysokou
kvalifikaci a jejich rodinných příslušníků a také podmínky vstupu a pobytu a práva těchto státních příslušníků v členských státech jiných než v členském státu, v němž byla
státnímu příslušníku poprvé udělena modrá karta.
Uvedený dokument souvisí s dokumentem 10022/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení
spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a
ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb má vést ke zřízení programu na podporu činností prováděných organizacemi
Finance Watch a Better Finance s celkovým rozpočtem maximálně 6.000.000 EUR. Uvedený program navazuje na pilotní projekt, jenž Komise v roce 2011 zahájila s cílem
poskytnutí grantů na rozvoj poradenských středisek ve věci finančních služeb. Tato poradenská střediska měla sloužit spotřebitelům a dalším koncovým uživatelům. Projekt se
osvědčil a uvedené neziskové organizace by bez financování ze strany EU nemohly pokrýt své provozní náklady.
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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury
pro roky 2020 až 2033
Rozhodnutí č. 445/2014/EU upravuje akci Evropská hlavní města kultury pro roky 2020 až 2033. Toto rozhodnutí se má nyní změnit tak, aby se o titul mohla ucházet i města ze
zemí ESVO EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Nyní je titul udělen v každém roce nanejvýš jednomu městu v každém ze dvou členských států uvedených v rozvrhu a v
příslušných letech i jednomu městu v kandidátské zemi nebo v potenciálním kandidátovi, nebo jednomu městu v zemi, která k Unii přistoupí - do této skupiny budou zařazena
právě i města v zemích ESVO EHP.
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem
Na základě analýzy fungování velkoobchodních trhů s roamingem v Unii podle stávajícího nařízení, předkládá Komise návrh na jeho změnu. V návaznosti na dosavadní vývoj unijní
regulace roamingových služeb má předkládaný návrh za cíl nastavení nových cenových stropů na velkoobchodním trhu s roamingem, tak aby velkoobchodní roamingové vstupy
byly dostupné za cenu, která obecně umožňuje poskytování režimu RLAH (roaming za cenu domácího volání). Komise proto navrhuje stanovit nové maximální regulované
velkoobchodní ceny ve výši 4 centů za minutu volání, 1 centu za SMS a 0,85 centu za MB dat. Tyto cenové stropy by měly začít platit od 15. června 2017 a zůstat v platnosti až do
konce června 2022.
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o překážkách obchodu a investic a o protekcionistických tendencích 1. července 2014 – 31. prosince 2015
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o překážkách obchodu a investic a o protekcionistických tendencích 1. července 2014 – 31. prosince 2015 obsahuje celkem dvě
zprávy, a to zprávu o sledování opatření potenciálně omezujících obchod vyhotovovanou Generálním ředitelstvím EK pro obchod a zprávu EK o překážkách obchodu a investic.
První zpráva analyzuje protekcionistické tendence u 31 obchodních partnerů EU v období od 1. července 2014 do 31. prosince 2015. Závěrem této zprávy je neustálé zvyšování
protekcionistických opatření. Druhá část zprávy se týká překážek obchodu a informuje o nových překážkách obchodu zavedených v referenčním období klíčovými obchodními
partnery EU (Mercosur, Čína, Indie, Japonsko, Rusko a USA). Ve třetí části zprávy jsou popsány strategie Komise k odstraňování překážek obchodu a investic.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Podpora prevence radikalizace vedoucí k
násilnému extremismu
Tento dokument zveřejnila Evropská komise 14. června. Dle jejích slov se snaží podporovat členské státy ve snahách při boji s násilnou radikalizací a z ní vyrůstajícím terorismem.
Proto představila tento soubor tzv. klíčových opatření, která se týkají sedmi oblastí. Těmito oblastmi jsou: násilná radikalizace; boj proti teroristické propagandě a nenávistným
projevům na internetu; radikalizace ve věznicích; podpora inkluzivního vzdělávání a společných hodnot EU; podpora inkluzivní, otevřené a odolnější společnosti a oslovení mladých
lidí; bezpečnostní rozměr řešení radikalizace a mezinárodní rozměr - řešení násilné radikalizace za hranicemi EU.
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Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu 13. zpráva přehled opatření na ochranu obchodu uplatňovaných vůči evropské unii za rok 2015
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu, 13. zpráva přehled opatření na ochranu obchodu uplatňovaných vůči EU za rok 2015 se zabývá antidumpingovými,
antisubvenčními a ochrannými opatřeními uplatňovanými vůči EU. Zpráva popisuje, jakým způsobem třetí země provádí ochranu obchodu, která dopadá na činnost vývozců z EU.
Ve zprávě je popsáno, jak Evropská komise monitoruje uplatňování výše uvedených opatření a jak případně intervenuje ve prospěch vývozců z EU. Zpráva obsahuje přehled zemí,
jež vůči EU přijaly některá z opatření na ochranu obchodu, a také shrnutí úspěchů Komise při jejich intervencích, pokud se jedná o zabránění přijetí určitého opatření na ochranu
obchodu nebo jeho zmírnění. Zpráva také popisuje aktivity Komise u WTO, aby hájila zájmy EU v konkrétních řízeních před WTO vedených nebo se zabývala otázkami systémového
významu.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce
2015
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů, Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2015 se zabývá
několika oblastmi, jež mají přímý vliv na rozvoj hospodářské soutěže. Jedná se např. o otázku inovací a investic v celé EU, jež jsou nezbytné zejména ve strategických oblastech,
jako je výzkum, vývoj a inovace. V tomto kontextu byla přepracována pravidla EU v oblasti státní podpory tak, aby poskytování veřejných prostředků motivovalo i soukromé
investice, k nimž by jinak nedošlo. Evropská komise se ve zprávě soustředí také na jednotný digitální trh a informuje o některých antimonopolních šetřeních, která zahájila např.
proti společnostem Google a Amazon. Komise zdůrazňuje také důležitost přístupu občanů k médiím. Zde vyjádřila své odhodlání zajistit, aby si občané mohli zvolit distributory
televizního vysílání, kteří si konkurují na základě spravedlivých a rovných podmínek. Evropská komise ve zprávě dále informuje o své činnosti v oblasti spojování podniků v zájmu
zajištění investic v odvětví telekomunikací. Komise v tomto ohledu zahájila dvě hloubková šetření týkající se navrhované akvizice společnosti Telefonica UK společností Hutchinson
a převzetí společnosti BASE Belgium společností Liberty Global. Komise se dále zabývá prosazováním antimonopolních pravidel v zájmu větší bezpečnosti, dostupnosti a
udržitelnosti energie. Dále se věnuje otázkám kontroly státní podpory v oblasti trhu s energií šetrného vůči klimatu. V neposlední řadě Komise zmiňuje i prosazování na ochranu
hospodářské soutěže v EU vnitrostátními orgány a pravidla státní podpory v bankovním odvětví. Opomenuty nejsou ani otázky mezinárodní spolupráce a interinstitucionálního
dialogu.
10587/16
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Druhá zpráva o pokroku při provádění prohlášení EU a Turecka
Zpráva poskytuje přehled výsledků provádění prohlášení EU a Turecka od vydání první zprávy o pokroku. Zpráva uvádí, že v důsledku narušení obchodního modelu převaděčů klesl
počet nelegálních migrantů a žadatelů o azyl v Řecku a také počet lidí, kteří zahynuli na Egejském moři. Do spolupráce a podpory je zapojen koordinátor EU a také agentury EU.
Zpráva informuje o předcházení nelegální migraci, navracení nelegálních migrantů, přesídlování migrantů dle zásady „jeden za jednoho“, o prevenci nových tras pro nelegální
migraci z Turecka, o dobrovolném programu přijímání osob z humanitárních důvodů, o uvolnění vízového režimu, o nástroji pro uprchlíky v Turecku a o humanitárních podmínkách
v Sýrii. Mezi výzvy zahrnuje např. pro Řecko navýšení kapacity pro včasné individuální posuzování žádostí o azyl, přijetí opatření k zajištění rychlého zpětného přebírání ze strany
Turecka a pro Turecko splnění zbývajících podmínek pro uvolnění vízového režimu.
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Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Prvky pro novou strategii EU o Číně
Sdělení Prvky pro novou strategii EU o Číně má za cíl přispět k zaměstnanosti, růstu a investiční agendě a také posílit roli EU jako globálního hráče. Tato strategie stanoví politický
rámec pro vztahy s Čínou pro nadcházejících pět let. Vztah s Čínou by měl být založen na zásadě reciprocity, respektu k mezinárodnímu řádu a jednotného, jasného a silného hlasu
EU vůči Číně. EU také uznává politiku jedné Číny. Čína stojí před hospodářskou a sociální reformou za účelem udržitelného růstu, kterou EU podporuje. Další prioritou EU je např.
oblast investic, výzkum, inovace a digitální ekonomika. EU chce také posílit spolupráci v mezinárodní politice a bezpečnosti. EU by měla podpořit snahy Číny o účast na globální
správě za sdílení společných hodnot multilateralismu, respektu k mezinárodnímu právu a zájmu o rozvoj. Pro dosažení nejlepších výsledků by EU měla zaujmout komplexní přístup.
10594/16
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění prací v rámci programu pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Bulharsku, Litvě a na
Slovensku v roce 2015 a v předchozích letech
Předkládaná zpráva shrnuje pokrok dosažený v roce 2015 a v předchozích letech v rámci programu pomoci Evropské unie pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Bulharsku,
Litvě a na Slovensku, jelikož se tyto uvedené státy při vstupu do EU zavázaly vyřadit z provozu vybrané jaderné elektrárny sovětské konstrukce. Dle hodnocení uvedeného ve
zprávě bylo dosaženo značného pokroku, a to nejen v přípravných pracích a organizačních změnách, ale také ve skutečném odstraňování budov a zařízení a zpracování
radioaktivního odpadu. Byly stanoveny finanční potřeby pro dokončení programů vyřazování z provozu a do roku 2020 se neočekává rozpočtový schodek v žádné ze tří dotčených
zemí.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o endokrinních disruptorech a předlohách aktů Komise, kterými se stanoví vědecká kritéria pro jejich určení v
souvislosti s právními předpisy EU o přípravcích na ochranu rostlin a biocidních přípravcích
Chemické látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti (endokrinní disruptory) jsou látky, které narušují funkce hormonálního systému a v důsledku toho mohou mít nepříznivé
účinky (např. některé ftaláty). Již platné právní předpisy vyžadují, aby Komise určila přípravou aktů, jimiž se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení
endokrinní činnosti, jak by měla být kritéria pro endokrinní disruptory definována. Výsledkem jsou dvě předlohy opatření (nařízení Komise). Toto sdělení objasňuje vědecky
podložená rozhodnutí, která tvoří základ navržených opatření. Přílohu sdělení tvoří posouzení dopadů, které předkládá stav vědeckého poznání ohledně různých kritérií k určení
endokrinních disruptorů. Až budou kritéria přijata, bude regulační systém EU prvním regulačním systémem na světě, který bude v právních předpisech definovat vědecká kritéria
pro endokrinní disruptory. Poslanci EP i uznávaní vědci již v minulosti vyzvali Komisi, aby endokrinní disruptory efektivně regulovala.
10442/16
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu velkoobchodního trhu s roamingem
Zpráva předkládá výsledky přezkumu velkoobchodních trhů s roamingem provedeného Komisí. Analyzuje fungování velkoobchodních trhů s roamingem v Unii podle stávajícího
nařízení a Komise v ní též předkládá svůj návrh, jak umožnit pomocí opatření na úrovni velkoobchodu zrušit maloobchodní příplatky za roaming v EU od 15. června 2017. Aby bylo
zajištěno, že maloobchodní roamingové služby mohou být poskytovány za domácí maloobchodní ceny, je dle závěrů Komise nezbytné, aby velkoobchodní roamingové vstupy byly
dostupné za cenu, která obecně umožňuje poskytování režimu RLAH (roaming za cenu domácího volání) pro navštěvující (domácí) operátory, a přitom zajišťovaly, že navštívení
operátoři mohou získat zpět náklady na poskytování těchto služeb. Proto je třeba dalšího regulačního opatření velkoobchodního trhu s roamingem - Komise proto navrhuje stanovit
maximální regulované velkoobchodní ceny ve výši 4 centů za minutu volání, 1 centu za SMS a 0,85 centu za MB dat. Na zprávu navazuje legislativní návrh na změnu stávajícího
nařízení o roamingu.
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