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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku a Polsku v
souvislosti s přírodními katastrofami a vyplacení záloh Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku a Španělsku v souvislosti s ohrožením
veřejného zdraví
Cílem předkládaného návrhu je schválit poskytnutí finančních prostředků z Fondu solidarity Evropské unie několika členským státům. Chorvatsko by mělo obdržet pomoc v
souvislosti se zemětřesením, které ho postihlo v březnu 2020, a Polsko v souvislosti se záplavami v červnu 2020. Celkem se jedná o 690 811 803 EUR (z toho téměř 684 milionů
EUR pro Chorvatsko). Další prostředky v celkové výši 132 736 830 EUR by měly být poskytnuty na vyplacení záloh Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku a
Španělsku v souvislosti s pandemií covidu-19 na počátku roku 2020.
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Návrh nařízení Rady, kterým se pro roky 2021 a 2022 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie
Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) provádí každé dva roky přezkum stavu populací hlubinných druhů a následně vydává doporučení ohledně jejich lovu. Cílem
předkládaného návrhu je stanovit na základě posledního doporučení rybolovná práva pro hlubinné druhy lovené rybářskými plavidly Unie na roky 2021 a 2022. Návrh zohledňuje
povinnost vykládky a jeho součástí je i pokračující zákaz lovu populací hlubinných žraloků a červenice obecné, a to s ohledem na špatný biologický stav těchto populací. Celkové
přípustné odlovy týkající se sdílení populací se třetími zeměmi (včetně Spojeného království) by měly být do sjednání dohody o rybolovných právech s příslušnými třetími zeměmi
stanoveny v „pm“ (pro memoria).
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st12126.cs20.pdf (544 KB, 23. 10. 2020)
Přílohy:
st12126-ad01.cs20.pdf (628 KB, 23. 10. 2020)

22. 10. 2020 23. 10. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na opětovně svolaném 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek
na seznamy k Jednotné Úmluvě o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a k Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971
Jednotná úmluva o omamných látkách a Úmluva o psychotropních látkách jsou mezinárodními nástroji pro kontrolu a boj proti zneužívání těchto látek. Jejich smluvními stranami
jsou všechny členské státy EU. Problematikou těchto látek se zabývá Komise OSN pro omamné látky, která mimo jiné na základě doporučení Světové zdravotnické organizace
(WHO) pravidelně aktualizuje seznamy dotčených látek připojené k uvedeným úmluvám. Komise předkládá návrh rozhodnutí, které se týká postoje EU k doporučení vydanému
WHO dne 24. ledna 2019 ohledně zařazení šesti nových látek, konkrétně konopí a od něj odvozených látek, na uvedené seznamy. Rozhodnutí o zařazení by měla Komise OSN pro
omamné látky přijmout na svém opětovně svolaném 63. zasedání, které by mělo proběhnout ve dnech 3. a 4. prosince 2020 (původní termín byl 2. - 6. března 2020).
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
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Společný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Předkládaným návrhem se stanoví rámec pro přijímání cílených omezujících opatření pro reakci na případy závažného porušování lidských práv ve světě. Konkrétní opatření, která
mohou být přijata, zahrnují zákaz cestování, zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů odpovědných za porušování lidských
práv nebo ho podporujících či jinak do něj zapojených a zákaz zpřístupňování finančních prostředků a hospodářských zdrojů těmto subjektům. Součástí nařízení je demonstrativní
výčet skutků, na něž se nařízení vztahuje. Nařízení upravuje rovněž možnost členských států odchýlit se od některých ustanovení v odůvodněných případech a předávání informací
o přijatých opatřeních mezi Komisí a členskými státy. Dále ukládá členským státům povinnost stanovit pravidla pro sankce za porušení nařízení. Jména a další údaje subjektů, vůči
nimž jsou omezující opatření přijata, by měly být zveřejňovány v souladu s pravidly EU v oblasti ochrany údajů.
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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 2021 - A Union of vitality in a world of fragility - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2021 - Vitální Unie ve zranitelném světě
Komise předkládá svůj pracovní program na rok 2021. V návaznosti na strategické dokumenty předložené v roce 2020 se Komise v nadcházejícím roce zaměří na nové legislativní
iniciativy a přezkum stávající legislativy v šesti prioritních oblastech:
1. Zelená dohoda pro Evropu - iniciativy na podporu nového cíle v oblasti snižování emisí, kompenzační mechanismus pro dovozy uhlíku, inteligentní a udržitelná doprava,
provádění akčního plánu pro oběhové hospodářství a strategií v oblasti biologické rozmanitosti a zemědělství;
2. Evropa připravená na digitální věk - cestovní mapa do roku 2030, návrh právní úpravy pro oblast umělé inteligence, nová evropská digitální identita, digitální daň, přezkum
pravidel hospodářské soutěže, aktualizace průmyslové strategie, zlepšení pracovních podmínek lidí poskytujících služby prostřednictvím platforem;
3. hospodářství pracující ve prospěch lidí - akční plán provádění evropského pilíře sociálních práv, evropská záruka pro děti, nový strategický rámec pro zdraví a bezpečnost na
pracovišti, akční plán pro sociální ekonomiku, prohlubování hospodářské a měnové unie, udržitelné řízení společností, nový standard EU pro ekologické dluhopisy, zlepšení veřejné
správy a služeb;
4. silnější Evropa ve světě - posílení příspěvku EU k multilateralismu založenému na pravidlech, obnovené partnerství se zeměmi jižního sousedství, sdělení o Arktidě, strategický
přístup k podpoře odzbrojení, demobilizace a opětovné integrace bývalých bojovníků, sdělení o humanitární pomoci EU, přezkum směrnice o konzulární ochraně;
5. podpora evropského způsobu života - zřízení agentury pro pokročilý biomedicínský výzkum a vývoj, nová strategie pro budoucnost Schengenu, pokračování práce na novém
paktu o migraci a azylu včetně opatření na podporu legální migrace, další posilování bezpečnostní unie, strategie pro boj proti antisemitismu, individuální vzdělávací účty,
evropský přístup k mikrokreditům;
6. nový impulz pro evropskou demokracii - strategie v oblasti práv zdravotně postižených a práv dítěte, nový návrh pro boj proti násilí na základě pohlaví, posílení přeshraniční
soudní spolupráce, dlouhodobá vize pro venkovské oblasti a zhodnocení situace v regionech, sdělení o zlepšování právní úpravy, platforma Fit-for-Future, posílení vymáhání práva
EU.
Komise rovněž považuje za důležité zahájit diskusi o konferenci o budoucnosti Evropy, která umožní všem zainteresovaným stranám zapojit se do formování politiky.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o provádění a fungování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 ze dne 17.května 2017 o
vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o
zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008 (přepracované znění)
Nařízení (EU) 2017/1004 je hlavním nástrojem pro shromažďování a správu údajů nezbytných pro řízení rybolovu. Komise předkládá zprávu o jeho provádění a fungování.
Na základě nařízení členské státy shromažďují, uchovávají a odesílají údaje konečným uživatelům. Řádné provádění nařízení závisí na komplexní koordinaci mezi zúčastněnými
subjekty: Komisí, která dohlíží na provádění a podporuje jej; orgány členských států, které shromažďují údaje; regionálními koordinačními skupinami, které standardizují metody a
procesy na regionální úrovni, a konečnými uživateli údajů. Potřebné struktury a provozní opatření pro tento proces jsou dobře pochopeny, používány a přijímány všemi
zúčastněnými stranami, a to i na mezinárodní úrovni. Relativně široce je využíváno financování sběru údajů z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). V rámci nové
společné rybářské politiky byla posílena regionalizace. Regionální koordinační skupiny rozvíjejí svou roli a během sledovaného období se pevněji etablovaly, což vedlo ke
konsolidaci jejich pracovních metod. Mezi konkrétní výsledky patří nástroje a návrhy pro odběr vzorků pro různé regiony. V budoucnu by měly být přijaty regionální pracovní
plány, které budou schváleny na úrovni regionálních koordinačních skupin a prováděny členskými státy, a rovněž by měl být určen správce regionální databáze pro Středozemní
moře a Černé moře. Spolupráce s členskými státy by měla být dále upevňována, a to i s ohledem na nové výzvy, jako jsou chráněné, ohrožené a bezprostředně ohrožené druhy,
nebo širší znalosti ekosystémů. Dalším cílem je zefektivnění a zjednodušení procesů a další zdokonalování a harmonizace metod spolu s jejich prováděním na úrovni mořských
oblastí. Pro období od roku 2021 je rovněž třeba zajistit přidělení dostatečných finančních prostředků v rámci nového ENRF z unijních i vnitrostátních zdrojů.
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Sdělení Komise - Připravenost na strategie očkování a zavádění očkovacích látek proti COVID-19
Zajištění dostupné a bezpečné očkovací látky proti covidu-19 pro všechny Evropany je hlavní prioritou Evropské komise, protože očkování je podle ní jedinou cestou k trvalému
zastavení šíření viru. První strategie pro očkovací látky byla zveřejněna v červnu 2020. V současné době jsou uzavřeny tři smlouvy umožňující nákup vakcíny po prokázání její
bezpečnosti a účinnosti a Komise pokračuje v jednání s dalšími výrobci. Portfolio potenciálních očkovacích látek by mělo zahrnovat očkovací látky s různými technologickými
přístupy, aby byly šance na nalezení úspěšné vakcíny co možná nejvyšší. Prostřednictvím záruk předněžného nákupu by mělo být zajištěno, že každá země obdrží dávky podle
distribučního klíče založeného na poměrném počtu obyvatel. Komise zdůrazňuje zásadní význam účinné, konzistentní a transparentní komunikace o očkovacích látkách a jejich
dostupnosti, která osloví široké publikum. Zavádí koordinovaný přístup k distribuci očkovacích látek mezi členskými státy EU, tak aby všechny státy měly přístup k očkovacím
látkám současně. Kromě zajištění připravenosti EU je pro Komisi prioritou, aby se vakcína proti covidu-19 stala celosvětovým veřejným statkem a byla dostupná globálně.
Pro zajištění účinnosti strategií očkování proti covidu-19 by se měly členské státy zaměřit na tato nová opatření: zajistit kapacitu služeb očkování pro dodávky očkovacích
látek; zajistit snadný přístup k očkovacím látkám pro cílové skupiny obyvatel; připravit se na nasazení očkovacích látek s různými vlastnostmi a požadavky na skladování a
přepravu a přezkoumat požadovanou očkovací infrastrukturu; zajistit, aby informační systémy pro imunizaci a další vakcinační registry byly aktualizovány a připraveny
zpracovávat údaje o očkování; zajistit jasnou komunikaci o přínosech, rizicích a významu očkovacích látek; koordinovat úsilí v boji proti zavádějícím a nepravdivým informacím
týkajícím se případné vakcíny; připravit se na provedení studií o účinnosti a bezpečnosti očkovacích látek.
Další otázkou, kterou je třeba vyřešit, je určení možných prioritních skupin pro počáteční fáze zavádění očkovací látky. Mezi tyto skupiny by podle Komise mohli patřit: pracovníci
zdravotnických zařízení a zařízení dlouhodobé péče, osoby starší 60 let, ohrožená populace v důsledku chronických onemocnění, komorbidit a dalších souvisejících zdravotních
problémů, nepostradatelní pracovníci mimo zdravotnictví, komunity, kde není možnost dodržovat rozestupy, pracovníci, kteří nemají možnost dodržovat rozestupy, nebo zranitelné
sociálně-ekonomické skupiny a jiné skupiny vystavené vyššímu riziku. Členské státy by měly: stanovit seznam priorit pro očkování, který by určil klíčové skupiny obyvatelstva a
komunity a zaměřil se na ně; vyvinout a provádět modelování (např. pro plánování poptávky a intervenční opatření v oblasti očkovacích látek); pravidelně přezkoumávat kritické
faktory a sdílet znalosti a zkušenosti týkající se vypracování a provádění strategií očkování.
V rámci překlenovacích kroků Komise rovněž pracuje na návrhu na vytvoření evropské obdoby úřadu „BARDA“ (Biomedical Advanced Research and Development Authority, Úřad
pro pokročilý výzkum a vývoj v oblasti biomedicíny), který by pracoval na biomedicínském výzkumu, připravenosti a reakci.
12097/20
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Sdělení Komise Radě - Posouzení akčního plánu České republiky k nápravě nedostatků zjištěných v roce 2019 při hodnocení uplatňování schengenského acquis v
oblasti Schengenského informačního systému
V rámci hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis stanovila Rada v prováděcím rozhodnutí ze dne 20. února 2020 doporučení k
nápravě nedostatků zjištěných v roce 2019 při hodnocení uplatňování schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v ČR. ČR následně v červnu 2020
předložila akční plán k nápravě těchto nedostatků. Předkládané sdělení posuzuje adekvátnost akčního plánu. Komise konstatuje, že akční plán v oblasti Schengenského
informačního systému odstraňuje zjištěné nedostatky, a považuje jej za adekvátní. U některých opatření požaduje doplňující informace. ČR má nyní podat zprávu o následných
opatřeních a dále podávat zprávu každé tři měsíce do doby, než bude akční plán zcela proveden.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
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Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě o provádění akčního plánu o vojenské mobilitě od června 2019 do září 2020
Akční plán o vojenské mobilitě byl přijat dne 28. března 2018. Zaměřuje se na tři hlavní oblasti - dopravní infrastrukturu, regulační a procedurální záležitosti a další průřezová
témata a posiluje součinnost civilního a vojenského sektoru. Předkládaná zpráva je druhou zprávou o pokroku při provádění akčního plánu a týká se období od června 2019 do září
2020. Doplňuje druhou výroční zprávu Evropské obranné agentury o vojenské mobilitě z května 2020.
Provádění akčního plánu pokračuje úspěšně díky úzké a nepřetržité spolupráci mezi útvary Komise, Evropskou službou pro vnější činnost včetně Vojenského štábu EU a Evropskou
obrannou agenturou i díky plnému zapojení členských států EU do mezirezortní spolupráce. Mezi konkrétní dosažené výsledky patří aktualizace vojenských požadavků, aktualizace
analýzy rozdílů, dohoda o požadavcích na dvojí užití nebo přijetí formuláře EU 302 a směrnice zajišťující rovné zacházení s obranným úsilím v rámci NATO a v rámci EU z
fiskálního hlediska. Jako „vlajková loď“ spolupráce mezi EU a NATO pokračují účinné interakce mezi štáby EU a NATO v oblasti vojenské mobility a přinášejí konkrétní výstupy,
které stavějí zejména na soudržnosti mezi příslušnými soubory vojenských požadavků. Tuto spolupráci dále prohlubuje strukturovaný dialog EU-NATO na úrovni personálu. Další
zpráva o pokroku bude předložena do konce léta 2021.
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings
(2020) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims - Zpráva Komise
Evropskému parlamentu a Radě - Třetí zpráva o pokroku dosaženém v oblasti boje proti obchodování s lidmi (2020) podle článku 20 směrnice 2011/36/EU o
prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí
Komise předkládá třetí zprávu o pokroku v oblasti boje proti obchodování s lidmi. Za období 2017-2018 bylo v EU 14 145 registrovaných obětí obchodování s lidmi.
Nejrozšířenějšími formami obchodování zůstává obchodování za účelem pohlavního vykořisťování (60 %) a pracovního vykořisťování (15 %), u nějž byl v některých členských
státech zaznamenán nárůst. Téměř tři čtvrtiny registrovaných obětí tvoří ženy a dívky a téměř čtvrtinu obětí tvoří děti. Občané EU představovali téměř polovinu registrovaných
obětí. Velkým problémem zůstává obchodování s občany EU v rámci jejich vlastního členského státu - tyto oběti představovaly více než třetinu všech obětí v rámci EU. Z hlediska
občanství byli nejčastějšími oběťmi v rámci EU občané Rumunska, Maďarska, Francie, Nizozemska a Bulharska a mezi třetími zeměmi občané Nigérie, Číny, Ukrajiny, Maroka a
Indie. Sítě obchodníků s lidmi vykazují stále větší míru profesionalizace a tvoří dobře strukturované zločinecké organizace s mezinárodním působením, které v některých případech
využívají specializované skupiny. Zvyšuje se rovněž zneužívání informačních technologií těmito zločinci. Mezi nové trendy patří kromě využívání internetu a nových technologií
obchodování s dětmi za účelem nelegálních adopcí, obchodování za účelem více druhů vykořisťování, prodeje dětí nebo prodeje orgánů a obchodování za účelem finančních
podvodů nebo surogace. Prioritou Komise zůstává úplná transpozice a plné provedení směrnice o boji proti obchodování s lidmi. Dalšího úsilí je třeba zejména v boji proti
beztrestnosti, včetně zvýšení míry konfiskace majetku získaného trestnou činností. V oblasti pomoci obětem a prosazování jejich práv řada členských států vnímá jako prioritní
potřebu zajištění personalizovaných služeb přizpůsobených potřebám jednotlivých obětí, multidisciplinárního přístupu a kvalifikovaného personálu (včetně znalosti jazyků). Právní
úprava kriminalizace využívání služeb obětí obchodování s lidmi se v jednotlivých státech stále liší, což nedostatečně účinně odrazuje od využívání těchto služeb. Celkově ze
zjištěných údajů vyplývá, že je třeba dále zlepšit provádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi. Ke zlepšení situace by přispělo rovněž posílení partnerství se třetími zeměmi.
V rámci agendy pro boj proti organizovanému zločinu je třeba přijmout nový strategický přístup k vymýcení obchodování s lidmi.
12280/20

COM(2020) 661 final

st12280.en20.pdf (531 KB, 23. 10. 2020)
Přílohy:
st12280-ad01.en20.pdf (1 MB, 23. 10. 2020)

23. 10. 2020 23. 10. 2020

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU ke snížení emisí methanu
V rámci úsilí o snižování emisí skleníkových plynů předkládá Komise strategii EU zaměřenou na snížení emisí methanu. Methan je po oxidu uhličitém druhým nejvýznamnějším
plynem vyvolávajícím změnu klimatu a zároveň silně znečišťuje ovzduší v místě svého vzniku a způsobuje vážné zdravotní problémy. Strategie zahrnuje legislativní i nelegislativní
opatření na úrovni EU i v celosvětovém měřítku především v energetice, zemědělství a odpadovém hospodářství, což jsou sektory, které produkují celosvětově zhruba 95 %
antropogenních emisí tohoto plynu.
1) Horizontální opatření - zlepšení měření a vykazování emisí methanu, zřízení mezinárodního střediska pro sledování emisí methanu (v partnerství s Programem OSN pro životní
prostředí, koalicí pro klima a čisté ovzduší a Mezinárodní energetickou agenturou), širší využívání satelitních technologií pro zjišťování a monitorování emisí, přezkum relevantních
právních předpisů EU, urychlení rozvoje trhu s bioplynem z udržitelných zdrojů.
2) Opatření v odvětví energetiky - předložení návrhů na zavedení povinnosti zlepšit detekci a opravy úniků v plynárenské infrastruktuře a zvážení právních předpisů, které by
zakázaly postupy flérování a odvětrávání. Komise podpoří nápravná opatření v rámci iniciativy pro uhelné regiony, které procházejí transformací, naváže dialog se svými
mezinárodními partnery a prozkoumá možné normy, cíle nebo pobídky pro dovoz energie do EU a nástroje pro jejich prosazování.
3) Opatření v odvětví zemědělství - zlepšení vykazování, lepší sběr dat, podpora snižování emisí prostřednictvím společné zemědělské politiky, sdílení osvědčených postupů, pokud
jde o inovativní technologie omezující methan, výživu zvířat a šlechtění, podpora cíleného výzkumu v oblasti technologií, řešení blízkých přírodě a změny stravovacích návyků,
výroba bioplynu, biomateriálů a biochemikálií z nerecyklovatelného organického odpadu a zbytkových toků a podpora sběru těchto odpadních produktů.
4) Opatření v odvětví odpadů - zlepšení nakládání se skládkovým plynem, přezkum relevantních právních předpisů o skládkách (2024), minimalizace skládkování biologicky
rozložitelného odpadu, zvážení návrhu nových výzkumných činností v oblasti technologií pro přeměnu odpadů na biomethan.
Kromě uvedených odvětvových opatření Komise přezkoumá nařízení o sdílení úsilí a zváží rozšíření působnosti směrnice o průmyslových emisích tak, aby se nově vztahovala i na
odvětví produkující methan.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Stav přírody v Evropské unii - Zpráva o stavu a trendech u
druhů a typů stanovišť chráněných podle směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť za období 2013–2018
Předkládaná zpráva představuje třetí hodnocení stavu z hlediska ochrany v EU provedené na základě směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Je
výsledkem největšího a nejrozsáhlejšího shromažďování údajů a podávání zpráv o stavu přírody v Evropě a dokumentuje stav a trendy stanovišť a druhů v období 2013–2018. Další
hodnocení stavu přírody je plánováno na rok 2026.
Celkově mírně vzrostl podíl druhů a stanovišť se zhoršujícími se trendy: u ptáků z 20 % na 23 %, u jiných druhů než ptáků z 22 % na 26 % a u stanovišť z 30 % na 32 %. V průměru
6 % vnitrostátních/regionálních hodnocení členských států vykazuje zlepšení u stanovišť a u jiných druhů než ptáků. Ke zlepšení v alespoň jednom členském státě v přinejmenším
jedné vykazované sezoně došlo u 397 (pod)druhů ptáků, např. orla mořského, jeřába popelavého, luňáka červeného nebo volavky bílé.
Z hodnocení na úrovni EU vyplývá, že 47 % všech druhů ptáků má dobrý stav populace, což je pokles o 5 procentních bodů z 52 % v roce 2015. Podíl druhů, u nichž je stav
nedostatečný a špatný, vzrostl z 32 % na 39 %. Téměř třetina (30 %) všech hodnocených druhů hnízdících ptáků vykazuje klesající krátkodobý trend (za období 2007-2018, stejné
procento jako v roce 2015). Klesly podíly druhů s dobrým stavem (o 8-9 % oproti roku 2015) a naopak se zvýšily podíly druhů se špatným nebo nedostatečným stavem (o 6-9 %
oproti roku 2015). Více než čtvrtina (27 %) hodnocení jiných druhů než ptáků uvádí dobrý stav z hlediska jejich ochrany, zatímco v roce 2015 to bylo 23 %. 63 % uvádí
nedostatečný nebo špatný stav, což je podobný údaj jako v roce 2015 (60 %). Z 2 049 druhů, jejichž stav z hlediska ochrany byl zhodnocen jako nedostatečný nebo špatný na úrovni
EU, vykazuje 35 % klesající a 6 % rostoucí trend.
Stav stanovišť z hlediska ochrany se ve vykazovaném období nezlepšil. Pouze 15 % hodnocení stanovišť uvádí dobrý stav z hlediska ochrany, oproti 16 % v roce 2015. Převážná
většina uvádí nepříznivý stav (45 % nedostatečný a 36 % špatný, v porovnání se 47 % a 30 % v roce 2015). Nejnižší podíl hodnocení s „dobrým“ stavem mají pobřežní stanoviště, ve
špatném stavu jsou duny, vrchoviště, rašeliniště a močály a travinné porosty a v obzvláště špatném stavu jsou travinné porosty, které vyžadují aktivní obhospodařování. Stav 81 %
uvedených stanovišť je hodnocen jako „nedostatečný“ nebo „špatný“ na úrovni EU. Pouze 9 % z nich vykazuje zlepšující se trendy, zatímco u 36 % stanovišť se ukazuje trvalé
zhoršování.
Nejčastěji vykazované tlaky u stanovišť i druhů pocházely ze zemědělství, což odráží relativní rozsah využití zemědělské půdy a změny zemědělských postupů. Dalšími nejčastějšími
tlaky pak jsou změna hydrologických režimů, urbanizace a znečištění. Pokud jde o ochranná opatření, zdaleka nejběžnější jsou opatření mající za cíl udržet zemědělské oblasti ve
vhodném ekologickém stavu. Cílem většiny opatření je zachovat současný stav (u druhů i stanovišť). Zvláště chráněné oblasti jsou začleněny do sítě Natura 2000, kterou ke konci
roku 2019 tvořilo 27 852 lokalit s plochou 1 358 125 km2. Od posledního vykazovaného období se zdvojnásobila plocha sítě na moři, bylo vyhlášeno 7 262 nových oblastí a výrazně
vzrostl počet lokalit s komplexními plány řízení.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro udržitelnost v oblasti
chemických látek - K životnímu prostředí bez toxických látek
Předkládaná strategie pro udržitelnost chemických látek je prvním krokem k dosažení cíle nulového znečištění pro životní prostředí bez toxických látek stanoveného v Zelené
dohodě pro Evropu. Cílem strategie je podpořit inovace v oblasti bezpečných a udržitelných chemických látek a zvýšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před
nebezpečnými chemickými látkami. Její součástí je mimo jiné zákaz používání nejškodlivějších chemických látek ve spotřebních výrobcích, jako jsou hračky, výrobky pro péči o děti,
kosmetika, detergenty, materiály určené pro styk s potravinami nebo textil, není-li jejich použití prokazatelně nutné; strategie má také zajistit bezpečnější a udržitelnější používání
všech chemických látek. Navržená opatření jsou rozdělena do pěti oblastí, v jejichž rámci jsou stanoveny tematické priority:
1. inovace pro bezpečné a udržitelné chemické látky v EU - zajištění bezpečnosti a udržitelnosti již ve fázi návrhu výrobků, vytvoření netoxických materiálových cyklů, inovace v
průmyslové výrobě chemických látek (ekologizace, digitalizace), posílení otevřené autonomie EU;
2. silnější právní rámec EU pro řešení naléhavých environmentálních a zdravotních obav - ochrana před nejškodlivějšími chemickými látkami, úprava týkající se endokrinních
disruptorů a směsí chemikálií, řešení chemického znečištění v přírodním prostředí, úprava týkající se per- a polyfluoralkylových látek (PFAS);
3. zjednodušení a konsolidace právního rámce - jedno posouzení pro jednu látku, nulová tolerance v případě nedodržování pravidel;
4. vytvoření komplexní základny znalostí o chemických látkách - zlepšení dostupnosti údajů prostřednictvím informačních požadavků, lepší propojení vědy a politiky;
5. vytvoření globálního systému řádného řízení chemických látek - posílení mezinárodních standardů, podpora standardů v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti ve třetích zemích.
Sdělení je doplněno souborem pracovních dokumentů, které se zabývají stávající úpravou ve vztahu k různým skupinám chemických látek, a souhrnem příspěvků, které Komise
obdržela od zainteresovaných stran v rámci přípravy strategie.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový EVP pro výzkum a inovace
Evropský výzkumný prostor vyhlásila Komise v roce 2000 s cílem sjednotit a propojit vědecké instituce a výzkum v Evropě a odstranit překážky pro volných pohyb vědců. U
příležitosti 20. výročí jeho vzniku a s ohledem na probíhající společenské a ekonomické změny i dopady pandemie covid-19 předkládané sdělení potvrzuje závazek vytvořit skutečně
fungující evropský výzkumný prostor a navrhuje nový přístup, který má urychlit ekologickou a digitální transformaci Evropy, zvýšit její odolnost a připravenost na budoucí krize a
podpořit konkurenceschopnost evropského výzkumu na globální úrovni. Tento nový přístup sleduje čtyři strategické cíle:
1. upřednostňování investic a reforem - usnadnění evropských a národních investic a reforem na podporu priorit EU, např. prostřednictvím stanovení cílů v oblasti financování
(včetně potvrzení závazku členských států investovat do výzkumu a vývoje 3 % HDP), společného programování nebo využití relevantních nástrojů a programů (Horizont Evropa,
Nástroj pro propojení Evropy, Digitální Evropa, politika soudržnosti, společná zemědělská politika, nástroj na podporu oživení a odolnosti);
2. zlepšování přístupu k excelenci - Komise navrhuje, aby členské státy, které zaostávají v investicích do výzkumu (z hlediska podílu na HDP), tyto investice v příštích pěti letech
zvýšily o 50 %. Bude rovněž podporovat příslušné reformy politik a usnadňovat koordinaci vnitrostátních programů a programů EU a zaměří se i na přilákání a udržení talentů
(iniciativa ERA4You, vytvoření zvláštního fóra pro transformaci);
3. převádění výsledků výzkumu a inovací do ekonomiky - provádění nové průmyslové strategie, posilování inovativních ekosystémů na podporu vytváření, předávání a zhodnocování
znalostí;
4. prohlubování evropského výzkumného prostoru - nový evropský rámec pro výzkumné profese (rámec dovedností, nástroj mobility, cílená odborná příprava a portál pro jednotný
přístup), podpora otevřené vědy, rozvoj výzkumných a technologických infrastruktur, posílení systému veřejné vědy prostřednictvím propojení s evropským prostorem vzdělávání,
podpora většího zastoupení žen ve výzkumu.
Komise se chce rovněž zaměřit na posílení zapojení občanů a zainteresovaných stran do rozvoje evropského výzkumného prostoru a na zlepšení správy tohoto prostoru
prostřednictvím evropského paktu pro výzkum a inovace a fóra pro transformaci. Pro dosažení těchto cílů navrhuje Komise soubor opatření, která by měla být provedena ve
spolupráci s členskými státy. Podle "cestovní mapy" uvedené v příloze sdělení je realizace opatření naplánována na období 2021-2024.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do
roku 2025
Předkládané sdělení navazuje na dosavadní spolupráci v oblasti vzdělávání v EU, mj. na strategický rámec pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET
2020). V souladu s politickými směry Komise na období 2019-2024 představuje nový přístup, jehož cílem je dokončit realizaci evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Podle
Komise by se měl další rozvoj evropského prostoru vzdělávání zaměřit na šest aspektů, v jejichž rámci jsou navrženy konkrétní nové iniciativy:
1. kvalitu - zvládnutí základních a průřezových dovedností, umožnění mobility učitelů a školitelů a spolupráce vzdělávacích institucí, podpora jazykového vzdělávání a
vícejazyčnosti, podpora učitelů při zvládání jazykové a kulturní diverzity ve školách, vnesení evropské perspektivy do vzdělávání, zajištění bezpečného prostředí ve vzdělávacích
institucích;
2. inkluzi a rovnost pohlaví - odstranění vlivu sociálního, ekonomického a kulturního statusu na účast na vzdělávání a dosažené výsledky, zajištění dostupnosti vzdělávání pro
zdravotně postižené, reforma systémů odborného vzdělávání a přípravy, strategie pro celoživotní učení, posílení přeshraniční spolupráce, odstraňování genderových stereotypů;
3. ekologickou a digitální transformaci - podpora proměny chování a dovedností v souladu se současnými potřebami a požadavky, zvýšení investic do vzdělávání a odborné
přípravy, integrace aspektu environmentální udržitelnosti do přírodních i humanitních věd, digitální dovednosti;
4. učitele a školitele - zajištění dostatku kompetentních a nadšených vzdělávacích pracovníků, zvýšení ohodnocení učitelské profese (společenského i finančního), zajištění
příležitostí pro trvalý profesní rozvoj, širší využívání mezinárodní mobility;
5. vysokoškolské vzdělávání - podpora spolupráce (i mezinárodní) mezi vzdělávacími institucemi, automatické uznávání kvalifikací a výsledků studia v zahraničí, větší důraz na
specializované vzdělávací programy v oblasti pokročilých digitálních dovedností;
6. geopolitický rozměr - podpora evropských zájmů a hodnot, mezinárodní spolupráce.
Komise současně navrhuje vytvoření rámce umožňujícího dosáhnout realizace evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Jeho úkolem bude podpořit provádění navržených
iniciativ, určit cíle a ukazatele pro sledování pokroku, podpořit začlenění vzdělávání a odborné přípravy do evropského semestru a položit základy pro plnohodnotný rámec správy
evropského prostoru vzdělávání. V období do roku 2025 by měly být zachovány a využívány osvědčené přístupy v oblasti vzájemného učení vytvořené v rámci ET 2020. Hlavními
prvky nového rámce by měly být: pravidelné společné diskuse Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport s dalšími formacemi Rady, ustavení Řídícího výboru pro evropský
prostor vzdělávání, podpora společné tvorby politiky a společného financování Komisí, členskými státy a zainteresovanými stranami, vytvoření trvalé veřejné platformy věnované
evropskému prostoru vzdělávání zpřístupňující informace a služby.
Pro sledování pokroku navrhuje Komise pět kvantitativních cílů na úrovni EU, jichž by mělo být dosaženo do roku 2030:
• podíl 15letých žáků, kteří mají problémy se čtením, matematikou a přírodními vědami, by měl být nižší než 15 %;
• podíl absolventů základního vzdělání, kteří mají problémy s počítačovou nebo informační gramotností, by měl být nižší než 15 %;
• nejméně 98 % dětí ve věku od 3 let do zahájení povinné školní docházky by se mělo účastnit předškolního vzdělávání;
• podíl osob ve věku 20-24 let s minimálně vyšším středním vzděláním by měl být 90 %;
• podíl osob ve věku 30-34 let s dosaženým terciárním vzděláním by měl být nejméně 50 %.
V roce 2022 předloží Komise zprávu o pokroku a společně s Evropským parlamentem uspořádá v roce 2023 setkání, které dosažený pokrok zhodnotí.
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