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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 1365/75
Cílem předkládaného návrhu je revize zakládajícího nařízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) z roku 1975. Tato revize má jednak sladit
určitá ustanovení stávajícího nařízení se společným přístupem k decentralizovaným agenturám z roku 2012 (postup jmenování ředitele, terminologie) a jednak aktualizovat cíle a
úkoly nadace. To zahrnuje především přesnější vymezení role nadace při podpoře Komise, členských států a sociálních partnerů týkající se utváření a provádění politik zaměřených
na zlepšení životních a pracovních podmínek a podpory sociálního dialogu. Do nařízení jsou nově zahrnuta ustanovení týkající se opatření proti podvodům, konfliktu zájmů a
hodnocení. Dalším bodem revize je harmonizace ustanovení o vytváření programů a podávání zpráv s požadavky rámcového finančního nařízení. Členové řídící rady zastupující
organizace zaměstnavatelů a odbory z každého členského státu by měli být nově jmenováni na základě seznamu vypracovaného organizacemi sociálních partnerů EU.
11530/16

COM(2016) 531 final

2016/0256 (COD)

st11530.cs16.pdf (700 KB, 24. 8. 2016)

23. 8. 2016 24. 8. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č.
2062/94
Cílem předkládaného návrhu je revize zakládajícího nařízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (EU-OSHA) z roku 1994. Tato revize má jednak sladit určitá
ustanovení stávajícího nařízení se společným přístupem k decentralizovaným agenturám z roku 2012 (terminologie) a jednak aktualizovat cíle a úkoly agentury. To zahrnuje
především přesnější vymezení role agentury při podpoře Komise a dalších institucí a orgánů EU, členských států a sociálních partnerů v oblasti utváření a provádění politik
týkajících se zdraví a bezpečnosti při práci na úrovni EU i členských států. Do nařízení jsou nově zahrnuta ustanovení týkající se opatření proti podvodům, konfliktu zájmů a
hodnocení. Dalším bodem revize je harmonizace ustanovení o vytváření programů a podávání zpráv s požadavky rámcového finančního nařízení.
11531/16

COM(2016) 528 final

2016/0254 (COD)

st11531.cs16.pdf (711 KB, 24. 8. 2016)

23. 8. 2016 24. 8. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské
republiky k Evropské unii
Chorvatsko se v přístupové smlouvě zavázalo přistoupit k mezinárodním dohodám podepsaným nebo uzavřeným Evropskou unií a jejími členskými státy. Cílem předkládaného
návrhu je schválit přistoupení Chorvatska k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Jordánskem platné od 1. května 2002, a to formou uzavření protokolu k této dohodě. Jednání
o protokolu s Jordánskem vedla na základě zmocnění od Rady Komise a tato jednání byla formálně uzavřena dne 6. května 2014.
11773/16

COM(2016) 527 final

2016/0253 (NLE)

st11773.cs16.pdf (336 KB, 25. 8. 2016)
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Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na
přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Chorvatsko se v přístupové smlouvě zavázalo přistoupit k mezinárodním dohodám podepsaným nebo uzavřeným Evropskou unií a jejími členskými státy. Cílem předkládaného
návrhu je schválit přistoupení Chorvatska k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Jordánskem platné od 1. května 2002, a to formou podpisu a prozatímního
provádění protokolu k této dohodě. Jednání o protokolu s Jordánskem vedla na základě zmocnění od Rady Komise a tato jednání byla formálně uzavřena dne 6. května 2014.
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COM(2016) 529 final
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25. 8. 2016 26. 8. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75
Cílem předkládaného návrhu je revize zakládajícího nařízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) z roku 1975. Tato revize má jednak sladit určitá
ustanovení stávajícího nařízení se společným přístupem k decentralizovaným agenturám z roku 2012 (postup jmenování ředitele, terminologie) a jednak aktualizovat cíle a úkoly
Cedefop. Hlavním úkolem agentury bude i nadále podpora Komise při utváření a provádění politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, dovedností a kvalifikací. Do nařízení
jsou nově zahrnuta ustanovení týkající se opatření proti podvodům, konfliktu zájmů a hodnocení. Dalším bodem revize je harmonizace ustanovení o vytváření programů a podávání
zpráv s požadavky rámcového finančního nařízení. Členové řídící rady zastupující organizace zaměstnavatelů a odbory z každého členského státu by měli být nově jmenováni na
základě seznamu vypracovaného organizacemi sociálních partnerů EU.
11532/16

COM(2016) 532 final

2016/0257 (COD)

st11532.cs16.pdf (701 KB, 24. 8. 2016)

23. 8. 2016 24. 8. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních
údajích sbíraných na základě výběrových souborů
Statistické údaje nezbytné pro politické rozhodování na evropské úrovni i v členských státech jsou vytvářeny Evropským statistickým systémem, což je partnerství tvořené
Eurostatem a národními statistickými úřady a jinými odpovědnými orgány členských států. Spolehlivé a včasné sociální statistiky na úrovni EU jsou nezbytné pro monitorování
sociální situace a dopadu hospodářských politik a hospodářského rozvoje na sociální podmínky v členských státech a na situaci různých skupin obyvatelstva. V současné době
pocházejí tyto statistiky z různých zdrojů, k nimž patří i údaje o osobách a domácnostech sbírané individuálně na základě výběrových souborů. Sběr těchto údajů upravuje pět
nařízení, z nichž každé se týká jedné tematické oblasti. Cílem předkládaného návrhu, který je součástí Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), je zjednodušit
evropské sociální statistiky sbírané na základě výběrových souborů, zefektivnit proces sběru údajů a vést k relevantnějším výstupům. Nové nařízení má zavést společný rámec pro
evropské statistiky týkající se osob a domácností v následujících oblastech: trh práce; příjmy a životní podmínky; zdraví; vzdělávání a odborná příprava; využívání informačních a
komunikačních technologií; využívání času; spotřeba. Rovněž svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesné pravomoci týkající se změny dílčích témat, víceletého průběžného
plánování, technických specifikací, standardů předávání a výměny informací, charakteristik opor výběru a podávání zpráv. Návrh dále podporuje využívání nových forem sběru
údajů a alternativních zdrojů a upravuje možnost poskytnutí výjimek. Návrhem se ruší dvě stávající nařízení v dotčené oblasti ((ES) č. 577/97 a (ES) č. 1177/2003).
11774/16

COM(2016) 551 final
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors: Protection of the EU budget to end 2015 (Sdělení
Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru: Ochrana rozpočtu EU do konce roku 2015)
Předkládané sdělení popisuje fungování prevetivních a nápravných mechanismů zakotvených v legislativě EU a opatření přijatá Komisí za účelem ochrany rozpočtu EU před
nezákonnými a neoprávněnými výdaji. V roce 2015 činily potvrzené finanční opravy a inkasa 3 449 milionů EUR, tj. 2,4% plateb z rozpočtu, provedené finanční opravy a inkasa pak
dosáhly výše 3 853 milionů EUR, tj. 2,7% plateb z rozpočtu. Největší podíl na těchto částkách měly platby v oblasti zemědělství a rozvoje venkova (1 292, resp. 1 587 milionů EUR)
a politiky soudržnosti (1 744, resp. 1 808 milionů EUR). Komise se více zaměřuje na preventivní opatření, osvědčila se rovněž víceletá preventivní a nápravná opatření přijatá
Komisí i členskými státy. Z finančních oprav a inkas, o nichž bylo rozhodnuto v roce 2015, bylo 90% provedeno do konce tohoto roku. Čisté finanční opravy (tj. ty, kdy se
prostředky vrací do rozpočtu EU) zůstávají typické pro oblast zemědělství a rozvoje venkova, zatímco v politice soudržnosti se mohou neoprávněně vyplacené částky započíst oproti
dalším (novým) způsobilým výdajům. V roce 2015 byla zavedena některá opatření zahrnutá do víceletého finančního rámce 2014-2020, jako přerušení, zrušení nebo omezení
financování z rozpočtu EU v oblasti zemědělské politiky nebo každoroční ověřování účtů ze strany orgánů odpovědných za řízení programů v oblasti politiky soudržnosti.
11417/16

COM(2016) 486 final

st11417.en16.pdf (1 MB, 22. 8. 2016)

22. 8. 2016 22. 8. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy,
zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
V souladu s nařízením (ES) č. 428/2009 předkládá Komise každoroční zprávu o činnosti, šetřeních a konzultacích Koordinační skupiny pro dvojí užití. Tato zpráva poskytuje
informace o provádění nařízení v roce 2015 a obsahuje souhrnné údaje o kontrole vývozu zboží dvojího užití za tento rok. V roce 2015 došlo k aktualizaci kontrolního seznamu EU
prostřednictvím nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2420/2015. Většina z více než 100 změn vyplývá z Wassenaarského ujednání a Režimu kontroly raketových
technologií. Změny se týkají zejména kontroly obráběcích strojů, technologie letecké elektroniky, systémů skládání křídel letadel, vybavení pro kosmické lodě a civilních
bezpilotních vzdušných prostředků. Nařízení upravuje vývoz přibližně 1869 položek dvojího užití v 10 kategoriích. Nejpočetnějšími kategoriemi byly zvláštní materiály, snímače a
lasery, elektronika a zpracování materiálů. Z hlediska místa určení vývozu byly nejdůležitějšími cílovými státy USA, Čína, Rusko a Švýcarsko; z regionálního hlediska směřoval
největší objem vývozu do Asie. Celková hodnota žádostí činila 59 miliard EUR, povolený obchod dosáhl 41,5 miliardy EUR. Většina transakcí byla povolena v rámci individuálních
licencí. Hodnota zamítavých rozhodnutí v roce 2014 dosáhla 6,8 miliardy EUR, což je významně více, než bývá obvyklé.
11772/16

COM(2016) 521 final

st11772.cs16.pdf (586 KB, 25. 8. 2016)

25. 8. 2016 25. 8. 2016

Zpráva Komise Radě - Dvanáctá zpráva o provádění nařízení Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29. dubna 2004 a o stavu vyplývajícím z jeho uplatňování za období od 1.
ledna do 31. prosince 2015
Nařízení (ES) č. 866/2004 upravuje od 1. května 2004 uplatňování práva EU v oblasti pohybu osob, zboží a služeb přes demarkační linii na Kypru. Zpráva konstatuje, že
uplatňování nařízení v roce 2015 bylo uspokojivé. Pozornost je však třeba věnovat zvyšování počtu osob neoprávněně překračujících linii (970 v roce 2012, 1043 v roce 2013, 1265
v roce 2014 a 1290 v roce 2015). Problémem jsou rovněž neautorizované přechody. V roce 2015 byly zřízeny dva nové oficiální přechody - Deryneia a Lefka-Apliki. Objem obchodu
přes demarkační linii zůstává na nízké úrovni, a Komise by proto uvítala odstranění zbývajících překážek.
11646/16

COM(2016) 494 final

st11646.cs16.pdf (422 KB, 24. 8. 2016)
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Zpráva Komise - Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME) v období 2014-2020: Monitorovací zpráva
COSME je program pro akce EU zaměřené na zlepšení konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků. Navazuje na program pro podnikání a inovace (EIT), který
probíhla v letech 2007-2013. Program se zaměřuje na čtyři oblasti: zlepšování přístupu k financování pro malé a střední podniky; zlepšování přístupu na trhy v EU i mimo ni;
zlepšování rámcových podmínek pro obchod a konkurenceschopnosti podniků; podpora podnikání a podnikatelské kultury. Předkládaná zpráva podává přehled plnění rozpočtu
programu COSME v roce 2014. Celkový rozpočet činil 258 983 630 EUR včetně správních prostředků. Z této částky bylo přiděleno 99,23%. 163,5 milionu EUR (58%) bylo
přiděleno v rámci zlepšování přístupu k financování, 61,5 milionu EUR (24%) bylo vyčleněno na usnadnění přístupu na trhy, 30,1 milionu EUR (11,7%) se týkalo zlepšování
rámcových podmínek a konkurenceschopnosti a 12,9 milionu EUR (5%) bylo vyčleněno na podporu podnikání. Mezi hlavní přínosy programu v roce 2014 patřila podpora při
zahájení podnikání a pomoc s přístupem na nové trhy.
11770/16

COM(2016) 526 final

st11770.cs16.pdf (567 KB, 25. 8. 2016)

25. 8. 2016 25. 8. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES
a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009
Nařízení (EU) č. 347/2013 stanovuje hlavní směry pro včasný rozvoj a interoperabilitu prioritních koridorů a oblastí transevropské energetické infrastruktury. Za tím účelem
svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví unijní seznam projektů společného zájmu, tj. projektů nezbytných pro vznik fungující
transevropské energetické infrastruktury. Tato pravomoc je Komisi udělena na období čtyř let od 15. května 2013. Předkládaná zpráva podává přehled o jejím výkonu. V jeho rámci
Komise dosud přijala dva akty: nařízení (EU) č. 1391/2013 (již neplatné) a nařízení (EU) 2016/89, které stanovuje aktuální seznam projektů společného zájmu. Vzhledem k tomu, že
seznam má být aktualizován každé dva roky, se Komise domnívá, že pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, by měla být prodloužena o další čtyři roky (děje se
automaticky, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitku).
11743/16

COM(2016) 509 final

st11743.cs16.pdf (366 KB, 24. 8. 2016)

23. 8. 2016 24. 8. 2016

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Desátá výroční zpráva za rok 2015 o provádění pomoci Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 389/2006 ze dne
27. února 2006, kterým se vytváří nástroj finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru
Nařízení (ES) č. 389/2006 zakládá nástroj finanční podpory Společenství pro tureckou část Kypru. Celkem bylo v letech 2006-2015 na pomoc v rámci tohoto nástroje vyčleněno 402
milionů EUR, přičemž na rok 2015 to bylo 32 337 900 EUR. Závazky dosáhly výše 27,7 milionu EUR a platby činily 17,7 milionu EUR. Podpora se zaměřuje na šest cílů: rozvoj
infrastruktury; sociální a hospodářský rozvoj; usmíření, budování důvěry a rozvoj občanské společnosti; sblížení tureckého společenství na Kypru s EU; přípravu na přijetí acquis; a
provádění acquis. V roce 2015 byly díky podpoře z nástroje otevřeny dva nové přechody na demarkační linii. Problémem zůstává především nedostatečná připravenost na přijetí a
provádění acquis, a to zejména v oblasti životního prostředí a zdraví zvířat.
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