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Proposal for a Council Decision on guidelines for the employment policies of the Member States - Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
Za účelem koordinace fiskálních, makroekonomických a strukturálních politik členských států vypracovává Komise každoročně hlavní směry politik zaměstnanosti, které jsou součástí integrovaných hlavních směrů pro provádění strategie Evropa 2020. Jejich
cílem je poskytnout vodítka pro provádění politik v členských státech a v Unii. Na základě posouzení vývoje trhů práce a sociální situace od doby přijetí hlavních směrů politik zaměstnanosti pro rok 2018 není třeba tyto směry aktualizovat. Pro rok 2019 by tak
měly zůstat v platnosti hlavní směry politik zaměstnanosti stanovené v rozhodnutí (EU) 2018/1215, aby byla zajištěna stabilita a dostatek času pro jejich provádění.
7015/19

COM(2019) 151 final

2019/0056(NLE)

st07015.en19.pdf (310 KB, 1. 3. 2019)

1. 3. 2019 1. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Černou Horou o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře jménem Evropské unie
Nařízení (EU) 2016/1624 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži stanoví, že v případech, kdy je plánováno nasazení jednotek ve třetí zemi při činnostech, při nichž budou mít příslušníci těchto jednotek výkonné pravomoci, nebo v případech, kdy to jiné
činnosti ve třetích zemích vyžadují, uzavře Unie s dotčenou třetí zemí dohodu o postavení jednotek. Dne 16. října 2017 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Černou Horou o dohodě o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou
pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře. Jednání byla uzavřena dne 5. července 2018 a dohoda byla později oběma stranami parafována. Cílem předkládaných návrhů je schválit podpis a uzavření vyjednané dohody jménem Unie.
6799/19

COM(2019) 89 final

2019/0041(NLE)

st06799.cs19.pdf (511 KB, 26. 2. 2019)
Přílohy:
st06799-ad01.cs19.pdf (482 KB, 26. 2. 2019)

25. 2. 2019 26. 2. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Černou Horou o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře
6801/19

COM(2019) 90 final

2019/0043(NLE)

st06801.cs19.pdf (512 KB, 26. 2. 2019)
Přílohy:
st06801-ad01.cs19.pdf (481 KB, 26. 2. 2019)

25. 2. 2019 26. 2. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Korejskou republikou o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie
Dne 5. června 2003 pověřila Rada (na základě rozsudků Soudního dvora ve věcech tzv. "otevřeného nebe") Komisi, aby zahájila jednání s třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách dohodou na
úrovni Unie. Účelem těchto dohod je zajistit, aby všichni letečtí dopravci z EU získali nediskriminační přístup na tratě mezi EU a třetími zeměmi. Dohoda vyjednaná s Korejskou republikou nahrazuje nebo doplňuje stávající ustanovení 22 dvoustranných dohod
mezi členskými státy a Korejskou republikou o leteckých službách. Cílem předkládaných návrhů je schválit podpis a uzavření této dohody jménem Unie.
6816/19

COM(2019) 92 final

2019/0044(NLE)

st06816.cs19.pdf (435 KB, 28. 2. 2019)
Přílohy:
st06816-ad01.cs19.pdf (465 KB, 28. 2. 2019)

28. 2. 2019 28. 2. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Korejskou republikou o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie
6820/19

COM(2019) 91 final

2019/0045(NLE)

st06820.cs19.pdf (435 KB, 28. 2. 2019)
Přílohy:
st06820-ad01.cs19.pdf (467 KB, 28. 2. 2019)

28. 2. 2019 28. 2. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně
druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jeho jednacím řádu
Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem byla podepsána v Tokiu dne 17. července 2018 a prozatímně se uplatňuje od 1. února 2019. Dohodou se zřizuje Smíšený výbor, jehož hlavním úkolem je koordinovat partnerství podle dohody a
zajišťovat řádné fungování a účinné provádění dohody. Nyní má výbor přijmout svůj jednací řád. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
6795/19

COM(2019) 105 final

2019/0055(NLE)

st06795.cs19.pdf (429 KB, 28. 2. 2019)
Přílohy:
st06795-ad01.cs19.pdf (420 KB, 28. 2. 2019)

22. 2. 2019 28. 2. 2019

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských
politických stran a evropských politických nadací
Nařízení o evropských politických stranách svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem zajištění řádného fungování rejstříku evropských politických stran, stanovení doplňujících údajů nebo podkladů pro zajištění řádné správy
rejstříku úřadem a změny standardního prohlášení uvedeného v příloze nařízení. Tato pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let od 24. listopadu 2014 a její přenesení se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský parlament
nebo Rada nevznesou námitku. Komise v rámci jejího výkonu dosud přijala jeden akt v přenesené pravomoci, a sice nařízení (EU, Euratom) 2015/2401 o obsahu a fungování rejstříku evropských politických stran a politických nadací, které upřesnilo údaje,
doplňující údaje a podklady, jež mají být v rejstříku uchovány.
6865/19

COM(2019) 94 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2017/0219(COD)

st06865.cs19.pdf (402 KB, 27. 2. 2019)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských
subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (nařízení EU o těžbě dřeva)
Nařízení (EU) č. 995/2010 o těžbě dřeva svěřuje v několika ustanoveních Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, a to za účelem doplnění kritérií pro posouzení rizik, doplnění procedurálních pravidel pro uznávání kontrolních organizací a
úpravy seznamů uvedených v příloze. Tato pravomoc je Komisi svěřena na dobu sedmi let od 2. prosince 2010 a její přenesení se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku. Naposledy
bylo prodlouženo do 1. prosince 2024. Zprávu o výkonu této pravomoci předkládá Komise v tříletých intervalech. Předkládaná zpráva je druhou zprávou tohoto typu a týká se období 2016-2018. V tomto období Komise přenesené pravomoci nevykonávala. V
roce 2017 zahájila studii posouzení dopadů s cílem určit, zda je třeba změnit stávající definici výrobku v nařízení, a v návaznosti na ni případně podnikne další kroky.
6802/19

COM(2019) 86 final

st06802.cs19.pdf (434 KB, 25. 2. 2019)

25. 2. 2019 25. 2. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění určitých ustanovení nařízení (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, v
období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016
Komise předkládá druhou zprávu o provádění určitých ustanovení týkajících se přístupu k povolání podnikatele v silniční dopravě za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016. Cílem zprávy je zajistit lepší kontrolu uplatňování nařízení (ES) č. 1071/2009,
kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě. Zpráva je založena především na zprávách předložených členskými státy. Zprávy předložily všechny členské státy, avšak některé se
značným zpožděním. V některých zprávách nebyly obsaženy všechny požadované informace - např. pouze dva státy předložily údaje o počtu kontrol provedených s ohledem na čtyři požadavky týkající se přístupu k povolání podnikatele v silniční dopravě. Ve
sledovaném období bylo vydáno 278 092 povolení k výkonu povolání provozovatele v silniční dopravě (91 % pro nákladní dopravce) a odňato nebo pozastaveno 130 998 povolení. Jednoznačně nějvětší podíl na vydaných i odňatých povoleních má Španělsko
(122 790, resp. 76 534). Během vykazovaného období bylo vydáno 477 761 osvědčení o odborné způsobilosti, opět výrazně nejvíce ve Španělsku (388 218). Se značným zpožděním (původní termín byl konec roku 2012) se podařilo dokončit evropský rejstřík
podniků silniční dopravy (ERRU), který propojuje vnitrostátní elektronické rejstříky všech členských států. Komise bude podporovat další posilování správní spolupráce mezi členskými státy. Současně připomíná členským státům jejich povinnosti týkající se
podávání zpráv podle nařízení a vyzývá je, aby k podávání zpráv používaly standardní formulář.
6833/19

COM(2019) 84 final

st06833.cs19.pdf (574 KB, 26. 2. 2019)
Přílohy:
st06833-ad01.cs19.pdf (624 KB, 26. 2. 2019)

25. 2. 2019 26. 2. 2019

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Aviation Strategy for Europe: Maintaining and promoting high social standards
- Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro evropské letectví: zachování a podpora vysokých sociálních standardů
V roce 2015 přijala Komise Strategii pro evropské letectví, která zdůraznila význam sociálních otázek v odvětví letecké dopravy. Harmonizovaná pravidla v EU zajišťují všem provozovatelům letecké dopravy stejný přístup na trh, ale sociální ochrana a pracovní
právo jsou primárně odpovědností členských států. Předkládaná zpráva shrnuje pokrok dosažený při provádění sociálních aspektů strategie z roku 2015. Zaměřuje se na tři okruhy otázek, v jejichž rámci navrhuje konkrétní kroky ze strany Komise: 1) přilákání
a odborná příprava mladých lidí (hrazení praktického výcviku pilotů samotnými účastníky, zvýšení kvality odborné přípravy); 2) udržení a podpora vysokých sociálních standardů EU pro posádky letadel (rozhodné právo a soudní příslušnost, zaměstnávání s
využitím prostředníků včetně pracovních agentur, vysílání pracovníků, samostatná výdělečná činnost, posádky ze třetích zemí v EU a mezinárodní aspekty); 3) podpora rovnosti pohlaví a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Komise připomíná
význam aktivního a komplexního sociálního dialogu, který by měl pomoci vyřešit problémy vyplývající z neexistence jednotných globálních pravidel, zvyšování konkurence a strukturálních změn ve formách zaměstnávání. Kromě akcí zaměřených na konkrétní
otázky Komise v roce 2019 zorganizuje workshop na vysoké úrovni s účastí všech zainteresovaných stran věnovaný zhodnocení pokroku v sociálních aspektech letecké dopravy od roku 2015 a možnostem budoucího vývoje. Kromě toho bude zřízena ad hoc
skupina odborníků z členských států, která se bude zabývat otázkami letectví a pracovního práva za účelem určení nejlepších postupů pro zajištění dobrých pracovních podmínek.
7053/19

COM(2019) 120 final

st07053.en19.pdf (576 KB, 1. 3. 2019)

1. 3. 2019 1. 3. 2019

Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation and functioning of Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of
the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts - Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provedení a uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o
harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy
Předkládaná zpráva shrnuje výsledky hodnocení směrnice 2014/33/EU o výtazích a bezpečnostních komponentách pro výtahy provedeného Komisí. Z hodnocení vyplývá, že směrnice byla v členských státech provedena jednotně. Pokud jde o uplatňování
směrnice, objevují se drobné nesrovnalosti, pokud jde o použité definice, způsob zavedení obousměrného toku informací mezi dodavatelem a osobou odpovědnou za realizaci budov, ustanovení o přístupnosti výtahů osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace, možnost poskytnutí předchozího souhlasu k zabránění riziku sevření osob, posuzování shody a praxi při provádění dozoru nad trhem. Hodnocení potvrdilo, že směrnice funguje dobře, její cíle jsou obecně plněny a účinně přispívá k harmonizaci
pravidel v dotčené oblasti. Zjištěné problémy podle názoru Komise nevyžadují revizi směrnice a lze je řešit posílením jednotného provádění směrnice (např. prostřednictvím lepší koordinace a zkvalitnění pokynů). Komise se proto s využitím stávajících fór v
odvětví výtahů zaměří na: vyjasnění terminologie použité ve směrnici; dosažení soudržnějšího a jednotnějšího uplatňování postupu „předchozího souhlasu“; vyjasnění vztahu mezi požadavky směrnice na přístupnost výtahů a požadavky vnitrostátních právních
předpisů týkajících se přístupnosti budov a staveb; sladění postupu v rámci spolupráce příslušných orgánů dozoru nad trhem; a účinné provádění opatření ke zvýšení transparentnosti, posílení právní jistoty a urychlení přijímání norem.
6832/19

COM(2019) 87 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st06832.en19.pdf (489 KB, 26. 2. 2019)
Přílohy:
st06832-ad01.en19.pdf (1 MB, 26. 2. 2019)

26. 2. 2019 26. 2. 2019

3
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

Communication from the Commission - 2019 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No
1176/2011 - Sdělení Komise - Evropský semestr 2019: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení
(EU) č. 1176/2011
V rámci evropského semestru 2019 předkládá Komise zprávy o hospodářském a sociálním vývoji a pokroku při provádění doporučení v jednotlivých členských státech. Toto sdělení shrnuje hlavní zjištění těchto zpráv, pokud jde o pokrok strukturálních reforem
a předcházení makroekonomické nerovnováze a její nápravu. Na zprávách budou založena připravovaná nová doporučení pro jednotlivé země. Navzdory zpomalení pokračoval hospodářský růst již sedmý rok po sobě. Celkově se zlepšily rovněž veřejné finance,
nicméně v této oblasti je stále velký prostor pro zlepšení. Růst pozitivně ovlivňují především domácí faktory, jako vyšší zaměstnanost a lepší fungování vnitřního trhu. V návrhu nového víceletého finančního rámce Komise usiluje o účinnější propojení
evropského semestru s financováním EU, které by mělo posílit dopad financování v oblasti politiky soudržnosti. Všechny členské státy dosáhly pokroku při provádění specifických doporučení, i když v různé míře. Řádné provádění reforem je klíčové pro zvýšení
odolnosti národních ekonomik a členské státy by pro něj měly zajistit nezbytnou správní a technickou kapacitu. Náprava makroekonomických nerovnováh i přes některá přetrvávající slabá místa pokročila. Pokračuje snižování dluhu, zlepšují se podmínky v
bankovním sektoru EU. V některých státech se zrychluje růst cen bydlení. Zlepšuje se situace na trzích práce a zejména ve státech s podprůměrnými mzdami se zrychluje růst jednotkových nákladů na pracovní sílu. Na základě hloubkových přezkumů bylo
zjištěno, že deset států je postiženo nerovnováhou a tři jsou postiženy nadměrnou nerovnováhou (Kypr, Řecko, Itálie). V zájmu zvyšování kvality veřejných financí by měly členské státy přezkoumat výdaje. Výzvu z hlediska udržitelnosti veřejných financí
představuje v mnoha členských státech stárnutí populace. Pokrok byl zaznamenán i v reformách systémů zdravotní péče a daňových systémů, Komise se zaměřuje na boj proti agresivnímu daňovému plánování. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 bylo dosaženo
rekordní zaměstnanosti - v zaměstnání bylo 240 milionů osob. Situace se však v jednotlivých státech liší a v některých je míra nezaměstnanosti stále vyšší než 10 % (průměr EU je 6,6 %). Klíčový význam má podpora získávání odpovídajících dovedností.
Přetrvávajícím problémem je segmentace trhu práce a rovněž chudoba pracujících. Komise zdůrazňuje klíčový význam sociálního dialogu pro provádění reforem. Na relativně nízké úrovni zůstává produktivita v sektoru služeb. V řadě členských států je třeba
posílit investice do výzkumu, vývoje a inovací a pokročit ve vytváření příznivého prostředí pro investice. Pozornost by měla být věnována reformám zaměřením na zvýšení kvality veřejné správy, institucí a účinnosti soudních systémů.
6701/19

COM(2019) 150 final

st06701.en19.pdf (803 KB, 28. 2. 2019)

28. 2. 2019 28. 2. 2019

Pracovní dokument útvarů Komise - Zpráva o České republice 2019: průvodní dokument k sdělení Komise, Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině - Evropský semestr 2019: Posouzení
pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011
Komise v rámci evropského semestru 2019 předkládá pravidelnou zprávu o pokroku strukturálních reforem v ČR. Pokračující hospodářský růst nabízí příležitost ke zintezivnění strukturálních reforem. Růst reálného HDP zpomalil z 4,3 % v roce 2017 na 2,9 %
v roce 2018. Hlavní hnací silou růstu je spotřeba domácností. Zranitelná místa ekonomiky představuje spoléhání se na vývoz a přímé zahraničné investice. Přetrvávající problém představuje dlouhodobá udržitelnost veřejných financí. Výkonnost trhu práce je
velmi dobrá, ale akutní nedostatek pracovníků vede ke zvyšování mezd. Celkově je v ČR relativně nízká míra nerovností a životní standard se zvyšuje, avšak situace se dramaticky liší na regionální úrovni. ČR by měla zvýšit investice do vzdělávání a zvyšování
dovedností, domácích inovací a dopravní a digitální infrastruktury. Pokud jde o doporučení z roku 2018, bylo dosaženo pokroku, pokud jde o snižování administrativní zátěže u investic a zlepšování veřejných zakázek, posilování kapacity vzdělávacího systému
a omezování překážek výzkumu, vývoje a inovací. Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí se nezlepšila. Zpráva se zaměřuje na analýzu následujících strukturálních otázek, s nimiž jsou spojeny výzvy pro českou ekonomiku: nová penzijní opatření zlepšila
adekvátnost důchodů, ale nezajišťují dlouhodou udržitelnost; kvůli rostoucím cenám se zhoršuje dostupnost bydlení; na pracovním trhu ČR je velký nedostatek pracovních sil; úroveň dosaženého vzdělání negativně ovlivňuje nedostatek investic, nízká
atraktivita učitelského povolání a sociálně-ekonomické nerovnosti; nižší investice do dopravní infrastruktury mohou zvýšit nerovnosti mezi regiony; stále plně nefunguje ekosystém pro inovace založený na domácím výzkumu a vývoji; mnoho regionů vyžaduje
cílenou podporu s ohledem na jejich specifické potřeby; přetrvává vysoká administrativní a regulační zátěž u investic; na nízké úrovni je stále výkonnost veřejného sektoru a účinnost státní správy.
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Zpráva Komise Radě o zvláštním režimu týkajícím se daně AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech (předložená Komisí v souladu s článkem 2 rozhodnutí Rady č. 377/2014/EU ze dne 12. června 2014)
Daň AIEM (Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias) se platí z produktů dovezených na Kanárské ostrovy nebo tam získaných. Vzhledem ke specifickým podmínkám Kanárských ostrovů a s nimi spojenými
znevýhodněními a překážkami byl zaveden zvláštní režim, který Španělsko opravňuje k osvobození od této daně nebo jejímu snížení u produktů vyrobených na Kanárských ostrovech. Režim se použije od 1. července 2014 do 31. prosince 2020. Na základě
zprávy o provádění tohoto režimu do konce roku 2016 Komise konstatuje, že opatření přispělo k hospodářskému oživení regionu a zlepšení sociálního prostředí. Komise je přesvědčena, že opatření jsou stále odůvodněná a přiměřená, a nebude proto navrhovat
žádné změny.
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Floods Directive (2007/60/EC) Second River Basin Management Plans First
Flood Risk Management Plans - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) a směrnice o povodňových rizicích (2007/60/ES): druhé plány povodí, první plány pro zvládání
povodňových rizik
Komise předkládá pátou zprávu o provádění rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodňových rizicích. Je založena na posouzení druhých plánů povodí a prvních plánů pro zvládání povodňových rizik, které pro období 2015–2021 vypracovaly členské státy.
Ve srovnání s předchozím cyklem došlo při podávání zpráv ke zlepšení, ale některé členské státy předložily zprávy se zpožděním (až dva roky). Poskytnuté informace byly komplexnější, relevantnější a spolehlivější, a přispěly tak ke zlepšení znalostí.
Dodržování cílů rámcové směrnice o vodě se postupně zlepšuje, ale v dobrém stavu je stále méně než polovina útvarů povrchových vod. Je třeba dále zlepšit provádění platných pravidel a prosazování zásady "znečišťovatel platí". Po roce 2021 bude
pravděpodobně třeba přijmout řadu dalších opatření pro dosažení všech cílů směrnice do roku 2027. Všechny členské státy přijaly koncepci zvládání povodňových rizik, i když praktická míra vypracování se liší. Pro dosažení snížení potenciálních nepříznivých
důsledků významných povodní však bude třeba vyvinout velké úsilí. Komise bude s členskými státy spolupracovat na zlepšení provádění přijatých opatření a prosazování zákonných povinností týkajících se klíčových vlivů na vodní prostředí (směrnice o
dusičnanech, směrnice o čištění městských odpadních vod). Členské státy by měly zejména: 1) v případě rámcové směrnice o vodě zlepšovat zapojení zúčastněných stran, jasně identifikovat nedostatky a přijmout cílená opatření k jejich odstranění, snížit
závislost na výjimkách; a 2) v případě směrnice o povodňových rizicích jasně spojit provádění opatření s plněním cílů, určit konkrétní zdroje financování, zohlednit pravděpodobný dopad změny klimatu na výskyt povodní a odpovídajícím způsobem přizpůsobit
opatření, zvážit vnitrostátní strategie pro řešení změny klimatu, dále rozvíjet společné přístupy.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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