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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Komise zmocňuje hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu
EU je akcionářem Evropského investičního fondu a vlastní 29,7 % jeho akcií. Ke snížení dopadů krize způsobené pandemií covidu-19 by měl přispět také program InvestEU v rámci
víceletého finančního rámce na období 2021-2027. Aby bylo možné tento program financovat, vypočítal Evropský investiční fond okamžitou potřebu navýšení schváleného kapitálu
o 2 870 000 000 EUR, což odpovídá hotovostní injekci ve výši 1 250 000 000 EUR. Navýšení kapitálu by mělo být provedeno co nejdříve. Cílem předkládaného návrhu je umožnit
Komisi, aby na valné hromadě jménem Unie hlasovala pro navýšení základního kapitálu fondu. Návrh nemá žádné rozpočtové důsledky, neboť hlasování o navýšení kapitálu
Evropského investičního fondu na valné hromadě neukládá Unii povinnost upsat akcie. Rozpočtové důsledky budou vyplývat pouze z nařízení o programu InvestEU, které poskytuje
právní základ pro účast Unie na navýšení kapitálu.
13413/20

COM(2020) 774 final

2020/0343(COD)

st13413.cs20.pdf (460 KB, 27. 11. 2020)

26. 11. 2020 27. 11. 2020

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement on the
withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the
date from which the provisions of Title III of Part Two of the Agreement shall apply to the nationals of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of
Norway, and the Swiss Confederation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o
vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o datum začátku
použitelnosti ustanovení hlavy III druhé části dohody na státní příslušníky Islandu, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace
Dohoda o vystoupení Spojeného království z EU vstoupila v platnost dne 1. února 2020. Hlava III druhé části této dohody upravuje použitelnost vzájemné ochrany práv v oblasti
sociálního zabezpečení vztahující se na občany Unie i na státní příslušníky zemí, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru a současně Evropského sdružení volného
obchodu (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), a státní příslušníky Švýcarska. Uvedená ochrana se bude na státní příslušníky dotčených zemí vztahovat za předpokladu, že budou
uzavřeny odpovídající dohody jednak mezi Unií a dotčenými státy, které budou zajišťovat ochranu práv státních příslušníků Spojeného království, a jednak mezi Spojeným
královstvím a dotčenými státy, které budou zajišťovat ochranu práv občanů Unie. Spojené království již příslušné dohody uzavřelo a Unie je uzavře v nejbližší době. S ohledem na
plánované datum vstupu v platnost vyjednaných dohod by měl smíšený výbor zřízený dohodou o vystoupení rozhodnout že uvedená ustanovení hlavy III druhé části této dohody se
budou na státní příslušníky dotčených zemí uplatňovat od 1. ledna 2021. Unie by měla stanovení tohoto data podpořit.
13458/20

COM(2020) 780 final

2020/0344(NLE)

st13458.en20.pdf (416 KB, 27. 11. 2020)
27. 11. 2020 27. 11. 2020
Přílohy:
st13458-ad01.en20.pdf (339 KB, 27. 11. 2020)

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Nizozemsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o
společném systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 30. července 2020 požádalo Nizozemsko o povolení uplatňovat opatření odchylující se od článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES s cílem vyloučit DPH
vyměřenou na zboží a služby, které jsou z více než 90 % využívány osobou povinnou k dani pro soukromou potřebu nebo pro potřebu jejích zaměstnanců nebo obecně na
neobchodní účely nebo nehospodářskou činnost, z nároku na odpočet daně. Prahová hodnota ve výši 90 % vychází z uplatňování této hodnoty v Nizozemsku pro účely daně z příjmu
právnických osob a daně z příjmu. Cílem tohoto opatření je snížit administrativní zátěž a zjednodušit povinnosti pro osoby povinné k dani a pro správce daně. Na základě posouzení
žádosti Komise navrhuje povolit Nizozemsku uplatňování tohoto opatření, a to na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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st13243.cs20.pdf (438 KB, 24. 11. 2020)
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Regional Steering Committee of the Transport Community
as regards the adoption of the budget of the Transport Community for 2021 - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v
regionálním řídícím výboru Dopravního společenství k přijetí rozpočtu Dopravního společenství na rok 2021
Smlouva o založení Dopravního společenství vstoupila v platnost dne 1. května 2019. Jejím cílem je vytvořit Dopravní společenství podporující spolupráci a rozvoj infrastruktury v
odvětví dopravy mezi EU a státy jihovýchodní Evropy. Za správu a řádné provádění smlouvy odpovídá regionální řídící výbor. Na svém prvním zasedání v roce 2021 by měl řídící
výbor přijmout rozhodnutí o rozpočtu Dopravního společenství na rok 2021. Rozpočet je navržen ve výši 3 525 000 EUR, z toho 225 000 EUR bude přeneseno z rozpočtu na rok
2020, 2 640 000 EUR poskytne EU a 660 000 EUR zbývající smluvní strany. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
13098/20

COM(2020) 759 final

2020/0336(NLE)

st13098.en20.pdf (378 KB, 26. 11. 2020)
26. 11. 2020 26. 11. 2020
Přílohy:
st13098-ad01.en20.pdf (404 KB, 26. 11. 2020)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné
straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru
Dohoda mezi EU a Gruzií o společném leteckém prostoru vstoupila v platnost dne 2. srpna 2020. Dohodou se zřizuje smíšený výbor, který je zodpovědný za její správu a zajišťuje
její řádné provádění. Během svého prvního zasedání má smíšený výbor přijmout svůj jednací řád. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
13353/20

COM(2020) 757 final

2020/0334(NLE)

st13353.cs20.pdf (454 KB, 26. 11. 2020)
25. 11. 2020 26. 11. 2020
Přílohy:
st13353-ad01.cs20.pdf (478 KB, 26. 11. 2020)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border
infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech
železniční bezpečnosti a konektivity s ohledem na přeshraniční infrastrukturu propojující Unii a Spojené království přes kanál La Manche
V zájmu zajištění bezpečnosti železniční dopravy přes kanál La Manche i po vystoupení Spojeného království z EU zmocnila Komise rozhodnutím (EU) 2020/1531 Francii ke
sjednání a uzavření mezinárodní dohody se Spojeným královstvím ohledně uplatňování pravidel EU v oblasti bezpečnosti a interoperability železniční dopravy na toto dopravní
propojení i po skončení přechodného období. Protože však sjednání a uzavření takové dohody vyžaduje určitý čas a současně je třeba zajistit nepřerušené fungování tohoto
dopravního propojení i po 31. prosinci 2020, navrhuje se, aby byla platnost dotčených bezpečnostních osvědčení a certifikátů a provozních licencí prodloužena o dva měsíce, resp.
devět měsíců (podle typu dokladu) s účinností od 1. ledna 2021.
13443/20

COM(2020) 782 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0347(COD)

st13443.en20.pdf (449 KB, 27. 11. 2020)

27. 11. 2020 27. 11. 2020
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European data governance (Data Governance Act) - Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady o evropské správě dat (právní rámec pro správu dat)
Předkládaný návrh je první ze souboru opatření oznámených v evropské strategii pro data z roku 2020. Jeho cílem je podpořit dostupnost dat pro další použití prostřednictvím
zvýšení důvěry ve zprostředkovatele dat a posílení mechanismů pro sdílení dat napříč EU. Očekává se, že objem dat, která vytvářejí orgány veřejné správy, podniky a občané, se
mezi lety 2018 až 2025 zpětinásobí. Nařízení by mělo vytvořit základ pro nový evropský způsob správy dat, který bude v souladu s hodnotami a zásadami EU, jako je ochrana
osobních údajů, ochrana spotřebitele a pravidla hospodářské soutěže. Klíčovým prvkem nařízení je zajištění neutrality a transparentnosti zprostředkovatelů dat prostřednictvím
stanovení požadavků na tyto zprostředkovatele, včetně zákazu obchodovat s daty pro vlastní prospěch. Nařízení zahrnuje:
• opatření ke zvýšení důvěry ve sdílení dat;
• nová pravidla týkající se neutrality;
• opatření pro usnadnění opakovaného použití určitých dat v držení veřejného sektoru (např. údajů o zdravotním stavu na podporu výzkumu vzácných nebo chronických
onemocnění);
• prostředky pro posílení kontroly jednotlivců nad využitím dat, která vytvářejí.
13351/20

COM(2020) 767 final, SEC(2020) 405 final 2020/0340(COD)

st13351.en20.pdf (676 KB, 25. 11. 2020)
25. 11. 2020 25. 11. 2020
Přílohy:
st13351-ad01.en20.pdf (2 MB, 25. 11. 2020)
st13351-ad02.en20.pdf (347 KB, 25. 11. 2020)
st13351-ad03.en20.pdf (243 KB, 26. 11. 2020)

Proposal for a Council Decision on the position to be adopted on behalf of the European Union in the Ministerial Council of the Energy Community and in the
Permanent High Level Group of the Energy Community (Tivat, Montenegro, 16 and 17 December 2020) - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem
Evropské unie zaujat v Radě ministrů energetického společenství a ve stálé skupině na vysoké úrovni Energetického společenství (Tivat, Černá Hora, 16. a 17.
prosince 2020)
Smlouva o Energetickém společenství vytváří stabilní regulační a tržní rámec pro trh s energií tím, že rozšiřuje dohodnuté části acquis EU v oblasti energetiky na třetí země.
Smlouva vstoupila v platnost dne 1. července 2006. Za její řádné provádění odpovídá Rada ministrů a stálá skupina na vysoké úrovni. Na svém zasedání, které je plánováno na 16.
a 17. prosince 2020, mají tyto orgány přijmot soubor aktů, které se týkají různých aspektů provádění smlouvy, a zabývat se některými dašími otázkami, jako jsou politické pokyny
ohledně cílů pro rok 2030 a klimatické neutrality Energetického společenství, výroční zpráva o činnostech Evropského společenství za rok 2019-2020, finanční absolutorium za rok
2019 nebo doporučení o projektech společného zájmu. Předkládaný návrh stanovuje postoj Unie k jednotlivým bodům pořadu zasedání.
13410/20

COM(2020) 781 final

2020/0346(NLE)

st13410.en20.pdf (494 KB, 26. 11. 2020)
26. 11. 2020 26. 11. 2020
Přílohy:
st13410-ad01.en20.pdf (418 KB, 26. 11. 2020)

Dokumenty informační povahy

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 7-10/2020
Komise předkládá pravidelnou zprávu o výdajích Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za období od od 16. října 2019 do 31. srpna 2020. Dne 27. listopadu 2019 byl
přijat rozpočet EU na rok 2020, který pro EZZF zahrnuje prostředky na závazky ve výši 43 410 milionů EUR a prostředky na platby ve výši 43 380 milionů EUR. Po zahrnutí
účelově vázaných příjmů dosahují částky plánované v rozpočtu na rok 2020 celkem 850,5 milionu EUR na odvětví ovoce a zeleniny a 35 495 milionů EUR na přímé platby oddělené
od produkce. Čerpání prostředků na intervence na zemědělských trzích bylo o 110 milionů EUR nižší, než se očekávalo, a to především v důsledku menšího objemu čerpání v
odvětví vinařských produktů a u projektů pro školy. Čerpání prostředků na přímé platby překročilo ke konci srpna profil čerpání o 829 milionů EUR. S ohledem na výši účelově
vázaných příjmů, které jsou pro tento článek k dispozici (921 milionů EUR), odpovídá model čerpání historickému profilu. Do konce srpna 2020 byly vybrány účelově vázané příjmy
ve výši 460,9 milionu EUR, a celková částka účelově vázaných příjmů dostupných ke dni 31. srpna 2020 pro financování výdajů EZZF tak dosáhla výše 809,1 milionu EUR (348,2
milionu EUR bylo přeneseno z roku 2019). Z prozatímního čerpání rozpočtových prostředků EZZF na rok 2020 vyplývá, že měsíční úhrady členským státům jsou o 682,2 milionu
EUR vyšší než vypočtený profil čerpání.
13225/20

COM(2020) 771 final

st13225.cs20.pdf (450 KB, 24. 11. 2020)
23. 11. 2020 24. 11. 2020
Přílohy:
st13225-ad01.cs20.pdf (436 KB, 24. 11. 2020)
st13225.cs20.pdf (450 KB, 24. 11. 2020)
st13225-ad01.cs20.pdf (436 KB, 24. 11. 2020)
st13225.cs20.pdf (450 KB, 24. 11. 2020)
st13225-ad01.cs20.pdf (436 KB, 24. 11. 2020)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o celkovém fungování úředních kontrol prováděných v členských státech (2017-2018) s cílem zajistit uplatňování
potravinového a krmivového práva, pravidel pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin a přípravky na ochranu rostlin
Předkládaná zpráva popisuje celkový výsledek kontrolních činností členských států a Komise prováděných v letech 2017 a 2018 s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany veřejného
zdraví a důvěry v oblastech potravinového a krmivového práva, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, ekologického
zemědělství a režimů jakosti. Za provádění úředních kontrol jsou odpovědné členské státy, které v této oblasti přijímají víceleté vnitrostátní plány. Pro provádění kontrol měly
podle obdržených údajů klíčový význam počty zaměstnanců a finanční zdroje nebo vybavení. Některé státy oznámily, že z důvodu nedostatečných zdrojů nejsou schopny své plány
plně provést. Zcela zásadní jsou podle Komise inspekce na místě, a je proto třeba pro ně uvolnit odpovídající zdroje. Obecně jsou však ve všech státech zavedeny systémy kontroly
nezbytné k provádění požadavků EU. Komise členské státy podporovala prostřednictvím doporučení, technické pomoci, školení v rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení
bezpečnosti potravin“ a technických jednání s odborníky. Ředitelství Komise pro audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin uspořádalo v letech 2017 a 2018 celkem 264 misí a
Komise zveřejnila 22 souhrnných zpráv o svých kontrolních činnostech v členských státech. Protor pro zlepšení byl zjištěn zejména pokud jde o kontroly označování potravin,
materiálů určených pro styk s potravinami, potravin k okamžité spotřebě a elektronického obchodu s potravinami, dobré životní podmínky zvířat (přeprava hospodářských zvířat,
krácení ocasů prasat), antimikrobiální rezistenci, povolování přípravků na ochranu rostlin a kontroly biocidních přípravků. Ke zlepšení kontrolní činnosti by mělo přispět nově
přijaté nařízení o úředních kontrolách, které mimo jiné ukládá členským státům povinnost jmenovat jednotný orgán pověřený koordinací přípravy víceletých vnitrostátních plánů
kontrol a sběrem informací o jejich provádění, stanoví požadavek na zveřejňování víceletých vnitrostátních plánů kontrol a zavádí jednotný vzorový formulář pro výroční zprávy.
13406/20

COM(2020) 756 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13406.cs20.pdf (879 KB, 27. 11. 2020)
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Proposal for A Joint Employment Report from the Commission and the Council - Návrh společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti
V rámci podzimního balíčku evropského semestru předkládá Komise návrh společné zprávy o zaměstnanosti. Zpráva podává přehled o klíčovém vývoji zaměstnanosti a sociální
situace v Evropě a o reformních opatřeních přijatých členskými státy a sleduje výsledky členských států v souvislosti se srovnávacím přehledem sociálních ukazatelů v rámci
evropského pilíře sociálních práv. Hlavním tématem zprávy jsou letos dopady pandemie covidu-19. Před vypuknutím pandemie zaměstnanost v EU trvale rostla, byť tempo růstu se
pomalu snižovalo. Další vývoj je nejistý. Pro reakci na krizi vyvolanou pandemií jsou členským státům k dispozici různé nástroje, především nástroj SURE a facilita na podporu
oživení a odolnosti. Dopady na pracovní trh pomohlo zmírnit také rozsáhlé využívání zkrácené pracovní doby (počet odpracovaných hodin na pracovníka poklesl ve druhém čtvrtletí
roku 2020 o 11,3 % v porovnání s posledním čtvrtletím roku 2019). Míra zaměstnanosti však klesla o 1,1 p.b. na 72 % (2. čtvrtletí 2020) a nezaměstnanost se zvýšila o 1 p.b. na 7,5
% (září 2020). Dopad krize se liší podle sektorů - nejvíce byl postižen obchod, umění, zábavní průmysl a zemědělství, na druhé straně rostla zaměstnanost ve stavebnictví, veřejné
správě a odvětví informačních a komunikačních technologií. Dalším negativním důsledkem krize je zvýšení míry nezaměstnanosti mladých lidí - z 14,9 % v březnu 2020 na 17,1 % v
září 2020. Přetrvávají nerovnosti na základě pohlaví, a i když rozdíly v odměňování mužů a žen se v posledních pěti letech zmenšovaly, jsou v této oblasti (nejen v souvislosti s
aktuální krizí) stále potřebné investice a reformy. Krize rovněž ovlivní migranty ze třetích zemí; bude třeba dále podpořit jejich integraci na trhu práce. Pro zvýšení sociální
odolnosti bude zásadní řešení příčin segmentace trhu práce. K tomu mohou přispět legislativní úpravy a vytvoření vhodných pobídek pro uzavírání stabilních pracovních smluv.
Dalším tématem bude zajištění přiměřených minimálních mezd; Komise za tím účelem předložila legislativní návrh, který by měl situaci zlepšit a zajistit, že minimální mzda ochrání
pracovníky účinně před chudobou. Investice a reformy bude vyžadovat rovněž proměna pracovních podmínek, ať už jde o práci na dálku nebo flexibilní pracovní režimy. Zde budou
hrát klíčovou úlohu aktivní politiky trhu práce. Ke zmírnění negativních dopadů krize pak mohou přispět systémy podpory v nezaměstnanosti, včetně opatření na podporu
opětovného začlenění nezaměstnaných do trhu práce. Za tím účelem by měly být posíleny veřejné služby zaměstnanosti. Pro zajištění spravedlivého a udržitelného oživení je pak
třeba více zapojit do tvorby politik sociální partnery a podpořit sociální dialog. Dosažení sociální soudržnosti a inkluzivního růstu bude vyžadovat také odstranění nerovností ve
vzdělávání prostřednictvím reformy vzdělávacích systémů, podpory nejzranitelnějších skupin a investic do vzdělávací infrastruktury, včetně digitálního vzdělávání. K dalším
prioritám patří podpora zvyšování kvalifikace a rekvalifikace s ohledem na ekologickou a digitální transformaci a posilování digitálních dovedností. Příjmová nerovnost se v
posledních letech mírně snížila, avšak nikoli na spodní hranici rozdělení příjmů. Před krizí se po sedm let snižoval počet lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením,
ačkoli pokrok v zemích s vyšší mírou chudoby byl pomalý. Chudobou jsou stále významně postiženy zranitelné skupiny, zejména rodiny s dětmi, zdravotně postižení a občané
třetích zemí, přičemž všechny tyto skupiny byly současnou krizí zasaženy více, než jiné skupiny obyvatelstva. Bude třeba zajistit ochranu těchto skupin i v souvislosti s
přetrvávajícími vysokými náklady na bydlení. Krize odalila nedostatky i v systémech sociální ochrany a zdravotní péče (včetně dlouhodobé péče) členských států. Pro dlouhodobou
udržitelnost penzijních systémů zůstává hlavní výzvou demografická změna. Komise vyzývá členské státy, aby přijaly opatření pro řešení výzev uvedených ve zprávě.
13251/20

COM(2020) 744 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13251-ad01.en20.pdf (3 MB, 24. 11. 2020)
Přílohy:
st13251.en20.pdf (3 MB, 24. 11. 2020)
st13251-ad01.en20.pdf (3 MB, 24. 11. 2020)
st13251.en20.pdf (3 MB, 24. 11. 2020)
st13251.en20.pdf (3 MB, 24. 11. 2020)
st13251-ad01.en20.pdf (3 MB, 24. 11. 2020)

24. 11. 2020 24. 11. 2020
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Farmaceutická strategie pro Evropu
Komise předkládá novou farmaceutickou strategii pro Evropu s cílem zajistit dostupnost, kvalitu a bezpečnost léčivých přípravků a podpořit globální konkurenceschopnost
farmaceutického odvětví EU. Strategie je jedním z pilířů budoucí Evropské zdravotní unie a vychází ze zkušeností získaných během pandemie covidu-19. Obsahuje legislativní i
nelegislativní opatření, která by měla být realizována v následujících letech a která sledují čtyři cíle:
1. zajistit přístup pacientů k cenově dostupným lékům a zaměřit se na neuspokojené léčebné potřeby (např. v oblasti antimikrobiální rezistence, rakoviny či vzácných onemocnění);
2. podporovat konkurenceschopnost, inovace a udržitelnost farmaceutického průmyslu EU a vývoj vysoce kvalitních, bezpečných, účinných a ekologičtějších léčivých přípravků;
3. posílit mechanismy připravenosti a reakce na krize a řešit bezpečnost dodávek;
4. zajistit silnou pozici EU ve světě prosazováním vysoké úrovně standardů kvality, účinnosti a bezpečnosti.
K hlavním navrhovaným opatřením patří: revize základních právních předpisů v oblasti léčivých přípravků (2022); návrh na zřízení Úřadu EU pro reakci na mimořádné situace v
oblasti zdraví (druhá polovina roku 2021); revize nařízení o léčivých přípravcích pro děti a vzácná onemocnění (2022); zahájení strukturovaného dialogu se všemi aktéry ve
farmaceutické výrobě a veřejnými orgány s cílem určit slabá místa v dodavatelském řetězci nepostradatelných léčivých přípravků a posílit kontinuitu a bezpečnost dodávek v EU;
spolupráce mezi vnitrostátními orgány v oblasti stanovování cen, úhrad a zadávání veřejných zakázek v zájmu zlepšení cenové dostupnosti, nákladové efektivnosti léčivých
přípravků a udržitelnosti systému zdravotní péče; vytvoření spolehlivé digitální infrastruktury, včetně návrhu na vytvoření evropského prostoru pro zdravotní data (2021); podpora
výzkumu a inovací, zejména prostřednictvím programu Horizont 2020 a programu „EU pro zdraví“; podpora inovativních přístupů k výzkumu a vývoji v EU a zadávání veřejných
zakázek na antimikrobiální látky a jejich alternativy a opatření k omezení a optimalizaci jejich používání.
13158/20

COM(2020) 761 final

st13158.cs20.pdf (799 KB, 27. 11. 2020)

26. 11. 2020 27. 11. 2020

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Action plan on Integration and Inclusion 2021-2027 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů - Akční plán pro integraci a začleňování na období 2021-2027
Předkládaný akční plán pro integraci a začleňování na období 2021-2027 je součástí opatření pro komplexní reakci na výzvy spojené s migrací, která byla představena v novém
paktu o migraci a azylu. Navazuje na akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí z roku 2016 a zkušenosti s jeho prováděním. Nový plán zahrnuje všechna stádia a
fáze procesu integrace a zohledňuje rozdílnou situaci migrantů v jednotlivých členských státech, podporuje začlenění všech osob, oceňuje přínos migrantů pro EU a usiluje o
odstranění překážek, které mohou osobám přistěhovaleckého původu bránit v zapojení a začlenění do společnosti. Je založený na myšlence, že inkluzivní integrace vyžaduje snahu
jak na straně daného jednotlivce, tak na straně hostitelské komunity. Vychází z pěti principů: začlenění pro všechny; poskytování cílené podpory v případě potřeby; zohledňování
priorit v oblasti rovnosti a boje proti diskriminaci; zajištění podpory ve všech fázích procesu integrace; maximalizace přidané hodnoty EU prostřednictvím partnerství se širokým
okruhem zúčastněných stran. Plán zahrnuje odvětvová opatření ve čtyřech oblastech:
• inkluzivní vzdělávání a odborná příprava se zaměřením na uznávání kvalifikací a pokračující výuku jazyků s podporou z fondů EU;
• zlepšování pracovních příležitostí a rozpoznávání dovedností s cílem umožnit migrantům plně využít jejich potenciál, ať už v rámci podnikatelské činnosti nebo v pozici
zaměstnanců;
• zajištění přístupu ke zdravotnickým službám včetně péče o duševní zdraví, mj. prostřednictvím zlepšování informovanosti migrantů (zejména žen) o jejich právech;
• zajištění přístupu k vyhovujícímu a dostupnému bydlení s využitím financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Azylového a
migračního fondu a fondu Invest EU a prostřednictvím financování platforem pro výměnu zkušeností na místní a regionální úrovni o boji proti diskriminaci na trhu s bydlením a
proti segregaci.
Tato opatření doplňují horizontální opatření pro všechny sektory, která zahrnují: budování partnerství a podporu spolupráce orgánů a zúčastněných stran na všech úrovních;
rozšíření dostupné finanční podpory EU v novém víceletém finančním rámci (2021-2027) a podporu jejího využívání členskými státy; posílení účasti na životě hostitelských komunit
a podporu setkávání a výměny zkušeností mezi migranty; rozšíření využívání nových technologií a digitálních nástrojů pro účely integrace a začleňování a sledování pokroku.
Komise provede přezkum provádění akčního plánu na konci roku 2024.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the Functioning of the Schengen Evaluation and Monitoring Mechanism pursuant to
Article 22 of Council Regulation (EU) No 1053/2013 - First Multiannual Evaluation Programme (2015-2019) - Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o
fungování schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu v souladu s článkem 22 nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 - První víceletý program hodnocení
(2015-2019)
Komise předkládá zprávu o fungování schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu v rámci prvního víceletého programu hodnocení (2015-2019). Zpráva současně
podává přehled o aktuálním stavu uplatňování schengenského acquis na základě zjištění z provedených hodnocení v členských státech.
Z dostupných údajů vyplývá, že členské státy obecně pozitivně reagují na doporučení, která obdrží v rámci schengenského hodnotícího mechanismu, a přijímají kroky k nápravě
zjištěných nedostatků. Nicméně přestože určitého pokroku bylo dosaženo, provádění doporučení je pomalé. Mezi hlavní přetrvávající problémy při provádění schengenského acquis
patří: neúplná nebo chybná transpozice, provádění a uplatňování; nedostatečný počet pracovníků a neodpovídající kvalifikace nebo odborná příprava; nekonzistentní a různorodé
vnitrostátní postupy (z důvodu rozdílů v provedení příslušných předpisů); roztříštěné správní struktury a nedostatečná koordinace a integrace zúčastněných orgánů; praktické,
technologické a regulační překážky spolupráce v schengenském prostoru. Hodnocení odhalilo rovněž některé nedostatky, pokud jde o fungování schengenského hodnotícího a
monitorovacího mechanismu. Ke zlepšení by mohla přispět následující opatření: zjednodušení interního toku pracovních činností a stanovení měřítek pro zkrácení délky; nové
způsoby odborné přípravy v oblasti vízové politiky a zlepšení stávajících způsobů za účelem zvýšení účasti; zaměření na hlavní prvky, které mohou ovlivnit schengenský prostor
jako celek; strategičtější využívání neohlášených a tematických hodnocení; zlepšení synergií a spolupráce s agenturami EU a vnitrostátními mechanismy kontroly kvality; další
zjednodušení zpráv a zlepšení doporučení; vypracování a aktualizace katalogů osvědčených postupů; a přijímání výroční zprávy pro usnadnění politické diskuse.
13378/20

COM(2020) 779 final

st13378.en20.pdf (697 KB, 27. 11. 2020)
Přílohy:
st13378-ad01.en20.pdf (1 MB, 27. 11. 2020)

26. 11. 2020 27. 11. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru - Hodnocení uplatňování nařízení (EU) č. 386/2012 ze dne 19. dubna 2012
Komise předkládá zprávu o provádění a fungování nařízením (EU) č. 386/2012, kterým bylo Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví svěřeno Úřadu
Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) společně se souborem úkolů s cílem usnadnit činnosti vnitrostátních orgánů, soukromého sektoru a orgánů EU v boji proti
porušování práv duševního vlastnictví. Zpráva shrnuje závěry hodnocení, které Komise zahájila v roce 2016, a externí hodnotící studie zveřejněné v roce 2018. Z hodnocení
vyplývá, že nařízení funguje dobře a že úřad EUIPO své úkoly plní uspokojivě. Prostor pro zlepšení existuje v následujících oblastech: zvyšování povědomí, zapojení vnitrostátních
orgánů a dalších zúčastněných subjektů do plánování činností EUIPO v dřívější fázi, zohledňování širšího kontextu politiky EU v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví,
informování o činnostech EUIPO v zemích mimo EU, zlepšení přístupu k publikační činnosti EUIPO, zajištění včasného přidělení dostatečných zdrojů na realizované projekty, sběr
údajů od vnitrostátních orgánů.
13337/20

COM(2020) 755 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13337.cs20.pdf (541 KB, 26. 11. 2020)

25. 11. 2020 26. 11. 2020
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Maximální využití inovačního potenciálu EU Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti
Komise předkládá akční plán pro duševní vlastnictví s cílem umožnit evropskému tvůrčímu a inovativnímu odvětví zůstat světovou špičkou a urychlit zelenou a digitální
transformaci Evropy. Plán reaguje na pět výzev, které Komise v oblasti duševního vlastnictví v EU určila: přílišnou fragmentaci systému ochrany duševního vlastnictví;
nedostatečné využívání příležitostí, které nabízí ochrana duševního vlastnictví, především malými a středními podniky; nedostatečně rozvinuté nástroje pro usnadnění přístupu k
duševnímu vlastnictví; stále rozšířené padělání a pirátství; nespravedlivé podmínky na globální úrovni. S ohledem na tyto výzvy a na základě příspěvků členských států a
zainteresovaných stran obsahuje akční plán opatření v pěti klíčových oblastech:
1. zlepšení systému ochrany duševního vlastnictví - modernizace stávajících nástrojů, včetně vylepšení dodatkových ochranných osvědčení, modernizace ochrany vzorů a posílení
ochrany zemědělských zeměpisných označení, řešení dopadu nových technologií (umělá inteligence, blockchain), zavedení jednotného patentového systému;
2. podpora využívání duševního vlastnictví, zejména malými a středními podniky - zlepšení informovanosti a poradenství, nový nástroj finanční pomoci (20 milionů EUR na první
rok);
3. snadnější sdílení duševního vlastnictví - zlepšení přístupu k nehmotným aktivům, usnadnění sdílení v dobách krize a zajištění návratnosti investic, zlepšení infrastruktury
autorských práv, mobilizace dat chráněných duševním vlastnictvím, zvýšení transparentnosti licencování patentů nezbytných k dodržení technických norem (SEP);
4. boj proti padělání a lepší prosazování práv duševního vlastnictví - vytvoření souboru nástrojů EU proti padělání;
5. podpora rovných podmínek na celosvětové úrovni - posílení postavení EU jakožto tvůrce celosvětových standardů v oblasti duševního vlastnictví a posílení odezvy EU na nekalé
praktiky subjektů ze třetích zemí.
13354/20

COM(2020) 760 final

st13354.cs20.pdf (936 KB, 27. 11. 2020)

25. 11. 2020 27. 11. 2020

Sdělení Komise Radě - Fiskální situace v Rumunsku
Dne 3. dubna 2020 přijala Rada doporučení týkající se ukončení situace nadměrného schodku veřejných financí v Rumunsku do roku 2022. Rumunsko podalo zprávu o opatřeních
přijatých na základě doporučení dne 15. září 2020. S ohledem na krizi vyvolanou pandemií covidu-19 aktivovala Komise obecnou únikovou doložku v rámci Paktu o stabilitě a růstu,
která umožňuje členským státům provádět rozpočtová opatření pro řešení prudkého hospodářského propadu v dobách krize, a to v rámci preventivních a nápravných postupů
Paktu. Tato položka zůstane aktivována i v roce 2021, neboť dopady krize stále nelze přesně určit. S ohledem na tyto mimořádné okolnosti Komise v tuto chvíli nepodnikne žádné
další kroky v rámci postupu při nadměrném schodku v Rumunsku, ale situaci znovu přehodnotí na jaře 2021, až budou k dispozici aktualizované ekonomické prognózy. Konstatuje
nicméně, že opatření uvedená ve zprávě Rumunska odpovídajícím způsobem neřeší špatnou fiskální situaci a její očekávané zhoršování a že toto řešení bude vyžadovat přijetí
zásadních strukturálních opatření na příjmové i výdajové straně rozpočtu. Komise současně připomíná, že opatření přijatá na základě obecné únikové doložky musí být cílená a
dočasná, a členské státy by se proto měly vyvarovat přijímání opatření s travlým negativním dopadem na rozpočtové saldo. Střednědobá fiskální udržitelnost musí být zachována.
13061/20

COM(2020) 752 final

st13061.cs20.pdf (662 KB, 27. 11. 2020)

20. 11. 2020 27. 11. 2020

Sdělení Komise - Aktualizovaná zpráva o posíleném dohledu – Řecko, listopad 2020
V rámci podzimního balíčku evropského semestru předkládá Komise osmou zprávu o posíleném dohledu nad Řeckem. Posílený dohled je komplexní mechanismus pro sledování
hospodářského vývoje a provádění politik nezbytných k zajištění udržitelného hospodářského oživení. Zpráva dospěla k závěru, že Řecko v posledních měsících významně zvýšilo
tempo provádění reformních závazků. Pokroku bylo dosaženo zejména pokud jde o insolvenční rámec, fiskální reformy, veřejnou správu (zejména lidksé zdroje) a energetiku. Řecké
orgány stanovily jasný další postup v oblastech, kde již existovalo zpoždění nebo nově vzniklo v důsledku pandemie covidu-19. Oživení řecné ekonomiky mohou významně podpořit
prostředky z facility na podporu oživení a odolnosti. Celkově zpráva konstatuje, že navzdory nepříznivým současným okolnostem podniklo Řecko nezbytné kroky pro splnění svých
závazků.
13160/20

COM(2020) 751 final
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Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán EU pro rovnost žen a mužů (GAP) III - Ambiciózní agenda pro genderovou rovnost a posílení
postavení žen v rámci vnější činnosti EU
Rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot EU a Unie podporuje její prosazování i ve třetích zemích. Navzdory určitému pokroku, není na světě ani jedna země, která by
se blížila k dosažené rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a dívek do roku 2030. Nerovnosti přetrvávají zejména v oblasti přístupu ke zdravotní péči, vzdělávání a
zaměstnání. Dlouhodobý problém představuje i násilí na základě pohlaví. Předkládaný akční plán GAP III na období 2021-2025 vychází ze strategie EU pro rovnost žen a mužů na
období 2020-2025 a usiluje o dosažení rovnosti v celosvětovém měřítku.
Plán poskytuje politický rámec pro vnější činnost EU zaměřenou na podporu rovnosti žen a mužů. Jeho hlavním cílem je přispět k posílení postavení žen, dívek a mladých lidí, aby
mohli plně využívat svých práv a zvýšit svou účast na politickém, hospodářském, společenském a kulturním životě. Činnosti, které by měly být realizovány v jeho rámci, jsou
rozděleny do pěti oblastí, které představují pilíře plánu:
1) zvýšení efektivity působení EU zaměřeného na podporu rovnosti, které zahrnuje řešení základních příčin nerovnosti a začlenění genderového hlediska do veškeré vnější pomoci
poskytované napříč všemi odvětvími včetně infrastruktury, digitálních technologií, energetiky, zemědělství atd. 85 % všech nových činností v rámci vnějších vztahů bude přispívat
k dosažení genderové rovnosti a posílení postavení žen do roku 2025;
2) sdílená strategická vize a úzká spolupráce s členskými státy a partnery na mnohostranné, regionální a vnitrostátní úrovni, včetně vytvoření společného přístupu všech
evropských aktérů na úrovni jednotlivých zemí a zaměření se na vybrané strategické otázky. Je třeba posílit vzájemnou koordinaci, spolupráci a transparentnost;
3) zaměření na klíčové oblasti zapojení, které zahrnují boj proti genderově podmíněnému násilí, posílení ekonomického, společenského a politického postavení žen a dívek,
všeobecný přístup ke zdravotní péči, sexuální a reprodukční zdraví a práva, genderovou rovnost ve vzdělávání, podporu rovné účasti a vedení nebo využití příležitostí, které nabízí
ekologická a digitální transformace;
4) jít příkladem. EU musí jít příkladem a zavést genderově citlivé a vyvážené vedení na vrcholné politické a řídící úrovni;
5) měření a sdělování výsledků. EU by měla zavést kvantitativní, kvalitativní a inkluzivní systém monitorování za účelem zvýšení veřejné odpovědnosti, zajištění transparentnosti a
přístupu k informacím. Každoroční pokrok při provádění plánu GAP III bude sledovat Komise ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU pro využití potenciálu
obnovitelné energie na moři pro klimaticky neutrální budoucnost
Na podporu cíle dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality EU předkládá Komise strategii pro navýšení výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů. Tato energie zahrnuje
jednak větrné elektrárny na moři a jednak energii z oceánů, získávanou s využitím příboje nebo vln. V současné době mají větrné elektrárny na moři v EU kapacitu na výrobu 12
GW energie. Cílem strategie je tuto kapacitu navýšit na 60 GW a 1 GW energie z oceánů do roku 2030 a na 300 GW a 40 GW energie z oceánů do roku 2050. To si vyžádá investice
v odhadované výši 800 miliard EUR. Pokud by žádná nová opatření nebyla přijata, měly by v roce 2050 větrné elektrárny na moři v EU kapacitu přibližně 90 GW. Strategie
zahrnuje jednak obecný rámec pro řešení problémů a odstraňování překážek společných všem technologiím výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů a jednak specifická
řešení, která zohledňují povahu jednotlivých evropských moří, odlišný stav vývoje jednotlivých technologií a regionální rozdíly. Navrhovaná opatření jsou rozdělena do šesti oblastí:
1. územní plánování námořních prostor;
2. nový přístup k infrastruktuře distribuční soustavy;
3. jasnější regulační rámec EU pro energii z obnovitelných mořských zdrojů, včetně vyjasnění pravidel trhu s elektřinou, revize pokynů pro státní podporu v oblasti energetiky a
ochrany životního prostředí a směrnice o obnovitelných zdrojích energie;
4. mobilizace soukromých a dalších investic s využitím fondů EU, včetně využití facility na podporu oživení a odolnosti a programu InvestEU;
5. zaměření výzkumu a inovací na podporu projektů na moři, včetně využití programu Horizont Evropa;
6. silnější dodavatelský a hodnotový řetězec napříč Evropou, včetně optimalizace výrobních kapacit a přístavní infrastruktury, zvýšení počtu náležitě kvalifikovaných pracovníků a
zřízení specializované platformy pro obnovitelné zdroje energie na moři v rámci průmyslového fóra pro čistou energii.
Komise bude podporovat celosvětové zavádění těchto technologií prostřednictvím dialogu s partnerskými zeměmi i obchodní politiky. Pravidelný dialog s odborníky zastupujícími
zúčastněné strany umožní Komisi analyzovat a monitorovat environmentální, sociální a hospodářské dopady, které má výroba energie z obnovitelných zdrojů na moři na mořské
prostředí a na související hospodářské činnosti.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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