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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and targeting of political advertising - Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady o transparentnosti a cílení politické reklamy
V rámci balíčku opatření zaměřených na ochranu integrity voleb a otevřenou demokratickou debatu předkládá Komise návrh pravidel pro zajištění transparentnosti a cílení
politické reklamy. Jeho cílem je zajistit, aby byla politická reklama jako taková jasně označena a aby bylo zřejmé, kdo ji zaplatil. Součástí návrhu jsou rovněž pravidla pro využívání
technik cílení a zesilování na základě osobních údajů v kontextu politické reklamy. Hlavní ustanovení návrhu zahrnují:
• vymezení oblasti působnosti - politickou reklamou se rozumí reklama zadaná politickým subjektem, pro něj nebo jeho jménem, jakož i takzvaná tematická reklama, jež by mohla
ovlivnit výsledek voleb nebo referenda, legislativní nebo regulační proces či chování;
• povinnost jasného označení placené politické reklamy, včetně uvedení jména sponzora na viditelném místě a snadno dohledatelného oznámení o transparentnosti, které obsahuje
částku vynaloženou na reklamu, zdroje použitých finančních prostředků a souvislost mezi reklamou a příslušnými volbami;
• pravidla pro cílení a zesilování - zákaz technik politického cílení a zesilování využívajících citlivé osobní údaje (etnický původ, náboženské vyznání, sexuální orientace apod.) bez
výslovného souhlasu dotčené osoby; povolení cílení v souvislosti s legitimní činností nadací, sdružení nebo neziskových subjektů s politickým, filozofickým, náboženským nebo
odborovým cílem, je-li zaměřeno na vlastní členy; povinné zahrnutí jasných informací o případném zacílení a použitých kritériích a nástrojích do reklamy; povinnost organizací
využívajících politické cílení a zesilování přijmout, uplatňovat a zveřejnit interní pravidla pro používání těchto technik;
• zákaz zveřejnění politické reklamy, která nesplňuje všechny požadavky na transparentnost;
• pokuty za porušení pravidel - členské státy zavedou účinné, přiměřené a odrazující pokuty za porušení pravidel. Vnitrostátní orgány pro ochranu údajů by měly sledovat zvláště
využívání osobních údajů při politickém cílení a měly by mít pravomoc ukládat pokuty v souladu s pravidly EU pro ochranu údajů.
14374/21

COM(2021) 731 final

2021/0381(COD)

st14374.en21.pdf (672 KB, 26. 11. 2021)
Přílohy:
st14374-co01.en21.pdf (183 KB, 29. 11. 2021)
st14374-ad01.en21.pdf (296 KB, 26. 11. 2021)
st14374-ad01co01.en21.pdf (189 KB,
29. 11. 2021)

26. 11. 2021 26. 11. 2021

Proposal for a Council Directive laying down detailed arrangements for the exercise of the right to vote and stand as a candidate in elections to the European
Parliament for Union citizens residing in a Member State of which they are not nationals (recast) - Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro výkon
práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky
(přepracované znění)
V rámci balíčku opatření zaměřených na ochranu integrity voleb a otevřenou demokratickou debatu předkládá Komise návrhy na přepracování dvou směrnic, které stanoví
pravidla pro účast v evropských a obecních volbách platná pro občany EU, kteří pobývají v jiném členském státě, než je stát jejich státní příslušnosti („mobilní občané EU“). Tyto
návrhy Komise připravila v rámci programu pro účinnost a účelnost právních předpisů (REFIT).
V současné době využívá svého práva volit a být volen v evropských a obecních volbách pouze malá část z přibližně 13,5 milionu mobilních občanů EU. S výhledem na volby do
Evropského parlamentu v roce 2024 Komise navrhuje cílené změny stávající úpravy, které mají volební účast těchto občanů zvýšit. Změny jsou zaměřeny především na zvýšení
informovanosti o záležitostech souvisejících s účastí ve volbách. To zahrnuje především povinnost členských států proaktivně informovat tyto občany o jejich volebních právech a
poskytovat konkrétní a cílené informace související s volbami těm, kteří byli registrování jako voliči nebo kandidáti. Návrhy dále ukládají členským státům používat pro poskytování
těchto informací nejen vlastní úřední jazyk, ale také některý z úředních jazyků EU, který je srozumitelný co nejširšímu okruhu mobilních občanů EU pobývajících na území
příslušného členského státu. Zavádí se rovněž standardizované vzory pro registraci voličů nebo kandidátů, které mohou mobilní občané EU využít. Konečně návrhy obsahují
ustanovení, která zaručují, že mobilní občané EU nebudou na základě registrace ke konkrétním volbám v hostitelské zemi vyřazeni ze seznamu voličů v zemi svého původu.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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14376/21

COM(2021) 732 final

2021/0372(CNS)

26. 11. 2021 26. 11. 2021

st14376.en21.pdf (642 KB, 26. 11. 2021)
Přílohy:
st14376-ad01.en21.pdf (367 KB, 26. 11. 2021)

Proposal for a Council Directive laying down detailed arrangements for the exercise of the right to vote and to stand as a candidate in municipal elections by
Union citizens residing in a Member State of which they are not nationals (recast) - Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva
být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky (přepracované znění)
14379/21

COM(2021) 733 final

2021/0373(CNS)

st14379.en21.pdf (608 KB, 26. 11. 2021)
Přílohy:
st14379-ad01.en21.pdf (389 KB, 26. 11. 2021)

26. 11. 2021 26. 11. 2021

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the statute and funding of European political parties and European political
foundations (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
(přepracované znění)
V návaznosti na zhodnocení uplatňování nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací předkládá
Komise návrh na jeho přepracování. Cílem přepracování je usnadnění interakcí evropských politických stran s jejich vnitrostátními členskými stranami i přeshraničně, zvýšení
transparentnosti, zejména pokud jde o politickou reklamu a dary, snížení nadměrné administrativní zátěže a zvýšení finanční životaschopnosti evropských politických stran a
nadací. Hlavní navrhované změny zahrnují:
• změnu definic evropské politické strany a evropské politické nadace a novou definici politické reklamy;
• zavedení nové kategorie zdroje příjmu vyplývajícího z činnosti strany nebo nadace;
• vyjasnění povinnosti dodržovat hodnoty, na nichž je Unie založena;
• stanovení požadavků na trasparentnost politické reklamy (včetně určení příslušných vnitrostátních orgánů dohledu);
• snížení požadované míry spolufinancování evropských politických stran pro získání příspěvku z rozpočtu EU z 10 % na 5 % ročních nárokovatelných výdajů a umožnění 100%
financování z rozpočtu EU v roce konání voleb do Evropského parlamentu;
• zavedení mechanismu náležité péče pro příspěvky přesahující 3 000 EUR;
• umožnění získávání příspěvků od členů sídlících v zemích, které jsou členy Rady Evropy;
• úpravu režimu sakncí a
• posílení spolupráce mezi Úřadem pro evropské politické strany a evropské politické nadace a schvalující osobou Evropského parlamentu včetně výslovného uvedení práva být
vyslechnut před uvalením sankcí.
14386/21

COM(2021) 734 final

2021/0375(COD)

st14386.en21.pdf (914 KB, 26. 11. 2021)

26. 11. 2021 26. 11. 2021

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1490, kterým se Maďarsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od
článku 287 směrnice 2006/112/ES
Dopisem ze dne 19. dubna 2021 požádalo Maďarsko o povolení nadále uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice o DPH, které mu umožňuje osvobodit od DPH
osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje 48 000 EUR v národní měně. Toto opatření bylo Maďarsku povoleno od 1. ledna 2019 a jeho cílem je zjednodušit daňové
povinnosti pro malé podniky. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Maďarsku jeho další uplatňování, a to do 31. prosince 2024.
14297/21

COM(2021) 710 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0368(NLE)

st14297.cs21.pdf (462 KB, 24. 11. 2021)

23. 11. 2021 24. 11. 2021
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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2013/53, kterým se Belgickému království povoluje zavést zvláštní opatření
odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES
Dopisem ze dne 5. května 2021 požádala Belgie o povolení nadále uplatňovat opatření odchylující se od článku 285 směrnice o DPH, které Belgii umožňuje osvobodit od DPH osoby
povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje 25 000 EUR. Toto opatření bylo Belgii povoleno od 1. ledna 2013 a následně dvakrát prodlouženo. Jeho cílem je snížit
administrativní zátěž osob povinných k dani i daňových orgánů. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Belgii jeho další uplatňování, a to do 31. prosince 2024.
14298/21

COM(2021) 711 final

2021/0369(NLE)

st14298.cs21.pdf (463 KB, 24. 11. 2021)

23. 11. 2021 24. 11. 2021

Návrh nařízení Rady, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku uvedená v čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské
produkty a průmyslové výrobky
Nařízením (EU) č. 1387/2013 se pozastavují cla společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky. Nařízení je každého půl roku aktualizováno s
ohledem na potřeby průmyslu EU. Protože bylo změněno již 15krát a protože je třeba provést několik změn kódů kombinované nomenklatury uvedených v příloze nařízení s
ohledem na jejich poslední aktualizaci, navrhuje Komise v zájmu srozumitelnosti nahradit toto nařízení předkládaným návrhem. Aby se předešlo přerušení uplatňování režimu
pozastavení všeobecných cel, mělo by se nové nařízení použít od 1. ledna 2022. Navrhovaným nařízením se pozastavují cla společného celního sazebníku uvedená v čl. 56 odst. 2
písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 pro zemědělské produkty a průmyslové výrobky uvedené v příloze. Clo nevybrané v důsledku pozastavení dosahuje přibližné výše 1 294 milionů
EUR za rok, a negativní dopad na tradiční vlastní zdroje rozpočtu by tak měl činit 970,5 milionu EUR za rok.
14149/21

COM(2021) 704 final

2021/0364(NLE)

st14149.cs21.pdf (504 KB, 22. 11. 2021)
Přílohy:
st14149-ad01.cs21.pdf (9 MB, 22. 11. 2021)

19. 11. 2021 22. 11. 2021

Návrh nařízení Rady o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení (EU) č. 1388/2013 upravuje otevření a způsob správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky s ohledem na potřeby
průmyslu EU. Nařízení je aktualizováno každého půl roku. Protože bylo změněno již 15krát a protože je třeba provést několik změn kódů kombinované nomenklatury uvedených v
příloze nařízení s ohledem na jejich poslední aktualizaci, navrhuje Komise v zájmu srozumitelnosti nahradit toto nařízení předkládaným návrhem. Aby se předešlo přerušení
uplatňování režimu celních kvót, mělo by se nové nařízení použít od 1. ledna 2022. Navrhované nařízení otevírá celní kvóty Unie s nulovými nebo sníženými sazbami všeobecných
cel společného celního sazebníku pro příslušné objemy určitých zemědělských produktů a průmyslových výrobků. Clo nevybrané v důsledku pozastavení dosahuje přibližné výše
186,5 milionu EUR za rok, a negativní dopad na tradiční vlastní zdroje rozpočtu by tak měl činit 139,9 milionu EUR za rok.
14182/21

COM(2021) 707 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0365(NLE)

st14182.cs21.pdf (490 KB, 22. 11. 2021)
Přílohy:
st14182-ad01.cs21.pdf (829 KB, 22. 11. 2021)

19. 11. 2021 22. 11. 2021
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Proposal for a Council Recommendation on a coordinated approach to facilitate safe free movement during the COVID-19 pandemic and replacing
Recommendation (EU) 2020/1475 - Návrh doporučení Rady o koordinovaném přístupu k usnadnění bezpečného volného pohybu v průběhu pandemie covidu-19,
kterým se nahrazuje doporučení (EU) 2020/1475
Cílem předkládaného návrhu je aktualizovat stávající pravidla pro koordinaci bezpečného a volného pohybu v EU, která byla zavedena v reakci na pandemii covidu-19, s ohledem
na nové okolnosti a dosavadní zkušenosti. Změny zohledňují zejména zvyšující se míru proočkovanosti, přijetí právního rámce pro vydávání digitálních certifikátů EU COVID,
získané zkušenosti s účinností očkovacích látek a rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Hlavní navrhované změny zahrnují:
• klíčovou roli digitálního certifikátu EU COVID - na osobu vlastnící platný certifikát by se v zásadě neměla vztahovat žádná další omezení, bez ohledu na místo odjezdu v EU.
Osobám bez platného certifikátu by mohla být uložena povinnost podstoupit test před odjezdem nebo po příjezdu, karanténa by měla být ukládána jen ve výjimečných případech;
• standardní platnost certifikátů - v případě očkování by měl být certifikát platný devět měsíců od dokončení základního očkování a v případě vyléčení 180 dní od prvního
pozitivního testu. Lhůta pro platnost certifikátů po přeočkování posilující dávkou bude případně stanovena v budoucnu, až bude k dispozici dostatek údajů. Pro účely cestování by
měly členské státy nadále uznávat i negativní testy (PCR testy ne starší než 72 hodin a antigenní testy ne starší než 48 hodin před příjezdem);
• výjimky z povinnosti vlastnit digitální certifikát EU COVID - tyto výjimky by se měly vztahovat na přeshraniční pracovníky, děti mladší 12 let a osoby podnikající nezbytně nutnou
cestu, přičemž seznam posledních uvedených by měl být s ohledem na širokou dostupnost očkování oproti stávající úpravě omezen. Při návratu z vysoce rizikových zemí by děti
mezi šesti a dvanácti lety, které vlastní platný certifikát, neměly mít povinnost podstupovat karanténu nebo samoizolaci a děti do šesti let by měly mít výjimku z povinnosti
podstoupit karanténu, samoizolaci nebo test;
• přizpůsobení cestovatelského semaforu pro země EU - mapa bude převážně informativní a měla by sloužit jako podklad pro koordinaci opatření pro oblasti s obzvláště nízkou
(zelená) a obzvláště vysokou (tmavě červená) cirkulací viru. Pro cestování z prvních uvedených by se neměla uplatňovat žádná omezení, od cestování do druhých uvedených by se
mělo odrazovat a pro osoby bez platného certifikátu by měl být před odjezdem požadován test a po příjezdu karanténa;
• zjednodušený postup "záchranné brzdy" - v případě zvláště závažné situace by měl zahrnovat oznámení členského státu Komisi a Radě a zasedání v rámci Rady pro integrovanou
politickou reakci na krize (IPCR).
Aktualizovaná pravidla by se měla začít uplatňovat od 10. ledna 2022. Spolu s tímto návrhem předkládá Komise návrh na změnu doporučení o omezení cest do EU, jež nejsou
nezbytně nutné (COM(2021) 754), a změnu doporučení o koordinovaném přístupu k usnadnění bezpečného cestování v schengenském prostoru (COM(2021) 755).
13967/21

COM(2021) 749 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0396(NLE)

st13967.en21.pdf (602 KB, 25. 11. 2021)
Přílohy:
st13967-ad01.en21.pdf (291 KB, 25. 11. 2021)

25. 11. 2021 25. 11. 2021
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Proposal for a Council recommendation amending Council Recommendation (EU) 2020/912 on the temporary restriction on non-essential travel into the EU and
the possible lifting of such restriction - Návrh doporučení Rady, kterým se mění doporučení Rady (EU) 2020/912 o dočasném omezení cest do EU, jež nejsou
nezbytně nutné, a o možném zrušení tohoto omezení
Cílem předkládaného návrhu je zjednodušit a aktualizovat pravidla pro cestování do EU ze třetích zemí v průběhu pandemie covidu-19 s ohledem na poslední vývoj. Hlavní
navrhované změny spočívají ve sjednocení přístupu k očkovaným a uzdraveným osobám, aktualizaci prahových hodnot pro zrušení omezení a postupném přechodu k systému
založenému na statusu cestovatele a nikoli na situaci v zemi, z níž přijíždí.
Členské státy by měly umožnit vstup všem osobám očkovaným vakcínou schválenou Světovou zdravotnickou organizací pro použití v mimořádných situacích. V případě, že použitá
vakcína není schválena Evropskou lékovou agenturou, by měl být systematicky vyžadován negativní PCR test před odjezdem. Stejně tak by měl být umožněn vstup všem osobám,
které covid-19 prodělaly, rovněž při splnění požadavku na negativní PCR test před odjezdem. Platnost digitálních certifikátů EU COVID nebo jejich uznávaného ekvivalentu by měla
být v případě očkování devět měsíců od dokončení základního očkování a v případě uzdravení 180 dní od prvního pozitivního testu. Osoby, které mají dokončené základní očkování
před více než devíti měsíci, by se mohly prokázat rovněž tím, že obdržely posilující dávku. Dětem mezi 6 a 17 lety by mělo být cestování do EU umožněno s negativním PCR testem
před odjezdem a dětem do šesti let bez omezení.
Zrušení cestovních omezení by se mělo nově vztahovat na země, kde je počet nových případů za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel nižší než 100 (aktuálně je to 75). Týdenní
míra testování by se měla zvýšit z 300 na 600 testů na 100 000 obyvatel.
Nová pravidla by se měla začít uplatňovat od 10. ledna 2022. Od 1. března 2022 by pak mělo být cestování do EU umožněno pouze očkovaným osobám, osobám, které covid-19
prodělaly, a osobám podnikajícím nezbytně nutnou cestu a seznam zemí s dostatečně dobrou epidemiologickou situací by měl být zrušen.
14115/21

COM(2021) 754 final

2021/0397(NLE)

st14115.en21.pdf (421 KB, 25. 11. 2021)

25. 11. 2021 25. 11. 2021

Proposal for a Council Recommendation amending Council Recommendation (EU) 2020/1632 as regards a coordinated approach to facilitate safe travel during
the COVID-19 pandemic in the Schengen area - Návrh doporučení Rady, kterým se mění doporučení Rady (EU) 2020/1632 o koordinovaném přístupu k omezení
volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19 v schengenském prostoru
V souvislosti s návrhem na aktualizaci pravidel pro koordinaci bezpečného a volného pohybu v EU, která byla zavedena v reakci na pandemii covidu-19 doporučením (EU)
2020/1475 (COM(2021) 749), předkládá Komise návrh technické změny doporučení (EU) 2020/1632, která spočívá v nahrazení odkazu na aktuálně platné doporučení odkazem na
doporučení nové.
14407/21

COM(2021) 755 final

2021/0398(NLE)

st14407.en21.pdf (410 KB, 25. 11. 2021)

25. 11. 2021 25. 11. 2021

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European single access point providing centralised access to publicly
available information of relevance to financial services, capital markets and sustainability - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje
jednotné evropské přístupové místo poskytující centralizovaný přístup k veřejně dostupným informacím týkajícím se finančních služeb, kapitálových trhů a
udržitelnosti
Předkládaný návrh je součástí balíčku opatření na podporu evropských kapitálových trhů, který Komise předkládá v rámci provádění akčního plánu pro unii kapitálových trhů
přijatého v září 2020.
Návrhem se zřizuje jednotné evropské přístupové místo (ESAP), které poskytne jednotný veřejný přístupový bod k podnikovým informacím a informacím o investičních produktech
týkajícím se financí a udržitelnosti. To na jedné straně sníží náklady přeshraničních investorů na vyhledávání informací o podnicích a na straně druhé zviditelní podniky vůči
investorům (včetně zahraničních). ESAP bude obsahovat jednak povinně zveřejňované informace (podle uvedených právních předpisů) a jednak další kategorie informací, např.
informace týkající se udržitelnosti, které do něj podniky vloží dobrovolně. ESAP zřídí Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) do 31. prosince 2024 a bude jej spravovat ve
spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA).

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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14364/21

COM(2021) 723 final

2021/0379(COD)

26. 11. 2021 26. 11. 2021

st14364.en21.pdf (969 KB, 26. 11. 2021)
Přílohy:
st14364-ad01.en21.pdf (361 KB, 26. 11. 2021)
st14364-ad02.en21.pdf (4 MB, 26. 11. 2021)
st14364-ad03.en21.pdf (365 KB, 26. 11. 2021)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2011/61/EU and 2009/65/EC as regards delegation arrangements,
liquidity risk management, supervisory reporting, provision of depositary and custody services and loan origination by alternative investment funds - Návrh
směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/61/EU a 2009/65/ES, pokud jde o pravidla pro přenesení pravomocí, řízení rizika likvidity,
podávání zpráv o dohledu, poskytování služeb uložení a úschovy a poskytování úvěrů alternativními investičními fondy
Předkládaný návrh je součástí balíčku opatření na podporu evropských kapitálových trhů, který Komise předkládá v rámci provádění akčního plánu pro unii kapitálových trhů
přijatého v září 2020.
Návrhem se mění směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) a směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).
Cílem přezkumu je harmonizovat pravidla týkající se fondů, které poskytují úvěry společnostem, a usnadnit tak poskytování úvěrů reálné ekonomice a zvýšit ochranu investorů a
finanční stabilitu. Hlavní body návrhu zahrnují: rozšíření seznamu doplňkových služeb, které mohou správci alternativních investičních fondů poskytovat; vyjasnění pravidel pro
přenesení pravomocí, která správcům fondů umožňují získávat odborné znalosti ze třetích zemí; zlepšení informovanosti orgánů dohledu EU a koordinace mezi nimi; zvýšení
účinnosti řízení rizik; zvýšení transparentnosti pro investory nebo zamezení střetu zájmů a morálnímu hazardu.
14365/21

COM(2021) 721 final

2021/0376(COD)

st14365.en21.pdf (784 KB, 26. 11. 2021)
Přílohy:
st14365-ad01.en21.pdf (344 KB, 26. 11. 2021)
st14365-ad02.en21.pdf (2 MB, 26. 11. 2021)
st14365-ad03.en21.pdf (383 KB, 26. 11. 2021)

26. 11. 2021 26. 11. 2021

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending certain Directives as regards the establishment and functioning of the European
single access point - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění některé směrnice v souvislosti se zřízením a fungováním jednotného
evropského přístupového místa
V souvislosti s předložením návrhu na zřízení jednotného evropského přístupového místa (ESAP) pro informace o společnostech a investičních produktech EU je třeba změnit řadu
směrnic a nařízení v oblasti finančních služeb a kapitálových trhů, aby bylo zajištěno řádné a bezproblémové fungování ESAP. Seznam dotčených předpisů je uveden v příloze
návrhu nařízení o zřízení ESAP (COM(2021) 723). Předkládané návrhy (jeden týkající se směrnic a jeden týkající se nařízení) provádějí tuto změnu prostřednictvím vložení
dodatečných ustanovení do dotčených předpisů. Tato ustanovení upravují: 1) zveřejňování a formát některých informací, 2) určení orgánů odpovědných za shromažďování
informací pro účely ESAP a 3) datum použitelnosti.
14377/21

COM(2021) 724 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0378(COD)

st14377.en21.pdf (648 KB, 26. 11. 2021)
Přílohy:
st14377-ad01.en21.pdf (4 MB, 26. 11. 2021)
st14377-ad02.en21.pdf (365 KB, 26. 11. 2021)

26. 11. 2021 26. 11. 2021
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending certain Regulations as regards the establishment and functioning of the
European single access point - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení v souvislosti se zřízením a fungováním jednotného
evropského přístupového místa
14378/21

COM(2021) 725 final

2021/0380(COD)

st14378.en21.pdf (667 KB, 26. 11. 2021)
Přílohy:
st14378-ad01.en21.pdf (4 MB, 26. 11. 2021)
st14378-ad02.en21.pdf (366 KB, 26. 11. 2021)

26. 11. 2021 26. 11. 2021

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a
certifikace) Dohody o EHP (směrnice o tabákových výrobcích)
Příloha II Dohody o EHP obsahuje ustanovení o technických předpisech, normách, zkoušení a certifikaci, a rozšiřuje tak pravidla platná na vnitřním trhu EU na Norsko, Island a
Lichtenštejnsko. Smíšený výbor EHP, který odpovídá za správu dohody, má nyní rozhodnout o začlenění směrnice o tabákových výrobcích v platném znění do přílohy II a zrušit
neplatnou směrnici 2001/37/ES. Unie by měla přijetí tohoto aktu podpořit.
14301/21

COM(2021) 712 final

2021/0370(NLE)

st14301.cs21.pdf (435 KB, 24. 11. 2021)
Přílohy:
st14301-ad01.cs21.pdf (424 KB, 24. 11. 2021)

24. 11. 2021 24. 11. 2021

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Partnership Council established by the Trade and Cooperation
Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland, of the other part, regarding the extension of the interim period referred to in Article 552(11) of that Agreement during which the United Kingdom may
derogate from the obligation to delete Passenger Name Record data of passengers after their departure from the United Kingdom - Návrh rozhodnutí Rady o
postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě partnerství zřízené Dohodou o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím
pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé, pokud jde o prodloužení přechodného období
uvedeného v článku 552 odst. 11 této dohody, během něhož se Spojené království může odchýlit od povinnosti smazat údaje cestujících z jmenné evidence
cestujících po jejich odjezdu ze Spojeného království
Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím vyžaduje, aby Spojené království smazalo údaje z jmenné evidence cestujících týkající se cestujících na letech
mezi Unií a Spojeným královstvím po jejich odjezdu ze země. Do 31. prosince 2021 je zavedeno přechodné období, během něhož se může Spojené království od této povinnosti
odchýlit. Toto opatření zohledňuje zvláštní okolnosti, které brání Spojenému království v zavedení odpovídajícího technického řešení pro zpracování jmenné evidence cestujících.
Vzhledem k tomu, že tyto zvláštní okolnosti stále trvají, navrhuje se, aby bylo přechodné období prodlouženo o jeden rok, tj. do 31. prosince 2022. Unie by měla toto prodloužení
podpořit.
14424/21

COM(2021) 745 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2021/0389(NLE)

st14424.en21.pdf (441 KB, 26. 11. 2021)

26. 11. 2021 26. 11. 2021
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přepravě odpadů a o změně nařízení (EU) č. 1257/2013 a (EU) 2020/1056
Komise předkládá návrh revize nařízení o přepravě odpadů, jehož cílem je zvýšit úroveň ochrany životního prostředí a veřejného zdraví před dopady nesprávné přeshraniční
přepravy odpadů. Návrh reaguje na problémy zjištěné v rámci hodnocení nařízení, které bylo zveřejněno v lednu 2020. Stanoví pravidla pro přepravu v rámci EU, vývoz z Unie do
třetích zemí, dovoz do Unie ze třetích zemí i tranzit. Hlavní navrhované změny zahrnují:
• zjednodušení zavedených postupů pro přepravu v rámci EU s cílem usnadnit opětovný vstup přepravovaného odpadu do oběhového hospodářství;
• přizpůsobení přepravy odpadů digitální éře a zavedení elektronické výměny dokumentace;
• omezení vývozu odpadů do zemí, které nejsou členy OECD, a jeho umožnění pouze v případě, že třetí země budou ochotny určité odpady přijímat a dokáží s nimi nakládat
udržitelným způsobem;
• monitorování přepravy odpadů do zemí OECD s možností pozastavení, pokud by v zemi určení způsobovala vážné problémy v oblasti životního prostředí;
• zavedení povinnosti podniků v EU, které vyvážejí odpad do třetích zemí, zajistit, že cílová zařízení provádějí nezávislý audit potvrzující, že s odpadem nakládají způsobem
šetrným k životnímu prostředí;
• posílení opatření proti nedovolenému obchodování s odpady prostřednictvím zřízení skupiny EU pro prosazování pravidel pro přepravu odpadů a stanovení přísnějších pravidel
pro správní sankce.
14135/21

COM(2021) 709 final

2021/0367(COD)

st14135.cs21.pdf (2 MB, 22. 11. 2021)
Přílohy:
st14135-ad01.cs21.pdf (1 MB, 22. 11. 2021)
st14135-ad05.cs21.pdf (441 KB, 26. 11. 2021)

19. 11. 2021 22. 11. 2021

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 Protecting election integrity and promoting democratic participation - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Ochrana integrity voleb a podpora demokratické účasti
Předkládané sdělení představuje soubor opatření, která Komise předkládá s cílem podpořit demokracii a integritu voleb v EU. Soubor zahrnuje čtyři legislativní návrhy:
• návrh nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy;
• návrh na přepracování nařízení o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací;
• návrh na přepracování směrnice o právu volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a
• návrh na přepracování směrnice o právu volit a být volen v obecních volbách.
Tyto návrhy doplňuje společný mechanismus pro odolnost voleb, který by Komise chtěla zavést od roku 2022. Mechanismus by měl navázat na dosavadní spolupráci v rámci
Evropské sítě pro spolupráci ve volbách, jejímž prostřednictvím by byl organizován a koordinován. Do spolupráce v rámci mechanismu by byla rovněž zapojena skupina pro
spolupráci v oblasti sítí a informačních systémů a evropský systém včasného varování. Mechanismus by v první řadě podporoval využívání společných týmů odborníků a výměny
odborníků s cílem vybudovat odolné volební procesy, zejména v oblasti online forenzní vědy, dezinformací a kybernetické bezpečnosti voleb. V druhé polovině roku 2023 plánuje
Komise uspořádat setkání na vysoké úrovni věnované tématu voleb. Kromě toho posoudí, zda by bylo účelné předložit legislativní návrh pro zajištění ochrany volební infrastruktury
jako kritické infrastruktury.
14369/21

COM(2021) 730 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14369.en21.pdf (407 KB, 26. 11. 2021)

26. 11. 2021 26. 11. 2021
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Evaluation report pursuant to Article 38 of Regulation 1141/2014 on the statute and
funding of European political parties and European political foundations - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnotící zpráva předložená podle
článku 38 nařízení 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
V souladu s požadavky nařízení (EU, Euratom) 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací předkládá Komise hodnotící zprávu
o dosavadním uplatňování tohoto nařízení od jeho vstupu v platnost dne 1. ledna 2017.
Z hodnocení vyplývá, že nařízení poskytlo užitečný rámec pro fungování evropských politických stran a nadací a jeho cíle zůstávají relevantní. Byla nicméně odhalena řada
problematických bodů, které ovlivňují účinnost, účelnost a soudržnost nařízení. Mezi tyto body patří např. omezený počet kategorií zdrojů financování, nepřípustnost přípspěvků
členských stran situovaných mimo EU, nedostatečné ošetření zákazu příspěvků ze třetích zemí, anonymních příspěvků a příspěvků přesahujících 18 000 EUR, problémy týkající se
zviditelňování evropských politických stran na vnitrostátní úrovni, chybějící požadavek na zveřejňování informací o zastoupení žen a mužů, nedostatečné pravomoci Úřadu pro
evropské politické strany a evropské politické nadace v oblasti vyšetřování nebo neúčinný systém sankcí. V zájmu odstranění těchto nedostatků předkládá Komise legislativní
návrh na změnu nařízení (COM(2021) 734).
14388/21

COM(2021) 717 final

st14388.en21.pdf (584 KB, 26. 11. 2021)

26. 11. 2021 26. 11. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (EU) 2021/821, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické
pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití
Předkládaná zpráva poskytuje informace o provádění právních předpisů EU týkajících se kontroly vývozu zboží dvojího užití v roce 2020 a obsahuje souhrnné údaje o kontrole
vývozu za rok 2019. Je založena na příspěvcích členských států v rámci Koordinační skupiny pro dvojí užití (DUCG).
V roce 2019 byla Komisí zřízena funkce vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod a v listopadu 2020 bylo mezi Radou a Evropským parlamentem dosaženo politické
dohody ohledně nového nařízení o kontrole vývozu, které vstoupilo v platnost 9. září 2021. V roce 2020 byl rovněž jednou aktualizován kontrolní seznam EU a přijata opatření
související se skončením přechodného období po vystoupení Spojeného království z Unie. Koordinační skupina pro dvojí užití (DUCG) uspořádala v roce 2020 sedm setkání, která
se zabývala mimo jiné konzultacemi týkajícími se problémů s prováděním, technickou výměnou informací, revizí „Zásad EU týkajících se kontrol vývozu zboží dvojího užití“ z roku
2016 nebo elektronickou výměnou informací mezi příslušnými orgány. Zorganizovala také 13. virtuální technický seminář Společného výzkumného střediska (JRC) Komise a
Národního úřadu jaderné bezpečnosti (NNSA), který pořádalo JRC ve spolupráci s americkým ministerstvem energetiky, a Fórum pro kontrolu vývozu, jehož se zúčastnilo více než
800 subjektů z dotčených odvětví a občanské společnosti.
Nařízení se v roce 2020 vztahovalo na vývoz přibližně 1884 položek zboží dvojího užití, které se týkají přibližně 1 000 celních komodit. Hodnota obchodu se zbožím dvojího užití
dosáhla v roce 2019 přibližně 119 miliard EUR. Hlavními cílovými zeměmi vývozu byly Spojené státy, Čína a Švýcarsko, z regionů pak asijské země mimo Blízký a Střední východ,
severní Amerika a Evropa. Celková hodnota žádostí o licence dosáhla 40 miliard EUR a povolený obchod se zbožím dvojího užití dosáhl 31,5 miliardy EUR. V roce 2019 bylo vydáno
603 zamítavých rozhodnutí, která představují zhruba 0,89 % hodnoty kontrolovaného vývozu zboží dvojího užití.
14310/21

COM(2021) 716 final

st14310.cs21.pdf (955 KB, 24. 11. 2021)

24. 11. 2021 24. 11. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 7-10/2021
Komise předkládá pravidelnou zprávu o výdajích Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za období od 16. října 2020 do 31. srpna 2021. Dne 18. prosince 2020 byl
přijat rozpočet EU na rok 2021, který pro EZZF zahrnuje prostředky na závazky ve výši 40 368 milionů EUR a prostředky na platby ve výši 40 354 milionů EUR. Z prozatímního
plnění rozpočtových prostředků EZZF na rok 2021 v období do 31. srpna 2021 vyplývá, že měsíční úhrady členským státům jsou o 496,3 milionu EUR (o 1,2 procentního bodu)
vyšší než vypočtený profil spotřeby. Prozatímní čerpání prostředků na intervence na zemědělských trzích je mírně nižší (−30,2 milionu EUR) než profil spotřeby. U přímých plateb
je čerpání obecně v souladu s profilem spotřeby; do konce srpna 2021 vykázaly členské státy u tohoto článku rozpočtu celkem 37,4 miliardy EUR. Ke konci srpna 2021 byly
vybrány účelově vázané příjmy ve výši 557,2 milionu EUR. V současnosti Komise očekává, že výše schválených prostředků spolu s výší účelově vázaných příjmů, které budou do
konce rozpočtového roku k dispozici, postačí k pokrytí všech výdajů.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Proposal for a Joint Employment Report from the Commission and the Council - Návrh společné zprávy o zaměstnanosti Komise a Rady
V rámci podzimního balíčku k evropskému semestru předkládá Komise společně s Radou návrh společné zprávy o zaměstnanosti. Letošní vydání klade důraz především na
provádění Evropského pilíře sociálních práv.
Oblast zaměstnanosti byla stejně jako celá ekonomika silně poznamenána krizí vzniklou v důsledku pandemie covidu-19. Přestože dopady na trh práce byly zmírněny opatřeními,
která přijaly členské státy, a trh práce se pomaluje zotavuje, zaměstnanost se stále nevrátila na předkrizové úrovně. Některá pracovní místa pravděpodobně již nebudou obnovena,
čímž získává na významu podpora přechodů mezi zaměstnáními. Dopad krize na různé skupiny pracovníků se liší, přičemž nejhůře byli postiženi mladí lidé, lidé s nestandardními
formami zaměstnání, osoby samostatně výdělečně činné a státní příslušníci třetích zemí. Zapojení všech skupin do oživení bude vyžadovat cílená opatření na podporu
zaměstnanosti. Pandemie rovněž dále zdůraznila dlouhodobé výzvy týkající se účasti žen na trhu práce.
V mnoha členských státech se objevuje nedostatek pracovních sil, a to především v odvětvích s vysokou poptávkou. Pro jeho řešení bude klíčové rozšiřování dovedností a
rekvalifikace. Účast na vzdělávání dospělých však stále není v EU běžná a mezi jednotlivými státy jsou značné rozdíly. Přetrvávající problém v EU představuje i značná závislost
vzdělávacích výsledků na socio-ekonomickém zázemí. Jedním z důsledků pandemie bylo rozšíření využívání práce na dálku, které kladlo zvýšené nároky na digitální gramotnost. S
postupující digitalizací bude tento typ gramotnosti nadále nabývat na významu, avšak míra základních digitálních dovedností dospělých se zatím zvýšila jen v omezené míře. Stejně
tak je třeba pracovníky připravit na proměnu trhu práce v souvislosti s ekologickou transformací.
Ke zmírnění dopadů krize přispěly systémy sociální ochrany, díky nimž se podstatně nezvýšilo riziko chudoby nebo příjmová nerovnost. Přispěly k tomu například režimy zkrácené
pracovní doby a další opatření k zachování pracovních míst zavedená nebo rozšířená během krize a financovaná z nástroje SURE. Některé skupiny obyvatel však stále čelí
vysokému riziku chudoby a sociálního vyloučení, především rodiny s dětmi, zdravotně postižení, Romové nebo přistěhovalci. Na mezery v systému sociální ochrany naráží rovněž
lidé s nestandardními formami zaměstnání nebo osoby samostatně výdělečně činné. S ohledem na demografický vývoj lze v budoucnu očekávat významné zvýšení poptávky po
službách dlouhodobé péče a rovněž rostoucí tlak na důchodové systémy.
Členské státy by se měly zaměřit především na: nahrazení nouzových opatření opatřeními na podporu oživení na trhu práce, pobídky zaměřené na podporu přechodu mezi
zaměstnáními, zvýšení účinnosti a účelnosti aktivních politik trhu práce, vytvoření podmínek pro lepší uplatnění mladých lidí na trhu práce, zajištění rovnosti pohlaví a posílení
účasti žen na trhu práce, zlepšení výsledků vzdělávání a odstranění nerovností ve vzdělávání, investice do vzdělávání a rekvalifikace dospělých s ohledem na ekologickou a digitální
transformaci, zvýšení digitálních dovedností žáků a dospělých, zajištění sociálně spravedlivé transformace, podporu sociálního dialogu a širšího zapojení sociálních partnerů,
všestrannou podporu dětí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením, investice do odpovídajícíh a udržitelných systémů sociální ochrany pro všechny, zajištění udržitelných
důchodových systémů pro všechny nebo řešení bezdomovectí.
14267/21
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě na základě čl. 29 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji
proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV
V souladu s požadavky směrnice (EU) 2017/541 o boji proti terorismu předkládá Komise zprávu, která posuzuje přidanou hodnotu této směrnice v oblasti boje proti terorismu a její
dopad na základní práva a svobody, včetně dopadu na zákaz diskriminace, zásadu právního státu a na úroveň ochrany a podpory poskytovaných obětem terorismu.
Z dostupných údajů vyplývá, že směrnice obecně funguje a z velké části dosáhla svých cílů v uspokojivé míře. Z hlediska základních práv není provádění směrnice problematické
a omezení ve velké míře splňují požadavky na nezbytnost a přiměřenost. Celkově měla směrnice kladný vliv na úroveň pomoci a ochrany poskytované obětem terorismu. Mezi
zjištěné problémy, které omezují fungování směrnice, patří: potíže při prokazování úmyslu spáchat teroristický čin, obtíže s klasifikací násilných pravicových extremistických činů
pravice jako teroristických činů (v některých členských státech), nejasnost některých ustanovení (např. definice teroristické skupiny nebo určení kritérií pro posuzování závažnosti
činů) a menší dopad na ochranu a pomoc poskytovanou obětem terorismu, zvláště pak přeshraničním obětem. V rámci kontinuálního posuzování provedení směrnice v členských
státech zahájila Komise od června 2021 celkem 13 řízení o nesplnění povinnosti z důvodu nesprávného provedení. S cílem odstranit zjištěné nedostatky Komise dále podporuje
využívání informací z bojišť členskými státy, navrhla posílení mandátu Europolu, pracuje na přehledu opatření k řešení násilného pravicového extremismu v členských státech a
navrhuje uspořádat na konci roku 2021 schůzku ohledně uplatňování právních předpisů pro boj proti terorismu na násilné pravicové extremistické činy. V oblasti ochrany a
podpory obětí terorismu pak zváží návrhy členských států ohledně dalšího zkoumání osvědčených postupů a výzev v různých členských státech, vypracování protokolu týkajícího se
kroků, které je třeba učinit po útoku, a vytvoření bezpečného nástroje k výměně informací o jednotlivých obětech. Členské státy by rovněž měly, pokud tak dosud neučinily,
zřídit jednotná kontaktní místa pro oběti terorismu.
13478/21
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Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Responding to
state-sponsored instrumentalisation of migrants at the EU external border - Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Reakce na státem podporované zneužívání migrantů na vnějších hranicích EU jako politického nástroje
Předkládané sdělení podává přehled o přijatých a připravovaných opatřeních v rámci koordinované reakce EU na státem podporované zneužívání lidí jako nástroje pro politické
účely na vnějších hranicích EU s Běloruskem. Nejvíce postiženými státy jsou Polsko, Litva a Lotyšsko, avšak okamžitou pomoc potřebují také migranti, kteří se momentálně na
hranicích nacházejí. Reakce EU má několik rozměrů - opatření směřující vně Unie, opatření na hranicích a uvnitř Unie a preventivní opatření. Mezi konkrétní opatření patří:
• sankce a omezující opatření;
• pozastavení uplatňování Dohody mezi EU a Běloruskem o usnadnění udělování víz;
• diplomatická činnost;
• boj proti dezinformacím, zavádějícím informacím o migrantech a zneužívání sociálních médií;
• posílení humanitární pomoci, včetně 700 000 EUR na humanitární pomoc zranitelným uprchlíkům a migrantům, kteří uvízli v Bělorusku, na hranicích i uvnitř země;
• usnadnění a (finanční) podpora asistovaných dobrovolných návratů;
• podpora správy hranic a řízení migrace, včetně cílené pomoci nejvíce postiženým členským státům ze strany agentur EU (Frontex, Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu);
• návrh prozatímních opatření v oblasti azylu a navracení k zajištění okamžité a vhodné reakce na aktuální krizi;
• boj proti pašování migrantů, včetně nového akčního plánu v této oblasti na období 2021-2025;
• zohlednění problematiky zneužívání migrantů v novém paktu o migraci a azylu v návrhu reformy Schengenského hraničního kodexu;
• návrh cílených opatření proti dopravcům, kteří se zapojují do obchodování s lidmi nebo do převaděčství migrantů do EU nebo těmto činnostem napomáhají.
14396/21
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Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - Alert Mechanism Report 2022
Prepared in accordance with Articles 3 and 4 of Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances - Zpráva Komise
Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva mechanismu varování 2022 (vypracovaná v souladu s články 3 a 4
nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy)
V rámci podzimního balíčku k evropskému semestru předkládá Komise zprávu mechanismu varování, která určuje členské státy, u nichž by měl být proveden hloubkový přezkum
za účelem zjištění existence nerovnováh vyžadujících přijetí politických opatření. Jedná se o druhou zprávu, která je poznamenána pandemií covidu-19. Ta měla negativní dopad na
probíhající nápravu nerovnovah - přerušila snižování poměru veřejného dluhu k HDP a růst cen bydlení se dále zrychlil, což dále zhoršilo makroekonomická rizika.
Závěry provedené analýzy shrnuje Komise do následujících bodů:
• krize způsobená pandemií covidu-19 dočasně ovlivnila postavení vůči zahraniční (zejména u zemí s velkým přeshraničním turistickým ruchem), ale struktury běžných účtů
zásadně nezměnila;
• přerušení ekonomické aktivity v roce 2020 vedlo k významnému zvýšení nákladů na jednotku pracovní síly. To by mělo být částečně zvráceno s oživením, avšak v řadě případů se
objevuje nedostatek pracovní síly a tlak na snižování nákladů;
• přijatá opatření na podporu likvidity a solventnosti soukromého sektoru podpořila zachování pracovních míst a výrobní kapacity;
• zadluženost podniků se ve většině zemí EU v roce 2020 zvýšila, někde prudce;
• půjčky domácností se s oživením zvýšily;
• krize a opatření přijatá vládami na její zmírnění měla významný dopad na veřejné zadlužení;
• pandemii doprovázelo další zrychlení růstu cen bydlení;
• bankovní sektor si uchoval silný základní kapitál, avšak ziskovost se v roce 2020 snížila a plný dopad krize na rozvahy bank se může projevit až se zpožděním.
Důvody pro hloubkový přezkum byly zjištěny u dvanácti členských států: Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Německa, Nizozemska, Portugalska, Rumunska, Řecka,
Španělska a Švédska. U devíti z nich byla v předchozím cyklu zjištěna nerovnováha (Chorvatsko, Francie, Německo, Irsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a
Švédsko) a u tří nadměrná nerovnováha (Kypr, Řecko a Itálie). Nové hloubkové přezkumy posoudí, jak se tyto nerovnováhy změnily, a zanalyzují jejich závažnost, vývoj a politickou
reakci ze strany daných členských států, aby byla dosavadní posouzení aktualizována a byly vyhodnoceny případné zbývající politické potřeby.
14143/21
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Communication from the Commission - Annual Sustainable Growth Survey 2022 - Sdělení Komise - Roční analýza udržitelného růstu 2022
V rámci podzimního balíčku k evropskému semestru předkládá Komise roční analýzu udržitelného růstu na rok 2022. Rok 2022 bude stále poznamenán pandemií covidu-19, avšak
přijatá opatření by měla nastartovat udržitelnou a spravedlivou transformaci evropského hospodářství, která posílí jeho odolnost vůči případným budoucím krizím a umožní mu
vyrovnat se s digitální a ekologickou transformací. Do nového cyklu evropského semestru bude integrován Nástroj pro oživení a odolnost s rozpočtem ve výši 723,8 miliardy EUR.
V nástroji jsou ukotveny priority EU, které se tak mohou stát vodítkem pro reformy a investice v členských státech. Komise již odsouhlasila 22 národních plánů pro oživení a
odolnost a od srpna 2021 bylo zahájeno předběžné financování. Cílem Komise je, aby hospodářství EU dosáhlo konkurenceschopné udržitelnosti, a to by měly reflektovat reformy a
investice členských států v rámci plánů pro oživení a odolnost i dalších politik a nástrojů EU. Konkurenceschopná udržitelnost zahrnuje čtyři aspekty:
• environmentální udržitelnost - klimatická neutralita, podpora obnovitelné energie, energetická účinnost, udržitelná doprava, zelené daně, přesun k více oběhovému hospodářství,
ochrana přírody a biodiverzity;
• produktivitu - digitalizace hospodářství a společnosti, výzkum a inovace, silná průmyslová základna, podpora malých a středních podniků, přístup k financování, příznivé
podnikatelské prostředí, účinné a konkurenční trhy, fungující vnitřní trh a robustní hodnotové řetězce;
• spravedlnost - provádění Evropského pilíře sociálních práv, investice do dovedností a zdraví, dostupná kvalitní pracovní místa, boj s chudobou, podpora inkluze a rovnosti,
spravedlivé daně, sociální a územní soudržnost a
• makroekonomickou stabilitu - zdravé veřejné finance, dokončení bankovní uni a unie kapitálových trhů, předcházení domácím a vnějším nerovnováhám, zvýšení kvality institucí,
strukturální reformy a ambiciózní investice podporující produktivitu.
Komise připomíná, že pro úspěšnou koordinaci a provádění hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti je klíčové systematické zapojení sociálních partnerů a dalších
zúčastněných stran. Na evropské úrovni pak Komise dále posílí dialog s Evropským parlamentem a Radou.
14145/21
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Recommendation for a Council Recommendation on the economic policy of the euro area - Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky
eurozóny
V rámci podzimního balíčku k evropskému semestru předkládá Komise doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny. Doporučení zahrnuje pět bodů:
1. další využívání a koordinaci vnitrostátních fiskálních politik k účinné podpoře udržitelného oživení - v roce 2022 by mělo být v celé eurozóně zachováno mírně podpůrné
nastavení fiskální politiky. Opatření fiskální politiky by měla postupně přecházet k investicím, jež podporují odolné a udržitelné oživení, a současně by měla být zachována aktivní
fiskální politika pro případ opětovného objevení se rizik souvisejících s pandemií;
2. podporu politik zaměřených na boj proti agresivnímu daňovému plánování, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem pro zajištění spravedlivých a účinných
daňových systémů, globální řešení škodlivé daňové soutěže a výzev v oblasti daní souvisejících s digitalizací a globalizací, nahrazení mimořádných opatření opatřeními na podporu
oživení (snížení daňového zatížení práce, aktivní politiky na trhu práce, posílení inkluzivity systémů vzdělávání a odborné přípravy, podpora integrace zranitelných skupin na trhu
práce);
3. sledování účinnosti podpůrných opatření pro podniky a přechod k cílenější podpoře, zvýšení kapacity insolvenčních rámců, další prohlubování unie kapitálových trhů, odstranění
překážek přeshraničních investic na vnitřním trhu;
4. další posilování národních institucionálních rámců, zajištění řádného využívání fondů EU, snižování administrativní zátěže podniků, zlepšení podnikatelského prostředí, rozšíření
digitalizace státní správy a zlepšení správy veřejných financí (skladba, kvalita veřejných investic, investice do lidí a schopností, lepší zaměření na oživení a odolnost);
5. zajištění makrofinanční stability, včetně řešení úvěrů v selhání, dokončení bankovní unie a posílení mezinárodní úlohy eura.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Capital Markets Union - Delivering one year after the Action Plan - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Unie kapitálových trhů - Plnění akčního plánu rok po jeho přijetí
V září 2020 přijala Komise akční plán pro unii kapitálových trhů. V rámci jeho plnění představuje předkládané sdělení balíček čtyř legislativních návrhů, jejichž cílem je zlepšit
schopnost podniků získávat kapitál v celé EU a zajistit, aby Evropané měli nejlepší nabídky pro své úspory a investice. Kromě toho sdělení představuje opatření, která chce Komise
přijmout v roce 2022 pro povzbuzení trhu. Balíček zahrnuje tyto návrhy:
• návrh nařízení o zřízení jednotného evropského přístupového místa (ESAP) pro informace o společnostech a investičních produktech EU týkající se veřejných financí a
udržitelnosti;
• přezkum nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic (ELTIF) zaměřený na podporu dlouhodobých investic;
• přezkum směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) zaměřený na zvýšení účinnosti a integrace trhu s alternativními investičními fondy a
• přezkum nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR), který zavádí „evropský systém konsolidovaných obchodních informací“ pro snadnější přístup všech investorů k obchodním
údajům.
V roce 2022 se pak Komise zaměří na následující opatření: přezkum pravidel pro kotování na veřejných trzích s cílem podpořit přístup malých a inovativních podniků k financování;
vytvoření "otevřeného finančního rámce", který umožní - na základě souhlasu spotřebitelů a při respektování pravidel ochrany údajů - sdílení a opakované využívání údajů
finančními institucemi pro tvorbu nových služeb; předložení strategie pro data týkající se dohledu; rozvoj finanční gramotnosti a předložení iniciativy týkající se harmonizace
některých aspektů insolvenčního práva a postupů pro společnosti.
14380/21

COM(2021) 720 final

st14380.en21.pdf (1 MB, 26. 11. 2021)
Přílohy:
st14380-ad01.en21.pdf (766 KB, 26. 11. 2021)

26. 11. 2021 26. 11. 2021

Communication from the Commission - Enhanced Surveillance Update - Greece, November 2021 - Sdělení Komise - Aktualizovaná zpráva o posíleném dohledu –
Řecko, listopad 2021
Komise předkládá dvanáctou 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 je založena na výsledcích šetření, které proběhlo ve dnech 19. a 20. října 2021, a na dialogu s příslušnými
orgány. Konstatuje, že Řecko pokročilo v plnění dohodnutých závazků, třebaže v některých oblastech došlo ke zpoždění, které však částečně souvisí s pandemií covidu-19 a
katastrofickými požáry v srpnu 2021. To se týká např. vyrovnání nedoplatků, reformy agentury pro veřejné příjmy, ustavení systému primární zdravotní péče, zřízení integrovaného
systému řízení (soudních) případů nebo dokončení rámce pro inspekce v oblasti dohledu nad hospodářskými činnostmi a trhy s výrobky.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o operacích humanitární pomoci Evropské unie financovaných v roce 2020
Předkládaná zpráva podává přehled o hlavních činnostech a výsledcích politiky EU v oblasti humanitární pomoci v roce 2020 financovaných prostřednictvím Evropské komise.
Humanitární potřeby v roce 2020 stále rostly v důsledku přetrvávajících i nových krizí, přírodních katastrof a především pandemie covidu-19. Komise zůstává předním světovým
dárcem humanitární pomoci - v roce 2020 vyčlenila 2,1 miliardy EUR na podporu lidí v nouzi ve více než 80 zemích světa. Humanitární reakce EU na potřeby vyplývající
z pandemie dosáhla 450 milionů EUR. Z geografického hlediska obdržely největší podíl pomoci (48 %, tj. 1 033 milionů EUR) země Blízkého východu, jihovýchodní Evropy
a východního sousedství, a to především v souvislosti s pokračující krizí v Sýrii (Sýrie, Jemen, Turecko). Více než polovina této pomoci byla poskytnuta prostřednictvím nástroje pro
uprchlíky v Turecku. Druhým největším příjemcem (30 %, tj. 637 milionů EUR) byla tradičkě Afrika (zejména Sahel, povodí Čadského jezera, Súdán, region jižní Afriky a Indického
oceánu nebo Etiopie). Z hlediska horizontálních priorit byla pomoc zaměřena především na posilování připravenosti na katastrofy, vzdělávání v mimořádných situacích, peněžní
pomoc, inovace a zapojení soukromého sektoru nebo prosazování zavádění přístupu k genderu a genderově podmíněnému násilí v humanitárních krizích. V roce 2020 byla
provedena dvě hodnocení -společné hodnocení humanitární intervence EU v Iráku a v oblasti ochrany (2014–2018) a hodnocení humanitární pomoci EU na Ukrajině (2014–2018).
V obou případech z hodnocení vyplývá, že pomoc by měla pokračovat a je třeba se zaměřit na navýšení finančních prostředků a zlepšení prosazování.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Náš odpad, naše odpovědnost: přeprava
odpadů v zeleném a rozvinutějším oběhovém hospodářství
EU je jedním z největších vývozců odpadu na světě. Vývoz odpadů z EU se od roku 2004 zvýšil o 75 %, přičemž téměř polovina odpadu putuje do zemí, které nejsou členy OECD.
Zde jsou odpady často zpracovávány nevhodně, což vede k poškozování životního prostředí. Domácí využití druhotných surovin a jejich recyklace může přispět nejen ke zvýšení
kvality životního prostředí v celosvětovém měřítku, ale rovněž snížit závislost EU na využívání primárních surovin a přispět k dekarbonizaci energeticky náročných odvětví (např.
ocelářství). Komise proto předkládá nová pravidla pro přepravu odpadů (COM(2021) 709) a toto sdělení, která stanoví prioritní opatření zaměřená na:
1. usnadnění přepravy odpadů určených k přípravě k opětovnému využití a recyklaci v EU - např. užší sladění pravidel pro přepravu odpadů s hierarchií způsobů nakládání s
odpady, přechod k digitálním řešením, zlepšení zrychleného postupu pro přepravu odpadů;
2. ukončení vyvážení problémů EU s odpadem do třetích zemí - např. omezení vývozu veškerého odpadu do zemí, které nejsou členy OECD, intezivnější monitorování odpadu EU
vyváženého do zemí OECD, stanovení povinnosti vývozců prokázat udržitelnost vývozu, stanovení jasných kritérií pro zabránění falešnému vývozu odpadu jako „použitého zboží“ a
3. účinnější řešení nedovolené přepravy odpadů - např. zřízení „skupiny EU pro prosazování předpisů v oblasti přepravy odpadů“, zmocnění Komise k podpoře nadnárodního
vyšetřování nedovoleného obchodování s odpady prováděného členskými státy EU, posílení stávajících pravidel pro správní sankce za nedovolenou přepravu odpadů.
V rámci mezinárodní spolupráce se pak Komise za účelem zvýšení udžitelnosti nakládání s odpady zaměří na lepší využití celosvětového obchodu s odpady (především v rámci
Basilejské úmluvy o obchodu s plastovým odpadem), zlepšení nakládání s odpady a oběhového hospodářství ve třetích zemích a mobilizaci všech aktérů proti nadnárodní trestné
činnosti související s odpady.
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