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Proposal for a Council Directive on laying down rules on a debt-equity bias reduction allowance and on limiting the deductibility of interest for corporate income
tax purposes - Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro úlevu k omezení zvýhodnění dluhu oproti vlastnímu kapitálu a pro omezení odečitatelnosti
úroků pro účely daně z příjmů právnických osob
Předkládaný návrh je součástí strategie EU pro zdanění podniků z roku 2021. Jeho cílem je odstranit negativní dopady stávajícího nastavení daňových pravidel, které zvýhodňuje
dluhové financování oproti financování s využitím vlastního kapitálu, a zlepšit přístup podniků k potřebnému financování. Podle současných pravidel si mohou podniky odpočítat
úroky spojené s dluhovým financováním, avšak ne náklady související s kapitálovým financováním. Vysoká míra zadlužení však zvyšuje zranitelnost podniků vůči nepředvídaným
změnám v podnikatelském prostředí a hospodářským otřesům a snižuje jejich ochotu investovat a inovovat. Předkládaný návrh usiluje o obnovení rovnováhy kapitálové struktury
podniků tím, že jednak umožní, za určitých podmínek, aby zvýšení vlastního kapitálu daňového poplatníka mezi jednotlivými zdaňovacími obdobími bylo odpočitatelné od daňového
základu, a jednak omezí odečitatelnost nadměrných výpůjčních nákladů. Na podporu financování malých a středních podniků se pak navrhuje poskytnout těmto podnikům vyšší
sazbu pomyslných úroků.
9076/22

COM(2022) 216 final

2022/0154(CNS)

st09076.en22.pdf (566 KB, 13. 5. 2022)
Přílohy:
st09076-ad01.en22.pdf (545 KB, 13. 5. 2022)
st09076-ad02.en22.pdf (2 MB, 13. 5. 2022)
st09076-ad03.en22.pdf (363 KB, 13. 5. 2022)
st09076-ad04.en22.pdf (291 KB, 13. 5. 2022)

13. 5. 2022 13. 5. 2022

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Guyanskou kooperativní republikou pro prosazování práva a správu v
oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie jménem Unie
V rámci provádění akčního plánu pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT), jehož cílem je zastavit nezákonnou těžbu, pověřila Rada Komisi, aby vyjednala
dohody o partnerství FLEGT se zeměmi produkujícími dřevo. Jednání s Guyanou byla zahájena v roce 2013 a jejich výsledkem je dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a
Guyanou, která zavádí režim licencí pro kontrolu a potvrzování zákonného původu vyvážených dřevařských výrobků i dřeva prodávaného na domácím trhu. Guyana přezkoumá a v
případě potřeby posílí příslušné právní předpisy a stanoví rámec pro sledování jejich dodržování. Další ustanovení dohody zahrnují zřízení Smíšeného výboru, který bude dohlížet
na provádění dohody, nebo kontroly dovozu na hranicích EU. Znění dohody bylo parafováno dne 23. listopadu 2018. Cílem předkládaných návrhů je schválit podpis a uzavření této
dohody jménem Unie.
8982/22

COM(2022) 199 final

2022/0141(NLE)

st08982.cs22.pdf (478 KB, 13. 5. 2022)
Přílohy:
st08982-ad01.cs22.pdf (2 MB, 13. 5. 2022)

12. 5. 2022 13. 5. 2022

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Guyanskou kooperativní republikou pro prosazování práva a správu v
oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie
8985/22

COM(2022) 200 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2022/0142(NLE)

st08985.cs22.pdf (479 KB, 13. 5. 2022)
Přílohy:
st08985-ad01.cs22.pdf (2 MB, 13. 5. 2022)

12. 5. 2022 13. 5. 2022
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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům
na základě žádosti Francie – EGF/2022/001 FR/Air France
Dne 21. ledna 2022 předložila Francie žádost o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s propouštěním v podniku Air France,
především v regionu Île de France. V období od 1. července 2021 do 1. listopadu 2021 bylo z tohoto podniku propuštěno 282 pracovníků a dalších 1 298 pracovníků bylo
propuštěno před tímto obdobím nebo po něm. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje poskytnout Francii příspěvek z fondu ve výši 17 742 607 EUR.
8908/22

COM(2022) 201 final

2022/0143(BUD)

st08908.cs22.pdf (621 KB, 11. 5. 2022)

10. 5. 2022 11. 5. 2022

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 75. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, pokud jde o některé změny
Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005)
Světové zdravotnické shromáždění je hlavním řídícím orgánem Světové zdravotnické organizace. Členy této organizace jsou všechny členské státy EU a Unie v ní má status
neformálního pozorovatele. Na 75. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které proběhne ve dnech 22. - 28. května 2022, by měla být přijata změna článku 59
mezinárodních zdravotních předpisů (2005), jejímž cílem je zkrátit dobu potřebnou k přijetí změn těchto předpisů. Plánované změně je třeba přizpůsobit některé další články, aby
byly s novým článkem 59 v souladu. Unie podporuje přijetí navržené změny článku 59 i souvisejících technických změn dalších dotčených článků mezinárodních zdravotních
předpisů (2005).
8861/22

COM(2022) 214 final

2022/0152(NLE)

st08861.cs22.pdf (505 KB, 13. 5. 2022)
Přílohy:
st08861-ad01.cs22.pdf (430 KB, 13. 5. 2022)

6. 5. 2022 13. 5. 2022

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727, pokud jde o shromažďování, uchovávání a
analýzu důkazů souvisejících s genocidou, zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny v Eurojustu
V souvislosti s válkou na Ukrajině vyvstala potřeba zajistit bezpečné uchování důkazních materiálů týkajících se možných mezinárodních zločinů, které byly na území Ukrajiny
spáchány. Agentura Eurojust podporuje justiční spolupráci mezi členskými státy v trestních věcech, včetně aktuálního vyšetřování mezinárodních zločinů na Ukrajině ze strany
příslušných orgánů členských států a Ukrajiny. Může rovněž spolupracovat s Mezinárodním trestním tribunálem v Haagu. S ohledem na pokračující válku není možné uchovat
materiály dokumentující možné zločiny bezpečně na území Ukrajiny, a je proto třeba zajistit jejich bezpečné uložení v Unii. Stávající nařízení o Eurojustu agentuře neumožňuje
provádět sběr, uchovávání a analýzu důkazních materiálů pro tyto účely. Komise proto navrhuje zřídit v rámci Eurojustu automatizovaný systém pro správu a uchovávání dat, jehož
prostřednictvím budou centrálně sbírány, uchovávány a analyzovány důkazní materiály z různých zdrojů týkající se genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů spáchaných
v průběhu války na Ukrajině. V nezbytných a odůvodněných případech bude Eurojust rovněž oprávněn vyměňovat si tyto materiály s příslušnými justičními orgány (vnitrostátními i
mezinárodními). S ohledem na formu materiálů návrh rovněž rozšiřuje kategorie údajů, které může Eurojust zpracovávat, o video- a audionahrávky, satelitní snímky a fotografie.
8332/22

COM(2022) 187 final

2022/0130(COD)

st08332.cs22.pdf (870 KB, 11. 5. 2022)

25. 4. 2022 11. 5. 2022

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1806, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít
při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kuvajt, Katar)
V rámci dalšího posilování vztahů se zeměmi v oblasti Perského zálivu Komise navrhuje zrušení vízové povinnosti pro státní příslušníky Kuvajtu a Kataru pro pobyty nepřekračující
celkovou délku 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů. Kuvajt i Katar jsou důležitými obchodními a ekonomickými partnery Unie a vzájemná spolupráce je rozvíjena v mnoha
oblastech včetně bezpečnosti. Oba tyto státy mohou rovněž významně přispět k zabezpečení energetických dodávek do Unie a diverzifikaci zdrojů. Vízovou liberalizaci vnímá
Komise rovněž jako nástroj podpory již probíhajících společenských změn v obou zemích, které by měly vést k odstranění zbývajících nedostatků v oblasti lidských práv a
základních svobod.
8490/22

COM(2022) 189 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2022/0135(COD)

st08490.cs22.pdf (474 KB, 10. 5. 2022)

27. 4. 2022 10. 5. 2022
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules to prevent and combat child sexual abuse - Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu
Předkládaný návrh vychází ze Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí, která byla přijata v červenci 2020. Jeho cílem je řešit problém pohlavního zneužívání
dětí na internetu, který se výrazně zhoršil v důsledku pandemie covidu-19, a nahradit současný systém založený na dobrovolném odhalování a oznamování ze strany společností
závaznými pravidly. Hlavní body návrhu zahrnují:
• zřízení Evropského střediska pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu, které bude fungovat jako centrum odborných znalostí, poskytovat spolehlivé
informace o zjištěných materiálech, přijímat a analyzovat oznámení od poskytovatelů, rychle předávat relevantní oznámení pro účely vymáhání práva a poskytovat podporu
obětem;
• povinnost posuzovat rizika a přijímat opatření k jejich zmírnění pro poskytovatele hostingových nebo interpersonálních komunikačních služeb;
• povinnost cíleného odhalování na základě příkazů k odhalení, které budou moci vydávat nově určené vnitrostátní orgány pověřené přezkumem posouzení rizik;
• záruky týkající se odhalování, které zahrnují odhalení obsahu pouze pomocí ukazatelů pohlavního zneužívání dětí, které ověřilo a poskytlo středisko EU, a používání detekčních
technologií co nejméně narušujících soukromí a nejvíce omezujících falešně pozitivní výsledky;
• povinnost poskytovatelů, kteří odhalili pohlavní zneužívání dětí na internetu, oznámit tuto skutečnost středisku EU;
• možnost vydat příkaz k odstranění, pokud materiál související s pohlavním zneužíváním dětí není rychle odstraněn, a povinnost poskytovatelů přístupu k internetu znemožnit
přístup k obrazovým a video materiálům, které nelze odstranit;
• povinnost obchodů s aplikacemi znemožnit dětem stahování aplikací, u nichž existuje zvýšené riziko jejich zneužití predátory;
• mechanismus dohledu, včetně ověřování oznámení o podezření na pohlavní zneužívání dětí na internetu střediskem EU, a právo poskytovatelů i uživatelů soudně napadnout
opatření, která se jich týkají.
9068/22

COM(2022) 209 final

2022/0155(COD)

st09068.en22.pdf (2 MB, 13. 5. 2022)
Přílohy:
st09068-ad01.en22.pdf (25 MB, 14. 5. 2022)
st09068-ad02.en22.pdf (373 KB, 13. 5. 2022)
st09068-ad03.en22.pdf (311 KB, 13. 5. 2022)

13. 5. 2022 13. 5. 2022

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření komplexní dohody o letecké dopravě mezi členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie a Evropskou unií a jejími
členskými státy jménem Unie
Členské státy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám na světě a jejich trhy s leteckými službami mají velký potenciál k dalšímu
růstu. V zájmu zajištění spravedlivé hospodářské soutěže, usnadnění postupného otevírání trhů a zvýšení přístupu k trasám a kapacitám schválila Rada dne 7. června 2016 zahájení
jednání s členskými státy ASEAN o komplexní dohodě o letecké dopravě mezi členskými státy ASEAN a Evropskou unií a jejími členskými státy. Jednání byla úspěšně dokončena
dne 2. června 2021. Cílem předkládaných návrhů je schválit podpis a uzavření vyjednané dohody jménem Unie.
8884/22

COM(2022) 193 final

2022/0137(NLE)

st08884.cs22.pdf (484 KB, 10. 5. 2022)
Přílohy:
st08884-ad01.cs22.pdf (769 KB, 10. 5. 2022)

10. 5. 2022 10. 5. 2022

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu komplexní dohody o letecké dopravě mezi členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie a Evropskou unií a jejími
členskými státy jménem Unie

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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8887/22

COM(2022) 194 final

2022/0139(NLE)

10. 5. 2022 10. 5. 2022

st08887.cs22.pdf (511 KB, 10. 5. 2022)
Přílohy:
st08887-ad01.cs22.pdf (824 KB, 10. 5. 2022)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/83/EU o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku a zrušuje směrnice
2002/65/ES
V roce 2020 Komise dokončila hodnocení směrnice 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku v rámci programu pro účelnost právních předpisů
(REFIT). Z hodnocení vyplynulo, že od vstupu směrnice v platnost byla přijata řada nových předpisů, které se týkají aspektů práv spotřebitelů v souvislosti s finančními službami,
na které se vztahuje i směrnice, avšak v některých oblastech je směrnice stále relevantní. Současně se v posledních dvaceti letech poskytování finančních služeb v důsledku
digitalizace a vzniku nových technologií (fintech) výrazně proměnilo. Cílem předkládaného návrhu je proto zjednodušit a modernizovat právní rámec zrušením stávající směrnice o
uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a zahrnutím příslušných aspektů práv spotřebitelů týkajících se smluv o finančních službách uzavřených na dálku do
oblasti působnosti horizontálně použitelné směrnice o právech spotřebitelů. Hlavní prvky návrhu zahrnují:
• úplnou harmonizaci, tj. podobná pravidla pro všechny poskytovatele finančních služeb a stejná práva pro spotřebitele ve všech členských státech EU;
• modernizaci pravidel poskytování předsmluvních informací;
• posílení práva na odstoupení od smlouvy;
• zvláštní pravidla na ochranu spotřebitelů při uzavírání smluv o finančních službách elektronickými prostředky;
• zpřísnění pravidel pro prosazování práva v souvislosti s poskytováním finančních služeb.
9053/22

COM(2022) 204 final

2022/0147(COD)

st09053.cs22.pdf (663 KB, 13. 5. 2022)
Přílohy:
st09053-ad01.cs22.pdf (442 KB, 13. 5. 2022)
st09053-ad04.cs22.pdf (466 KB, 13. 5. 2022)

13. 5. 2022 13. 5. 2022

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 An action plan for EU-Ukraine Solidarity Lanes to facilitate Ukraine's agricultural export and bilateral trade with the EU - Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou, které usnadní
ukrajinský vývoz zemědělských produktů a dvoustranný obchod s EU
Předkládané sdělení tvoří součást solidární reakce EU na válku na Ukrajině. Tato válka mimo jiné narušila obvyklé dopravní trasy, a Ukrajina tak nemůže vyvážet obilí ani další
zemědělské produkty, což ohrožuje světové potravinové zabezpečení. Komise proto navrhuje akční plán pro vytvoření "tras solidarity" mezi EU a Ukrajinou, které by Ukrajině
umožnily jednak vyvážet obilí a další zemědělské produkty a jednak dovážet veškeré potřebné zboží. Mezi hlavní problémy, které by měl akční plán řešit, patří odlišný rozchod
kolejí na Ukrajině a v EU, nedostatečná kapacita pro překládku a nedostatek nákladních automobilů, blokáda ukrajinských přístavů Ruskem a zdržení v důsledku hraničních
kontrol.
Hlavní součást plánu tvoří krátkodobá opatření zaměřená na: 1) zajištění dalších nákladních kolejových vozidel, plavidel a nákladních automobilů; 2) upřednostnění ukrajinských
zemědělských vývozních dodávek při přidělování kapacity dopravních sítí a překládkových terminálů; 3) urychlení celních řízení a jiných kontrol na hranicích prostřednictvím
navýšení personálních a dalších kapacit a 4) navýšení kapacit pro dočasné skladování ukrajinského vyváženého zboží na území EU. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu se
pak Komise zaměří na zvýšení kapacity infrastruktury nových vývozních koridorů a na vytvoření nových propojení infrastruktury v rámci obnovy Ukrajiny, mj. prostřednictvím
využití prostředků z Nástroje pro propojení Evropy a uzavření dohody s Ukrajinou o aktualizaci map transevropské dopravní sítě (TEN-T).
9098/22

COM(2022) 217 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st09098.en22.pdf (454 KB, 13. 5. 2022)

13. 5. 2022 13. 5. 2022
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Evropský prostor pro zdravotní data: využití síly zdravotních dat ve prospěch lidí, pacientů a inovací
Předkládané sdělení doprovází legislativní návrh na vytvoření evropského prostoru pro zdravotní data (COM(2022) 197). K vytvoření tohoto prostoru vyzvali občané v rámci
Konference o budoucnosti Evropy. Současné odvětví zdravotnictví v EU vytváří velké objemy zdravotních dat, avšak nedokáže je efektivně využít. Pandemie covidu-19 podpořila
digitalizaci zdravotnictví, avšak interoperabilita zdravotních dat mezi poskytovateli zdravotní péče je velmi omezená. Vytvoření evropského prostoru pro zdravotní data má řešit
současné problémy při kontrole, používání a sdílení těchto dat. Konkrétně sleduje tři cíle:
1. posílení postavení jednotlivců prostřednictvím lepšího digitálního přístupu k jejich osobním elektronickým zdravotním datům, větší kontroly nad těmito daty a podpory jejich
volného pohybu;
2. podporu skutečného jednotného trhu pro systémy elektronických zdravotních záznamů, příslušné zdravotnické prostředky a vysoce rizikové systémy umělé inteligence;
3. zajištění jednotného, důvěryhodného a účinného uspořádání pro využívání zdravotních dat pro účely výzkumu, inovací, tvorby politik a regulační činnosti.
Protor by měl spojovat tři hlavní trhy s produkty pro primární využití zdravotních dat: 1) elektronické zdravotní záznamy, 2) jiné zdravotnické a lékařské softwarové produkty
(například software pro medicínské zobrazování, software pro e-preskripci, software pro lékařskou diagnostiku a telemedicínu) a 3) aplikace v oblasti wellness (se systémem
dobrovolného označování informujícím spotřebitele o interoperabilitě s elektronickými zdravotními záznamy). Za účelem posílení společné správy v oblasti zdravotních dat bude
vytvořena nová Rada pro evropský prostor pro zdravotní data, které bude předsedat Komise a která se bude skládat ze zástupců orgánů pro digitální zdravotnictví a subjektů pro
přístup ke zdravotním datům ze všech členských států a z pozorovatelů. Na podporu evropského prostoru pro zdravotní data je na úrovni EU k dispozici 810 milionů EUR: na
činnosti a infrastruktury je vyčleněno více než 330 milionů EUR v rámci programů EU pro zdraví a Digitální Evropa a členské státy a zúčastněné subjekty budou moci využít více
než 480 milionů EUR z programu Digitální Evropa, Nástroje pro propojení Evropy a programu Horizont Evropa. Na investice do zdraví, včetně digitálního zdravotnictví a
sekundárního využití zdravotních dat, bylo rovněž vyčleněno 12 miliard EUR v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.
8828/22
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o fungování směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči
Komise předkládá třetí tříletou zprávu o fungování směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči za období 2018-2020. Zpráva zahrnuje zejména
informace týkající se toků pacientů, finančních aspektů mobility pacientů, provádění ustanovení o omezení pravidel o náhradě nákladů ze strany členského státu a o zdravotní péči,
která může být podmíněna předchozím povolením, a fungování evropských referenčních sítí a vnitrostátních kontaktních míst.
Z dostupných údajů vyplývá, že přetrvávají závažné problémy, pokud jde o jednotné uplatňování směrnice v členských státech. Člesnké státy by měly především přehodnotit
nezbytnost a přiměřenost vnitrostátních opatření omezujících přístup pacientů k přeshraniční zdravotní péči a způsobujících zbytečnou administrativní zátěž. Rovněž je třeba
zlepšit poskytování údajů o mobilitě pacientů a uživatelskou vstícnost a dostupnost informací pro pacienty, včetně osob se zdravotním postižením. Pro zlepšení přeshraniční
zdravotní péče má velký potenciál digitalizace; infrastrukturu digitálních zdravotnických služeb by měl rozšířit např. navržený evropský prostor pro zdravotní data. Členské státy
by měly rovněž lépe začlenit evropské referenční sítě do vnitrostátních systémů zdravotní péče a inspirovat se příklady osvědčených postupů strukturované (přeshraniční)
spolupráce mezi zdravotnickými správami, pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče, které mohou přispět k odstranění rozdílů ve vnitrostátních systémech zdravotní péče. V
roce 2021 provedla Komise hodnocení směrnice, z něhož vyplynulo, že směrnice sice zakotvila důležitá práva pacientů, jako je rovné zacházení s pacienty z EU a s domácími
pacienty, avšak její potenciál pro zlepšení přístupu k přeshraniční zdravotní péči nadále omezují např. nízká úroveň informovanosti o právech pacientů na přeshraniční zdravotní
péči, nedostatečné informace pro pacienty, nepřiměřená administrativní zátěž nebo nejistota ohledně nákladů na zdravotní péči v zahraničí a náhrady nákladů. Na druhou stranu
byla směrnice velmi úspěšná při podpoře spolupráce mezi zdravotnickými systémy, zejména v oblasti vzácných onemocnění, elektronického zdravotnictví a hodnocení
zdravotnických technologií.
9038/22
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Lidé na prvním místě, zajištění udržitelného
růstu podporujícího začlenění, využívání potenciálu nejvzdálenějších regionů EU
Předkládané sdělení představuje novou strategii pro nejvzdálenější regiony EU, v nichž žije pět milionů občanů EU. Podle Komise mají tyto regiony velký potenciál, jehož využití
však brání některé jejich vlastnosti, jako malá velikost, odlehlost, ostrovní povaha, zranitelnost vůči změně klimatu nebo závislost ekonomiky na omezeném počtu odvětví. Regiony
rovněž čelí vysoké míře nezaměstnanosti, mají nízký HDP a v některých případech nejsou schopny zajistit základní potřeby, jako přístup k pitné vodě, vzdělání, zdravotní péči nebo
dopravě. Na základě výsledků veřejné konzulatce, která probíhala v druhé polovině roku 2021, a výstupů z jednání se zástupci nejvzdálenějších regionů a jejich členských států
představuje sdělení prioritní oblasti pro činnost Unie ve vztahu k nejvzdálenějším regionům, v jejichž rámci jsou navržena konkrétní opatření na úrovni dotčených regionů,
členských států i Unie. Prioritní oblasti jsou následující:
• řešení pandemie covidu-19 a jejích dopadů;
• spravedlivé příležitosti pro všechny - řešení problému chudoby a podpora rovnosti a inkluze (mj. prostřednictvím podpory provádění Evropského pilíře sociálních práv a záruk pro
děti a mladé lidi), přístup k odpovídajícímu bydlení, pitné vodě, internetu a dostupné dopravě a energiím, přístup ke zdravotní péči (mj. s využitím programu EU4Health), podpora
příležitostí pro mladé lidi (mj. prostřednictvím programu Erasmus+, iniciativy Evropské univerzity nebo Evropského sboru solidarity);
• využití výhod, řešení omezení, zaměření na klíčová odvětví - podpora výzkumu, inovací a inteligentní specializace (včetně cílené podpory z programu Horizont Evropa a iniciativy
pro meziregionální investice do inovací), podpora mobility, dopravy, cestovního ruchu a kultury, ochrana a obnova biologické rozmanitosti (mj. prostřednictvím programu LIFE a
nového nařízení o obnově přírody), podpora modré ekonomiky, podpora zemědělství a rozvoje venkova;
• podpora ekologické a digitální transformace - opatření v oblasti klimatu, podpora obnovitelných energií a energetické účinnosti, rozvoj oběhového hospodářství, rozvoj digitální
infrastruktury a digitálních dovedností;
• spolupráce s dalšími evropskými regiony, sousedními zeměmi a dalšími zeměmi - využití dostupných programů a finančních nástrojů pro podporu regionální spolupráce (např.
Interreg, Globální Evropa), podpora obchodu, řešení problému migrace;
• posílené partnerství, dialog a podpora (např. individualizované plány rozvoje a individualizované poradenství pro jednotlivé regiony, zlepšení povědomí o možnostech využití,
fondů, programů a iniciativ EU, zohledňování specifik nejvzdálenějších regionů při přípravě legislativních návrhů a programů).
8781/22
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku v provádění směrnice 2014/89/EU, kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor
Předkládaná zpráva je první hodnotící zprávou týkající se provádění směrnice 2014/89/EU o územním plánování námořních prostor. Podává přehled o pokroku dosaženém při
uplatňování této směrnice a hodnotí provádění a soulad. Zahrnuje období od přijetí směrnice dne 23. července 2014 do 15. února 2022.
Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 18. září 2016 a do 31. března 2021 měly členské státy předložit územní plány námořních prostor. Všech 22 pobřežních členských států
provedlo směrnici do července 2018. Podle analýzy provedené Komisí je provedení do vnitrostátního práva většinou v souladu s požadavky směrnice. Na podporu provádění
Komise zřídila skupinu odborníků z členských států a Evropskou platformu pro územní plánování námořních prostor. Prostřednictvím nástrojů EU (Horizont 2020, Erasmus+,
Interreg, Evropský námořní a rybářský fond) byla poskytnuta rovněž finanční podpora. Pokud jde o pokrok při zavádění územních plánů, lze členské státy rozdělit do čtyř
skupin: několik členských států mohlo navázat na tradici územního plánování námořních prostor a v současné době již připravuje nebo provádí druhou revizi svých plánů; velká
skupina členských států přijala své územní plány nejdéle do jednoho roku od uplynutí lhůty; pět členských států nedosáhlo dostatečného pokroku při zavádění anebo oznamování
sých územních plánů a tři členské státy jsou v pokročilé fázi přípravy návrhů plánů a přistupují ke konečnému přijetí. Mezi hlavní problematické oblasti patřil sběr a kompilace
údajů (např. nedostatek komplexních údajů o mořských oblastech, meziodvětvový rozměr údajů nebo obtíže při sběru údajů od vnitrostátních orgánů) a zejména soudržnost plánů
mezi sousedními zeměmi. Práci na územních plánech rovněž negativně ovlivnila pandemie covidu-19. Z obsahového hlediska představovaly nejvýznamnějšími problémy provádění
ekosystémového přístupu, stanovení priorit pro využití námořního prostoru a poskytování prostoru na moři pro umožnění různých hospodářských činností a dosažení různých
politických cílů a zároveň ochrana životního prostředí nebo ponechání prostoru pro budoucí využití. Komise bude usilovat o další posílení součinnosti mezi politikami v oblasti
rybolovu a životního prostředí prostřednictvím akčního plánu na zachování rybolovných zdrojů a ochranu mořských ekosystémů, který má být přijat v roce 2022. Rovněž se zaměří
na rozšíření dialogu mezi různými uživateli moře prostřednictvím zřízení modrého fóra v roce 2022, sledování a vymáhání plnění povinností ze strany členských států, další
podporu územního plánování prostřednictvím nástrojů Unie (např. mise "Obnova našich oceánů a vod" v rámci programu Horizont Evropa) a podporu digitalizace územního
plánování námořních prostor a jeho celoevropského charakteru.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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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 A Digital Decade for children and youth: the new European strategy for a better internet for kids (BIK+) - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitální dekáda pro děti a mládež: nová Evropská strategie pro lepší internet pro děti
(BIK+)
První Evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem (European strategy for a better internet for kids – BIK) byla zahájena v roce 2012. Předkládané sdělení představuje
aktualizovanou strategii BIK+, která je digitální složkou strategie týkající se práv dítěte a odráží nedávno navrženou digitální zásadu, že „Děti a mladí lidé by měli být na internetu
chráněni a jejich postavení by mělo být posíleno“. Jejím cílem je doplnit a podpořit praktické provádění stávajících opatření na ochranu dětí na internetu, rozvíjet jejich dovednosti
a umožnit jim, aby se mohly cítit bezpečně a utvářet svůj život online. Strategie zahrnuje tři pilíře, v jejichž rámci jsou navržena konkrétní opatření, která by měla být realizována v
letech 2022-2024:
1. bezpečné digitální zážitky, tj. jak lépe chránit děti na internetu. Opatření v této oblasti zahrnují např. vypracování komplexního unijního kodexu chování pro design odpovídající
věku, přípravu evropské normy ohledně ujištění o věku / ověřování věku online, vytvoření digitálního dokladu o věku na základě data narození uznávaného napříč EU
nebo harmonizované číslo 116 111 pro řešení kybernetické šikany;
2. posílení digitálních dovedností, tj. jak lépe posílit dovednosti dětí, aby mohly činit správná rozhodnutí na internetu. Opatření v této oblasti zahrnují např. monitorování dopadu
digitální transformace na dobré životní podmínky dětí prostřednictvím portálu BIK, vývoj a distribuci výukových modulů pro učitele, usnadňování výměny osvědčených postupů pro
vnitrostátní osnovy v oblasti mediální gramotnosti nebo kampaně zaměřené na mediální gramotnost pro děti, učitele, rodiče a pečovatele;
3. aktivní účast, tj. jak respektovat názory dětí. Opatření v této oblasti zahrnují např. zapojení dětí do tvorby unijního kodexu chování pro design odpovídající věku, akci zaměřenou
na digitálně relevantní téma pro mladou generaci nebo rozšíření úlohy ambasadorů mládeže a panelů mládeže v oblasti lepšího internetu pro děti o podporu aktivit mezi vrstevníky
na vnitrostátní, regionální a místní úrovni.
Komise se bude rovněž dále aktivně zapojovat do mezinárodní spolupráce zaměřené na řešení digitální propasti, stanovování bezpečnostních norem nebo společný
přístup k digitálním právům dětí na celém světě.
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