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Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zlepšování právní úpravy – hodnocení a
potvrzení závazku
V roce 2015 přijala Komise program pro zlepšování právní úpravy s cílem zvýšit kvalitu opatření přijímaných Unií tak, aby lépe odpovídala skutečným potřebám, co nejméně
zatěžovala ty, jimž jsou určena, a přinášela lepší výsledky. Program zahrnoval posílení zapojení zainteresovaných stran, vypracování pokynů a nástrojů pro zaměstnance Komise,
závazek hodnotit stávající předpisy před navržením jejich změn, zřízení nezávislého Výboru pro kontrolu regulace pro přezkoumávání kvality posouzení dopadu a hodnocení
prováděných Komisí, systematické zkoumání možností zjednodušení a zvýšení účinnosti stávajících předpisů při jejich přezkumu a uzavření Interinstitucionální dohody o zlepšení
tvorby právních předpisů s Evropským parlamentem a Radou. Ze zhodnocení dosavadních výsledků vyplývá, že v řadě oblastí bylo dosaženo pokroku. Současně byl formulován
požadavek, aby zlepšování právní úpravy pokračovalo jako integrální součást práce Komise i v budoucnu. To by mělo zahrnovat: otevření tvorby politik pro všechny zainteresované
strany, další zlepšování nástrojů pro tvorbu politik (posouzení dopadu, hodnocení právních předpisů, další působení Výboru pro kontrolu regulace), zajišťování zachování účelnosti
stávající legislativy (pokračování programu REFIT) a posílení spolupráce s Evropským parlamentem a Radou (provádění interinstitucionální dohody) a s členskými státy (při
oznamování transpozičních opatření nad rámec požadavků příslušných předpisů EU).
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Zpráva Komise Radě - Hodnocení týkající se doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce
Komise předkládá zprávu o provádění doporučení o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce, které bylo přijato v roce 2016, v členských státech a na úrovni EU
do listopadu 2018. Hodnocení ukázalo, že členské státy v celé EU zavedly opatření, která jsou v souladu s doporučením, přičemž největší změny politik byly realizovány ve státech s
méně rozvinutou podporou pro dlouhodobě nezaměstnané. Přijatá opatření jsou často strukturální povahy a na trh práce působí i vnější vlivy (zejména celkově příznivý vývoj
ekonomiky), a tudíž zatím nelze dopad těchto opatření zcela posoudit. Ze statistik nicméně vyplývá, že průměrná míra dlouhodobé nezaměstnanosti v EU poklesla z 5,2 % v roce
2013 na 3,5 % v roce 2017 a počet dlouhodobě nezaměstnaných osob se od přijetí doporučení snížil o více než 2,5 milionu. V zájmu zlepšení provádění doporučení by se členské
státy měly zaměřit především na tyto oblasti: zvýšení počtu registrací; zdokonalení kvality individuální podpory (větší zaměření se na předpovídání a posouzení dovedností v rané
fázi); posílení koordinace služeb (jednotné kontaktní místo, posílení kapacit klíčových aktérů, zapojení dalších aktérů do dohod o koordinaci, zejména občanské společnosti);
intenzivnější zapojení zaměstnavatelů (nejen prostřednictvím finančních pobídek); a monitorování (zvýšení kvality a úplnosti údajů). Komise bude členské státy podporovat např.
monitorováním aspektů kvality, stanovením kritérií kvality pro dosažení účinné aktivní politiky na trhu práce, podporou vzájemného učení nebo využitím Programu pro
zaměstnanost a sociální inovace.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výjimky udělované členskými státy podle nařízení (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a
autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
Komise předkládá zprávu o výjimkách udělených členskými státy podle nařízení (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Nařízení umožňuje
udělit dopravcům tři typy výjimek. Výjimky se udělují na čtyři roky od vstupu nařízení v platnost (1. března 2013) a lze je jednou prodloužit (nejdéle do 28. února 2021). Výjimku z
uplatňování jiných než základních práv pro čistě vnitrostátní linkovou dopravu, jejíž přepravní vzdálenost podle jízdního řádu činila 250 km a více, udělilo v roce 2013 celkem 13
členských států (včetně ČR), přičemž 8 členských států ji v roce 2017 prodloužilo o další čtyři roky. Výjimku z uplatňování celého nařízení, pokud je významná část spoje (včetně
alespoň jedné zastávky podle jízdního řádu) provozována mimo EU, uplatnilo v roce 2013 celkem 14 členských států, přičemž 9 členských států ji v roce 2017 prodloužilo o další
čtyři roky. Výjimku z použití všech nebo některých ustanovení kapitoly III nařízení týkajících se práv cestujících se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí žádný
členský stát neudělil. Celkem tak v současné době uplatňuje jednu nebo dvě výjimky deset členských států.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku
Komise předkládá třetí výroční zprávu o nástroji pro uprchlíky v Turecku, který byl zřízen v listopadu 2015 a jehož prostřednictvím je koordinováno uvolňování zdrojů, které
vyčleňuje rozpočet EU i členské státy formou nadrámcových příspěvků na podporu řešení uprchlické krize v Turecku, kde žijí více než 4 miliony uprchlíků a migrantů. Nástroj
koordinuje celkový rozpočet ve výši 6 miliard EUR (3 miliardy EUR na období 2016-2017 a 3 miliardy EUR na období 2018-2019). Provádí se ve formě humanitární a rozvojové
pomoci. První 3 miliardy EUR byly plně smluvně vázány na konci roku 2017 a bylo z nich podpořeno 72 projektů. Na konci roku 2018 bylo vyplaceno více než 2,072 miliardy EUR
z celkové částky 3 miliard EUR, přičemž zůstatek bude vyplacen v průběhu provádění projektů v rámci nástroje až do poloviny roku 2021. Pokud jde o 3 miliardy EUR určené na
období 2018-2019, bylo do února 2019 přiděleno 1,2 miliardy EUR, přičemž na 450 milionů EUR byly uzavřeny smlouvy a 150 milionů EUR bylo vyplaceno do března 2019.
Humanitární pomoc financovaná z nástroje zahrnuje především nouzovou záchrannou sociální síť, vzdělávání v nouzvých situacích, zdravotní péči a ochranu. Rozvojová pomoc se
pak zaměřuje na vzdělávání, zdravotní péči, sociálně-ekonomickou podporu a řízení migrace. V dalších měsících bude pokračovat provádění projektů, realizace druhé tranše
s provedením projektů do poloviny roku 2025, zprovozňování plnohodnotného monitorovacího systému, provádění komunikačních aktivit a činnost řídícího výboru.
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Joint Communication to the European Parliament and the Council - European Union, Latin America and the Caribbean: joining forces for a common future Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Evropská unie, Latinská Amerika a Karibik: spojenými silami ke společné budoucnosti
Předkládané sdělení představuje novou strategii pro partnerství mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem, která reaguje na změny, k nimž v posledních letech došlo na světové a
regonální úrovni, a na globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky EU a dlouhodobé iniciativy EU v oblasti (udržitelného) rozvoje a obchodu. Partnerství by se mělo zaměřit
na čtyři priority, v jejichž rámci jsou navrženy konkrétní oblasti spolupráce a iniciativy:
1. prosperita - usnadnění obchodu a investic, přechod k ekologickému hospodářství, podpora modré ekonomiky, regionální integrace, lepší pracovní podmínky a podpora malých a
středních podniků, zvýšení investic do znalostí, inovací a lidského kapitálu, rozvoj digitální ekonomiky a propojení mezi regiony, rozšíření spolupráce v oblasti letecké a námořní
dopravy, udržitelných systémů městské mobility a pozorování vesmíru a Země;
2. demokracie - důslednější dodržování lidských práv a demokratických zásad, podpora dynamické občanské společnosti, omezení násilí na základě pohlaví, posílení podpory
fungování demokratických, odpovědných a transparentních institucí a svobodných a spravedlivých voleb, boj proti korupci, praní peněz a financování terorismu;
3. odolnost - udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a ekosystémy, koordinace a spolupráce v oblasti zvládání katastrof a civilní ochrany, posílení spolupráce v oblasti sociální
soudržnosti, sociální ochrany, řádné správy daní a finanční regulace a v oblasti bezpečnosti a boje proti organizované trestné činnosti, dialog a spolupráce v oblasti migrace
a mobility, kulturní spolupráce;
4. účinná globální správa - podpora účasti zemí Latinské Ameriky a Karibiku na misích a operacích SBOP EU, plné provedení reforem systému OSN pro mír a bezpečnost,
udržitelný rozvoj a řízení, spolupráce na plném provedení Pařížské dohody o změně klimatu, rozvoj další biregionální spolupráce v oblasti správy oceánů, provádění Agendy pro
udržitelný rozvoj 2030, vypracování společného programu pro posílení mnohostranného obchodního systému.
Pro zajištění provádění této strategie bude třeba rozvinout nové formy spolupráce mezi regiony, které umožní strategičtější přístup k zemím Latinské Ameriky a Karibiku.
Předpokladem pro další rozvoj spolupráce je silný politický závazek. Klíčovou součástí nového komplexního rámce pro spolupráci by pak měly být spolupráce, která podpoří
provádění univerzální Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a dalších společných mezinárodních závazků, angažovanost na místní, celostátní, regionální i celosvětové úrovni a
spolupráci s občanskou společností. Mezi nástroji spolupráce by zvláštní význam měly mít: politické dialogy, sdílení znalostí a odborných poznatků, podpora a stimulace veřejného
i soukromého financování a třístranná spolupráce.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přezkum provádění právních předpisů v
oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života
Komise předkládá druhý přehled provádění politiky a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Přehled popisuje stav k lednu 2019 a jeho cílem je určit příčiny
nedostatků v provádění přijatých opatření a řešit systematické překážky bránící integraci v oblasti životního prostředí. Přehled doprovázejí zprávy o situaci v jednotlivých
členských státech, které popisují aktuální stav provádění a hlavní výzvy a příležitosti pro každý stát. Podle poslední studie dosahují náklady pro společnost spojené s nedostatky v
provádění environmentálních opatření výše 55 miliard EUR ročně. Přehled hodnotí provádění opatření v těchto prioritních oblastech: 1) vytvoření oběhového, zdrojově efektivního,
zeleného a konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství EU; 2) změna klimatu a životní prostředí; 3) ochrana, zachování a zvyšování přírodního kapitálu; 4) zajištění zdraví
a kvality života občanů (kvalita ovzduší a hluk, průmyslové emise, kvalita vody, povodně a správa vodních zdrojů, chemické látky); 5) zelené daně, zelené veřejné zakázky a
environmentální financování; 6) podpora mnohostranných opatření.
V porovnání s prvním přehledem, který byl publikován v únoru 2017, se objevují některá nová témata, jako změna klimatu, invazivní nepůvodní druhy, průmyslové emise a
chemické látky. Přestože v řadě oblastí bylo dosaženo pokroku, některé výzvy zůstávají stále aktuální, např. předcházení vzniku odpadu a jeho recyklace, přijetí přiměřených
opatření v souvislosti se změnou klimatu, zastavení ztráty biodiverzity, znečištění ovzduší, dosažení cílů rámcové směrnice o vodě, nakládání s odpadní vodou ve městech,
znečištění vod dusičnany ze zemědělské činnosti, zajištění odpovídající úrovně financování environmentálních opatření, podpis a ratifikace mnohostranných dohod v oblasti
životního prostředí. V oblasti správy životního prostředí uvádí Komise mezi přetrvávajícími problémy nedostatek transparentosti, překážky bránící environmentálním nevládním
organizacím podávat žaloby nebo nedostatky v provádění směrnice o odpovědnosti za životní prostředí. Zvláštní pozornost by měla být v nadcházejících letech věnována
následujícícm otázkám:
• integrace cílů v oblasti životního prostředí s dalšími legitimními politickými cíli;
• zvýšení kvality příslušných správních systémů;
• zvýšení transparentnosti informací relevatních z hlediska životního prostředí;
• aktivní zapojení regionálních a místních orgánů a dalších zainteresovaných stran.
V případě České republiky (SWD(2019) 119 final) uvádí Komise jako hlavní problémy pomalý pokrok směrem k oběhovému hospodářství, zdlouhavé a komplexní rozhodovací
postupy, využívání skládkování odpadu jako hlavního způsobu nakládání s odpadem, znečištění ovzduší (zejména v důsledku spalování tuhých paliv), znečištění řek a podzemních
vod způsobené lidskou činností a zemědělstvím, tlak na přírodu a chráněná území zařazená do sítě Natura 2000 v důsledku změn ve správě zemědělské půdy (opouštění půdy
i intenzivnějšího využívání), lesnictví a intenzivního chovu v rybnících.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci pracovní skupiny pro zeměpisná označení zřízené Dohodou o volném obchodu
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí jejího jednacího řádu
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou byla podepsána dne 6. října 2010 a je prozatímně uplatňována od 1. července 2011. Postoj Unie se týká přijetí
jednacího řádu pracovní skupiny pro zeměpisná označení zřízené touto dohodou. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
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