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Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních
daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie
Směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní stanoví osvobození od daně pro dodání zboží nebo poskytnutí služeb
ozbrojeným silám kteréhokoli členského státu, jenž je stranou Severoatlantické smlouvy, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí mimo území svého vlastního státu,
a pro přepravu zboží určeného ozbrojeným silám kteréhokoli členského státu Severoatlantické aliance (NATO). V souvislosti s posilováním vzájemné spolupráce členských států EU
ve vojenské oblasti po přijetí Lisabonské smlouvy a s úsilím o vytvoření společné obranné politiky Unie je cílem předkládaného návrhu zavést osvobození od DPH a spotřební daně
analogické tomu, které se uplatňuje na činnosti související s obranným úsilím v rámci NATO, i pro činnosti související s obranným úsilím v rámci EU (resp. společné bezpečnostní a
obranné politiky).
8940/19

COM(2019) 192 final
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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a
průmyslové výrobky
Komise předkládá návrh pravidelné šestiměsíční aktualizace nařízení (EU) č. 1388/2013. Na základě přezkumu žádostí o cla v rámci autonomních celních kvót předložených
členskými státy navrhuje Komise otevřít některé nové celní kvóty, zvýšit objemy některých stávajících kvót, upravit popis některých produktů a výrobků zařazených do kvót a
některé kvóty uzavřít. Na základě prognóz bude nevybrané clo za šest nově zařazených produktů a výrobků činit 4 006 350 EUR ročně a clo vybrané v souvislosti s opětovným
zavedením cel na dvě položky bude činit 3 014 000 EUR ročně.
8896/19

COM(2019) 210 final
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st08896.cs19.pdf (504 KB, 2. 5. 2019)
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Návrh rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými
státy na straně druhé
Prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé byla podepsána dne 30. července 2009. V současné době ji
prozatímně provádí Papua-Nová Guinea, Fidži a Samoa. Šalamounovy ostrovy předložily Radě žádost o přistoupení k dohodě dne 4. června 2018 a na základě jejího posouzení
Komise jednání se Šalamounovými ostrovy úspěšně uzavřela dne 23. října 2018. Cílem předkládaného návrhu je schválit přistoupení Šalamounových ostrovů k dohodě jménem
Unie.
8916/19
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Účetnímu dvoru - Strategie Komise proti
podvodům: další opatření na ochranu rozpočtu EU
V roce 2011 přijala Komise strategii proti podvodům (CAFS), která stanoví závazný postup v boji proti podvodům a korupci poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy EU pro
útvary Komise a výkonné agentury. Předkládané sdělení tuto strategii aktualizuje na základě jejího vyhodnocení a s ohledem na poslední vývoj (např. nové režimy financování,
tendence v oblasti podvodů nebo rozvoj informačních technologií). Zohledňuje také opatření přijatá od roku 2011 za účelem zlepšení boje proti podvodům, zejména směrnici o boji
proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie trestněprávní cestou a nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). V rámci posouzení rizika podvodů
provedeného Komisí ve spolupráci s výkonnými agenturami bylo zjištěno, že hlavními problémy jsou nedostatečná analýza údajů o podvodech a nedostatky v oblasti dohledu nad
řízením rizika podvodů na úrovni odborů Komise. Cílem aktualizované strategie je proto především vybavit Komisi větší analytickou kapacitou pro prevenci a odhalování podvodů a
vytvořit centralizovanější systém dohledu nad jejími opatřeními pro boj proti podvodům a dále např. zlepšit spolupráci Komise a ostatních subjektů EU s úřady OLAF a EPPO nebo
zlepšit pracovní postupy v oblasti boje proti podvodům. Sdělení doprovází akční plán, který má zajistit řádné provádění aktualizované strategie, a výsledky posouzení rizika
podvodů. Současně je publikováno hodnocení CAFS z roku 2011.
8978/19

COM(2019) 196 final

st08978.cs19.pdf (911 KB, 3. 5. 2019)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění společného prohlášení a společného přístupu k umístění sídel decentralizovaných agentur
V roce 2012 přijaly Komise, Rada a Evropský parlament společné prohlášení a společný přístup k decentralizovaným agenturám. V souvislosti s odchodem Spojeného království z
EU bylo v roce 2018 rozhodnuto o přemístění Evropské agentury pro léčivé přípravky z Londýna do Amsterdamu a Evropského orgánu pro bankovnictví z Londýna do Paříže.
Evropský parlament vyjádřil nesouhlas s postupem použitým v těchto případech pro výběr nových sídel a vyzval k zavedení nového postupu v rámci společného přístupu. Rada pak
vyzvala Komisi k provedení analýzy provádění společného prohlášení a společného přístupu s ohledem na umístění sídel agentur. Předkládaná zpráva představuje výsledky této
analýzy. Od přijetí společného přístupu byla vybrána pouze čtyři sídla agentur včetně dvou výše uvedených. Komise je toho názoru, že ve všech případech byl výběr umístění sídel
založen na objektivních kritériích stanovených ve společném přístupu nebo byla při výběru zohledněna zvláštní povaha funkcí agentury. V rámci dohod o sídle se pak hostitelské
členské státy zavázaly podniknout kroky k zajištění dlouhodobého hladkého fungování agentur a případně i reagovat na jejich specifické potřeby. Komise se proto domnívá, že
zásady společného přístupu poskytují odpovídající rámec pro rozhodování o sídlech agentur.
8982/19

COM(2019) 187 final
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 1–3/2019
Komise předkládá pravidelnou zprávu o výdajích Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za období od 16. října 2018 do 31. ledna 2019. V prosinci 2018 byl přijat
rozpočet EU na rok 2019, který pro EZZF zahrnuje prostředky na závazky ve výši 43 192 milionů EUR a prostředky na platby ve výši 43 116 milionů EUR. Po zahrnutí příjmů
účelově vázaných dosahují částky plánované v rozpočtu na rok 2019 celkem 855 milionů EUR na odvětví ovoce a zeleniny a 35 326 milionů EUR na přímé platby oddělené od
produkce. Čerpání prostředků na intervence na zemědělských trzích bylo o 152 milionů EUR nižší, než se očekávalo, a to především v důsledku menšího objemu čerpání na
propagaci zemědělských produktů. Čerpání prostředků na přímé platby překročilo profil čerpání o 1 347 milionů EUR, tj. o 3,4 procentního bodu. Celková částka účelově vázaných
příjmů dostupných ke dni 31. ledna 2019 pro financování výdajů EZZF dosáhla výše 644 milionů EUR (195 milionů EUR bylo vybráno do konce ledna 2019 a 449 milionů EUR bylo
přeneseno z roku 2018). Z prozatímního čerpání rozpočtových prostředků EZZF na rok 2019 vyplývá, že měsíční úhrady členským státům jsou o 1 183 milionů EUR vyšší než
vypočtený profil spotřeby.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions - The 2019 EU Justice Scoreboard - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Srovnávací přehled EU o soudnictví 2019
Komise předkládá sedmé vydání srovnávacího přehledu o soudnictví, který porovnává nezávislost, kvalitu a efektivnost soudních systémů v členských státech EU. V souvislosti s
nedávným vývojem je větší pozornost věnována nezávislosti soudnictví jakožto klíčového prvku k prosazování právního státu. Přehled zahrnuje nové ukazatele, které se týkají
vynakládání finančních prostředků, norem pro zvýšení kvality rozsudků nejvyšších soudů, pravomocí nad státními zastupitelstvími ve vnitrostátních soudních systémech (včetně
jmenování a odvolávání státních zástupců), systémů kárných řízení se soudci v jednotlivých členských státech a záruk, které mají zabránit politické kontrole soudních rozhodnutí, a
norem a postupů pro řízení práce soudů a řešení problému hromadění případů na soudech. Z dostupných údajů vyplývají následující hlavní zjištění pro rok 2019:
Efektivnost soudních systémů se relativně zvyšuje - v téměř všech státech, které podle hodnocení v rámci evropského semestru čelí specifickým výzvám, se od roku 2010 zkrátila
délka soudních řízení u soudu prvního stupně, příp. zůstala stabilní. Ve věcech praní peněz trvá řízení u soudu prvního stupně v průměru jeden rok, avšak u některých států je to
více než dva roky. Zvýšil se počet řízení týkajících se elektronických komunikací, avšak délka těchto řízení se zkracuje. Přetrvávají významné rozdíly mezi členskými státy, pokud
jde o množství nevyřešených případů.
Kvalita soudnictví - výdaje vládních institucí na soudy byly v roce 2017 v souhrnu stabilní. Většina soudů poskytuje soudcům specifickou odbornou přípravu týkající se struktury,
odůvodňování a vypracovávání rozsudků. Ve srovnání s předchozími lety jsou rozsudky ve větší míře dostupné on-line. Zlepšilo se zejména zveřejňování rozsudků soudů nejvyššího
stupně: všechny rozsudky v občanských, obchodních a správních věcech nyní zveřejňuje 19 členských států. Obtížná dostupnost právní pomoci a výše soudních poplatků v
některých státech odrazují osoby žijící v chudobě od využívání soudního systému.
Zhoršuje se vnímání nezávislosti soudnictví - přestože podle posledního průzkumu Eurobarometr se vnímání nezávislosti soudnictví ve srovnání s rokem 2016 zlepšilo přibližně ve
dvou třetinách členských států, v porovnání s předchozím rokem došlo ke zhoršení vnímání nezávislosti ze strany veřejnosti ve třech pětinách členských států. Hlavním důvodem
jsou podle respondentů možné politické zásahy a tlaky. Pokud jde o státní zastupitelství, srovnávací přehled ukazuje, že v některých členských státech je tendence soustředit řídicí
pravomoci, jako je hodnocení, povyšování či převod státních zástupců, do rukou jediného orgánu.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí hodnotící zpráva o provádění směrnice o zvýšení zabezpečení přístavů
Komise předkládá zprávu o provádění směrnice 2005/65/ES o zvýšení zabezpečení přístavů za období 2014-2018. Směrnice doplňuje nařízení (ES) č. 725/2004 o zvýšení
bezpečnosti lodí a přístavních zařízení a jejím cílem je zlepšit koordinaci zabezpečení v přístavních oblastech. Ve sledovaném období provedla Komise 17 inspekcí vnitrostátních
správních orgánů a 41 inspekcí přístavů. Navzdory výraznému zlepšení v posledních letech se objevuje řada opakujících se běžných problémů, mezi něž patří vymezení hranic
přístavů pro účely bezpečnosti, pravidelné přezkumy hodnocení zabezpečení přístavů a plánů zabezpečení přístavů nebo dohled nad plány zabezpečení přístavů a jejich
prováděním. V letech 2014-2018 proběhlo jedno řízení o nesplnění povinnosti z důvodu nesprávného provedení směrnice týkající se přístavů v Severním Porýní-Vestfálsku. Zjištěné
problémy byly odstraněny začátkem roku 2018. Z celkového hodnocení provádění směrnice vyplynulo, že směrnice je prakticky uplatňována zejména na velké přístavy a u menších
přístavů členské státy často využívají ustanovení o přednosti ustanovení výše uvedeného nařízení před ustanoveními směrnice. Prostor pro zlepšení existuje, pokud jde o
rozpoznávání hrozeb a informovanost aktérů (tj. všech zaměstnanců a uživatelů přístavu) a inspekce a plány zabezpečení přístavů a dohled nad nimi. Celkově však systém
zavedený nařízením a směrnicí funguje odpovídajícím způsobem, a Komise proto v současné době nechystá žádné změny.
8855/19
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vnější činnosti EIB v rámci rozpočtové záruky EU v roce 2017
Evropská investiční banka (EIB) disponuje vnějším úvěrovým mandátem, jehož prostřednictvím EU podporuje investice EIB v zemích, které jsou součástí předvstupního procesu,
zemích Východního a Jižního partnerství, Asii, Latinské Americe a jižní Africe. Tato podpora spočívá v poskytnutí záruky z rozpočtu EU na krytí investic do těchto zemí. Pro období
2014-2020 činí celková výše této záruky 32,3 miliardy EUR. Předkládaná zpráva informuje o činnostech EIB krytých rozpočtovou zárukou EU v roce 2017. Celkový objem
finančních operací EIB v regionech, na něž se vztahuje vnější úvěrový mandát, činil v roce 2017 5,5 miliardy EUR (oproti 6,8 miliardy EUR v roce 2016), přičemž rozpočtovou
zárukou EU bylo kryto 57 % operací v celkové výši 3,2 miliardy EUR. Ve srovnání s předchozím obdobím se snížil počet operací zaměřených na Turecko a země Východního
partnerství, což se projevilo poklesem objemu prostředků na podporu regionální integrace. Ten činil 261 milionů EUR, což je ve srovnání s rokem 2016 o 1,5 miliardy EUR méně.
EIB významně podporovala činnosti zaměřené na změnu klimatu a přizpůsobení se této změně - výše úvěrů na tyto činnosti činila v roce 2017 2,2 miliardy EUR a získaly je zejména
asijské země. Na konci roku 2017 pak činily úvěry na činnosti v oblasti klimatu 32 % v rámci celého mandátu 2014-2020. Na konci roku 2017 bylo vyplaceno 25 % z celkových
dostupných prostředků.
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