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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných oblastech snížené
sazby daně z plynového oleje a zkapalněného ropného plynu používaných k vytápění
Dopisem ze dne 31. října 2018 požádala Itálie o povolení uplatňovat v některých zvláště znevýhodněných zeměpisných oblastech snížené sazby daně z plynového oleje a LPG
používaných k vytápění podle směrnice 2003/96/ES o zdanění energií. Účelem tohoto opatření, které bylo do 31. prosince 2018 povoleno prováděcím rozhodnutím 2014/695/EU, je
částečně kompenzovat vysoké náklady na vytápění v dotčených oblastech. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit obnovení tohoto opatření na období od 1. ledna
2019 do 31. prosince 2024.
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19. 3. 2019 20. 3. 2019

Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o
partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
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2019/0078(NLE)
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Návrh rozhodnutí Rady o přidělení finančních prostředků uvolněných z projektů v rámci 10. Evropského rozvojového fondu pro účely doplnění afrického mírového
projektu
Africký mírový projekt byl zahájen v roce 2003 v rámci dohody z Cotonou a je financován z Evropského rozvojového fondu (ERF). Původně přidělená částka na období 2014-2020 v
rámci 11. ERF ve výši 750 milionů EUR byla dosud třikrát navýšena o celkovou částku 835 milionů EUR. Zvýšení požadavků bylo způsobeno jednak pokračujícím financováním
stávajících operací a jednak zavedením nových mírových operací. Poslední rozhodnutí o doplnění akfrického mírového projektu určilo dostupné prostředky do konce roku 2018. V
zájmu zajištění předvídatelnosti a udržitelnosti financování je třeba zajistit prostředky pro poslední dva roky 11. ERF, tj. 2019 a 2020. Finanční potřeby afrického mírového
projektu do konce roku 2020 se v současnosti odhadují na 814 860 000 EUR. Komise proto navrhuje, aby Rada schválila použití prostředků uvolněných z 10. ERF k doplnění
afrického mírového projektu o dodatečnou částku až do výše 445 860 000 EUR. Ve prospěch projektu budou rovněž uvolněny další prostředky z rezervy státních indikativních
programů / regionálních indikativních programů v rámci 11. ERF (369 000 000 EUR).
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union at the 18th meeting of the Conference of the Parties to the
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES CoP 18) - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem
Evropské unie na 18. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) vstoupila v platnost 1. července 1975. Unie a všechny členské státy
jsou smluvními stranami této úmluvy. Ve dnech 23. května až 3. června 2019 se uskuteční 18. zasedání konference smluvních stran úmluvy, kde by mělo být rozhodnuto jednak o
57 návrzích na změnu dodatků úmluvy za účelem úpravy seznamu druhů, na něž se vztahují pravidla pro sledování a regulaci obchodu nebo obecný zákaz obchodování pro
komerční účely, a jednak o řadě dalších opatření týkajících se provádění a výkladu úmluvy. Předkládaným návrhem se stanoví postoj Unie k jednotlivým návrhovaným opatřením.
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Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie kapitálových trhů: pokrok při budování jednotného trhu s kapitálem pro silnou hospodářskou a měnovou unii
Předkládané sdělení shrnuje dosavadní pokrok při přijímání legislativních i nelegislativních opatření směřujících k vytvoření unie kapitálových trhů. Komise již předložila všechny
legislativní návrhy uvedené v akčním plánu pro vytváření unie kapitálových trhů a v přezkumu v polovině období a přijala další související návrhy, týkající se např. společného
základu daně z příjmů právnických osob, společného kosolidovaného základu daně z příjmů právnických osob nebo cílené reformy nařízení o infrastruktuře evropských trhů s cílem
stanovit jednodušší a přiměřenější pravidla pro OTC deriváty. Byla předložena rovněž nelegislativní opatření, která přispívají ke zvýšení důvěry investorů, posílení klíčové tržní
infrastruktury a otevření nových možností financování. Komise konkrétně uvádí opatření v následujících oblastech: nové evropské produkty, značky a pasy (např. evropské fondy
rizikového kapitálu, celoevropský osobní penzijní produkt); jasnější a jednodušší pravidla pro podniky a investory (např. rámce pro preventivní restrukturalizaci, usnadnění
financování prostřednictvím kapitálových trhů pro malé podniky); účinnější dohled nad kapitálovými trhy v EU (např. dohled nad ústředními protistranami, reforma evropských
orgánů dohledu); udržitelné financování (např. klasifikační systém EU pro hodnocení ekonomických činností z hlediska udržitelnosti, pravidla pro zveřejňování informací o
udržitelných investicích a rizicích týkajících se udržitelnosti); místní kapitálové trhy. Dosud přijatá opatření již začínají přinášet první výsledky, ale vytvoření skutečné unie
kapitálových trhů vyžaduje větší úsilí. Budoucí opatření musí zohlednit dopady vystoupení Spojeného království z EU i ekonomický a společenský vývoj. Komise vyzývá Evropskou
radu, aby obnovila svůj závazek vůči unii kapitálových trhů a podpořila toto úsilí ve své příští strategické agendě.
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Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - EU-Čína – Strategický výhled
Rámec vzájemných vztahů mezi EU a Čínou tvoří v současné době strategická agenda pro spolupráci do roku 2020 přijatá v roce 2013 a strategie EU vůči Číně z roku 2016. S
ohledem na vývoj v posledních letech je Komise přesvědčena, že politika EU vůči Číně by měla být realističtější, asertivnější a mnohotvárnější, aby byly vzájemné vztahy
spravedlivé, vyvážené a oboustranně prospěšné. Navrhuje proto 10 konkrétních opatření v pěti oblastech, která by měla napomoci k dosažení rovnováhy ve vzájemných vztazích:
1. spolupráce s Čínou s cílem podpořit účinný multilateralismus (tři pilíře OSN) a boj proti změně klimatu;
2. odhodlání prosazovat mezinárodní mír, bezpečnost a udržitelný hospodářský rozvoj (komplexní akční plán pro Írán, rozhodnější uplatňování stávajících dvoustranných dohod);
3. dosažení vyváženějších a recipročnějších obchodních a investičních vztahů (plnění stávajících závazků, nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek);
4. posílení konkurenceschopnosti Unie a zajištění rovných podmínek (pokyny pro účast zahraničních uchazečů a zboží na trhu EU s veřejnými zakázkami, určení nedostatků v
právních předpisech EU);
5. posílení bezpečnosti kritické infrastruktury a technologické základny (společný přístup EU k bezpečnosti sítí 5G, rychlé, úplné a účinné provedení nařízení o prověřování
přímých zahraničních investic).
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o stavu rozšíření produkce relevantních
potravinářských a krmných plodin ve světě
Předkládaná zpráva zkoumá problematiku rozšiřování produkce potravinářských a krmných plodin používaných k výrobě biopaliv v souvislosti s novou směrnicí (EU) 2018/2001 o
podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Směrnice mimo jiné zavádí nový přístup k řešení emisí způsobených nepřímou změnou ve využívání půdy, která souvisí s
výrobou biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy. Pro paliva s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy vyrobená z potravinářských nebo krmných plodin, u nichž je zjištěno
značné rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku, jsou stanoveny vnitrostátní limity, které nejpozději do roku 2030 klesnou na nulu. Tyto limity ovlivní množství
uvedených paliv, které lze zohlednit při výpočtu celkového národního podílu obnovitelných zdrojů a podílu obnovitelných zdrojů v dopravě. Kritéria pro určení plodin s vysokým
rizikem nepřímé změny ve využívání půdy a pro certifikaci paliv s nízkým rizikem této změny mají být stanovena prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci. Tato zpráva
poskytuje informace potřebné pro určení relevantních paliv. Popisuje vývoj politiky EU v oblasti řešení dopadů nepřímé změny ve využívání půdy, přezkoumává nejnovější údaje o
stavu rozšiřování produkce příslušných potravinářských a krmných plodin po celém světě a popisuje přístup k určení paliv s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy a k
certifikaci paliv s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy. Podle nejlepších dostupných údajů je v současné době jedinou plodinou, u níž je rozšíření oblasti produkce na
půdu s velkou zásobou uhlíku tak výrazné, že výsledné emise skleníkových plynů v důsledku změny ve využívání půdy eliminují všechny úspory emisí skleníkových plynů z paliv
vyráběných z této suroviny ve srovnání s využíváním fosilních paliv, palmový olej. Ne všechny suroviny pro výrobu palmového oleje používané k výrobě bioenergie však mají
škodlivý dopad na nepřímou změnu ve využívání půdy. Komise provede přezkum této zprávy do 30. června 2021.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v
životním prostředí
Předkládané sdělení je věnováno problematice znečištění životního prostředí rezidui léčivých přípravků. Navazuje na směrnici 2008/105/ES o prioritních látkách a je součástí
akčního plánu Unie "Jedno zdraví" proti antimikrobiální rezistenci. Navrhuje strategický přístup s cílem identifikovat opatření nezbytná k řešení potenciálních rizik vyplývajících z
reziduí léčivých přípravků, podporovat inovace a oběhové hospodářství (usnadnění recyklace zdrojů), identifikovat zbývající mezery ve znalostech a zajistit, že nebude ohrožen
přístup k bezpečným a účinným léčivým přípravkům. Strategický přístup zahrnuje opatření v šesti oblastech:
1. zvyšování informovanosti a podpora uvážlivého používání léčivých přípravků;
2. podpora vývoje léčivých přípravků, které jsou ze své podstaty méně škodlivé pro životní prostředí, a ekologičtější výroby;
3. zkvalitnění hodnocení rizik pro životní prostředí a jeho přezkumu;
4. omezení plýtvání a zlepšení nakládání s odpady;
5. rozšíření monitorování životního prostředí;
6. odstranění dalších mezer ve znalostech.
Navržená opatření by měla být zahájena a v některých případech i dokončena do roku 2020. Poté Komise zhodnotí dosažený pokrok a rozhodne o dalších krocích.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o
hospodářském partnerství, pokud jde o přijetí jednacího řádu Smíšeného výboru, jednacího řádu rozhodčího tribunálu, postupu mediace a kodexu chování
rozhodců
Postoj Unie se týká plánovaného přijetí jednacího řádu Smíšeného výboru, jednacího řádu rozhodčího tribunálu, postupu mediace a kodexu chování rozhodců v rámci provádění
Dohody o mezi EU a Japonskem o hospodářském partnerství.
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