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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Maritime Organization’s Marine Environment
Protection Committee and Maritime Safety Committee on the adoption of amendments to Annex II to the International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships, amendments to the International Code on the Enhanced Programme of Inspections During Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers, 2011,
amendments to the International Life-Saving Appliance Code, amendments to Forms C, E and P of the appendix to the International Convention for the Safety of
Life at Sea, and to the International Code of Safety for Ship Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem
Evropské unie zaujat ve Výboru pro ochranu mořského prostředí a ve Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace k přijetí změn přílohy II
Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí, změn Mezinárodního předpisu pro rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu
hromadných nákladů a ropných tankerů z roku 2011, změn Mezinárodního předpisu pro záchranné prostředky, změn formulářů C, E a P dodatku k Mezinárodní
úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a změn v Mezinárodním předpisu o bezpečnosti plavidel používajících plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem
vzplanutí
Předkládaný návrh se týká postoje Unie k navrhovaným změnám některých mezinárodních právních nástrojů v oblasti námořní dopravy, které mají být přijaty na zasedání Výboru
pro ochranu mořského prostředí Mezinárodní námořní organizace ve dnech 13. - 17. května 2019 a Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace ve dnech 5. 14. června 2019. Jedná se o změny Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí, Mezinárodního předpisu pro rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na
přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů, Mezinárodního předpisu pro záchranné prostředky, dodatku Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři a
Mezinárodního předpisu o bezpečnosti plavidel používajících plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem vzplanutí. Unie by měla navrhované změny podpořit.
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Dokumenty informační povahy
Komise Evropskému parlamentu a Radě - 37. výroční zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných
činnostech EU a o využití nástrojů na ochranu obchodu ze strany třetích zemí vůči EU v roce 2018
Komise předkládá pravidlenou výroční zprávu o činnostech EU v oblasti ochrany obchodu za rok 2018. Nad rámec obvyklého obsahu zpráva rovněž vyhodnocuje hlavní výzvy,
události i úspěchy Junckerovy komise v oblasti ochrany obchodu. Komise v tomto období uložila 25 nových opatření na ochranu obchodu týkajících se oceli. Poprvé od roku 1994
byl aktualizován soubor pravidel EU týkajících se ochrany obchodu (včetně zahájení iniciativy na pomoc malým a středním podnikům dotčeným šetřeními), což zvýšilo adekvátnost
nástrojů EU na ochranu obchodu. Poprvé od roku 2002 pak bylo zahájeno ochranné šetření týkající se výrobků z oceli a uložena příslušná opatření. Na konci roku 2018 měla EU v
platnosti 93 konečných antidumpingových opatření a 12 vyrovnávacích opatření. Bylo zahájeno deset nových šetření. Ve dvou řízeních byla uložena prozatímní cla, čtyři případy
byly uzavřeny uložením konečných cel a osm šetření bylo uzavřeno bez přijetí opatření. V roce 2018 EU zahájila rovněž tři ochranná šetření – jedno se týkalo výrobků z oceli erga
omnes a ve dvou případech šlo o dvoustranná šetření vůči Kambodži a Myanmaru týkající se rýže indica podle pravidel systému všeobecných celních preferencí. Útvary EU pro
nástroje na ochranu obchodu provedly v rámci ověřovací činnosti 167 inspekcí na místě. V roce 2018 bylo ve třetích zemích v platnosti 174 nástrojů na ochranu obchodu, která
ovlivňují vývoz EU. 33 opatření uplatňovaly Spojené státy (oproti 26 v roce 2017 a 18 v roce 2015), 21 Indie a 18 Čína.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Eighteenth Progress Report towards an effective and
genuine Security Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Osmnáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní
unii
Komise předkládá osmnáctou zprávu o pokroku při budování účinné a skutečné bezpečnostní unie. V souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019
zpráva především zdůrazňuje opatření přijatá na různých úrovních za účelem řešení problematiky kybernetických hrozeb a dezinformací a předcházení jim. Komise současně
vyzývá všechny zúčastněné aktéry, aby zdvojnásobili své úsilí pro zvýšení odolnosti volebního procesu vůči dezinformacím, a členské státy, aby posílily vzájemnou spolupráci při
řešení problému dezinformací. Mezi největší úspěchy posledních měsíců patří dosažení dohody Evropského parlamentu a Rady na návrzích týkajících se interoperability
informačních systémů v oblasti bezpečnosti, správy hranic a řízení migrace a na nových pravidlech pro omezení prostoru, v němž operují teroristé a zločinci (omezení dostupnosti
prekurzorů výbušnin, ztížení přístupu k financování, větší kontrola pohybu přes hranice). Celkem již bylo dosaženo dohody o 15 legislativních iniciativách v rámci bezpečností unie
z celkových 22 předložených Komisí. Pokud jde o zbývající návrhy, Komise zdůrazňuje nutnost urychleného schválení návrhu pro boj proti teroristickému obsahu online a návrhu
na posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Důležitým aspektem budování bezpečnostní unie je také řádné provádění přijatých opatření členskými státy, zejména pak
opatření přijatých v návaznosti na teroristické útoky v Evropě (směrnice o boji proti terorismu a směrnice o nabývání a držení střelných zbraní). Mezi další témata zprávy pak patří
provádění opatření na podporu ochrany veřejných prostor a pomoc obětem teroristických činů (31. ledna 2019 přijala Komise rozhodnutí o financování pilotního projektu na zřízení
odborného střediska EU pro oběti terorismu).
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Zpráva Komise Radě o pokroku členských států v oblasti přistoupení k Mezinárodní úmluvě Mezinárodní námořní organizace o normách výcviku, kvalifikace a
strážní služby pracovníků na rybářských plavidlech v souladu s článkem 2 rozhodnutí Rady (EU) 2015/799
Rozhodnutím (EU) 2015/799 se členské státy zmocňují, aby se v zájmu Evropské unie staly smluvní stranou Mezinárodní úmluvy Mezinárodní námořní organizace (IMO) o normách
výcviku, kvalifikace a strážní služby pracovníků na rybářských plavidlech, která vstoupila v platnost 29. září 2012. Tato úmluva přispívá k ochraně rybářů a zajištění bezpečnější
mezinárodní lodní dopravy. Harmonizace kvalifikací rybářů by rovněž usnadnila jejich volný pohyb a umožnila jim pracovat na palubách rybářských plavidel všech členských států,
které jsou smluvními stranami úmluvy. Navíc by byly vytvořeny rovné podmínky i ve vztahu k třetím zemím. Úmluvu dosud ratifikovalo pouze 26 států, z toho devět členských států
EU. Na ratifikaci pracuje Francie, Irsko, Německo, Řecko, Spojené království a Švédsko. Estonsko, Finsko, Slovinsko a Bulharsko nepovažují ratifikaci za nezbytnou s ohledem na
stav svého loďstva a ČR, Lucembursko, Maďarsko a Rakousko úmluvu vzhledem ke své vnitrozemské poloze neratifikují. Žádné informace nedodaly Chorvatsko, Itálie, Kypr, Malta
a Slovensko. Komise konstatuje, že některá důležitá ustanovení úmluvy se vztahují na všechna rybářská plavidla bez rozdílu, a členské státy by to měly zohlednit při rozhodování o
tom, zda úmluvu ratifikovat. Smluvními stranami úmluvy by se měly stát rovněž členské státy, které mají přístavy přijímající námořní rybářská plavidla spadající do působnosti
úmluvy nebo instituce pro výcvik pracovníků rybářských plavidel.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o kvalitě fiskálních údajů oznámených členskými státy v roce 2018
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu o kvalitě fiskálních údajů předložených členskými státy podle nařízení (ES) č. 479/2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném
schodku za rok 2018. Zpráva hodnotí včasnost, spolehlivost, úplnost a konzistenci údajů a jejich soulad s účetními pravidly. Kvalita oznámených fiskálních údajů se i v roce 2018
zvyšovala, zejména pokud jde o konzistanci a úplnost. Výhrady Eurostatu byly řešeny s jednotlivými dotčenými státy na dvoustranné úrovni. Eurostat zveřejnil všechny dopisy
obsahující poradenství ohledně metodiky, což přispělo ke zlepšení výměny znalostí a zvýšení transparentnosti. Zejména u Řecka (ale nejen u něj) přetrvávají problémy s konzistencí
u čtvrtletních finančních účtů. Výhrady ke kvalitě měsíčních údajů zachoval Eurostat v případě Francie (v dubnu) a Maďarska (v dubnu a říjnu) a stáhl v případě Belgie (v dubnu) a
Francie (v říjnu).
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výjimka pro centrální banku Čínské lidové republiky podle nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR)
Nařízení o trzích finančních nástrojů uděluje výjimku z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost v souvislosti s nekapitálovými finančními nástroji u některých
obchodů, u nichž je protistranou člen Evropského systému centrálních bank. Komise může působnost této výjimky rozšířit na centrální banky třetích zemí za předpokladu splnění
stanovených podmínek. Předkládaná zpráva posuzuje na základě dodaných podkladů vhodnost udělení této výjimky centrální bance Čínské lidové republiky. Komise dospěla k
závěru, že Čína má zaveden právní rámec, který zajišťuje dostatečnou úroveň transparentnosti, a obchodní činnost v EU pocházející z Číny je dostatečně významná na to, aby
odůvodnila udělení výjimky z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost pro centrální banku. Je proto vhodné tuto výjimku udělit.
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Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zlepšování mezinárodní správy oceánů – dva roky pokroku
V listopadu 2016 bylo přijato společné sdělení Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů, které prohlubuje mezinárodní politiku EU v oblasti oceánů a
posouvá ji od odvětvového k integrovanému přístupu. Cílem této agendy je zajistit, aby oceány byly bezpečné, zabezpečené, čisté, zdravé a udržitelně spravované. Předkládané
sdělení je první zprávou o pokroku při jejím provádění. Bylo zahájeno všech 50 činností obsažených v agendě a některé již byly dokončeny. Sdělení shrnuje hlavní kroky učiněné v
rámci tří pilířů agendy: 1) zdokonalení mezinárodního rámce pro správu oceánů - činnost v rámci Úmluvy OSN o mořském právu, opatření v oblasti zachování zdrojů a řízení
rybolovu (dohoda o zákazu komerčního rybolovu v oblasti volného moře ve střední části Severního ledového oceánu), dvoustranná partnerství (Čína, Tichomoří); 2) zmírnění tlaku
na oceány a moře a vytvoření podmínek pro udržitelnou „modrou“ ekonomiku - podpora obnovy mořských a pobřežních ekosystémů, boj proti nezákonnému, nehlášenému a
negerulovanému rybolovu (společné prohlášení s Jižní Koreou, dialog s více než 50 zeměmi), podpora celosvětových opatření řešících emise z lodní dopravy, strategie EU pro
plasty v oběhovém hospodářství, mořské chráněné oblasti; 3) posílení mezinárodního výzkumu oceánů a shromažďování dat - druhá zpráva o stavu oceánů (2018), vývoj cloudových
služeb a výzkumné infrastruktury. Na podporu lepší správy oceánů a mořského výzkumu bylo vyčleněno 590 milionů EUR v rámci rozvojové politiky EU a 500 milionů EUR z
programu Horizont 2020. Navzdory dosaženému pokroku oceány stále ohrožuje změna klimatu, znečištění, ztráta biologické rozmanitosti, těžba v pobřežních vodách a nadměrný
rybolov. Úsilí v rámci agendy mezinárodní správy oceánů by tak mělo pokračovat s ještě větší intenzitou. Od roku 2019 zřídí Komise a vysoká představitelka fórum EU pro
zúčastněné strany v oblasti mezinárodní správy oceánů, které bude sdružovat odborníky, zástupce občanské společnosti, akademiky a osoby s rozhodovací pravomocí, zkoumat
výzvy pro mezinárodní správu oceánů a doporučovat budoucí opatření.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o pokroku v polovině období v souladu s článkem 5b rozhodnutí Rady o založení společného evropského
podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy byl založen v roce 2007 a jeho hlavní funkcí je plnění povinností Euratomu týkajících se projektu ITER a
provádění dalších souvisejících činností. Předkládaná zpráva informuje o výsledcích využití příspěvku Euratomu ve víceletém finančním období 2014-2020 a výsledcích hodnocení
evropské účasti na projektu ITER v polovině tohoto období (2014-2017). Tyto výsledky budou využity mimo jiné při přípravě nového víceletého finančního rámce na období 20212027. Z hodnocení vyplývá, že navzdory značnému zpoždění a překročení nákladů v úvodní fázi se projekt ITER díky změně řízení realizované od roku 2015 dostal na dobrou cestu
a v rámci aktuálního výchozího rozvrhu přijatého v roce 2016 plní harmonogram i rozpočet. Dobře pokračují i projekty širšího přístupu; povinnosti pro přípravu DEMO jsou z větší
části plněny konsorciem EUROfusion (do dokončení první fáze projektu ITER v roce 2025). Stále se zlepšuje výstavba a řízení projektu. Kritický význam má nyní především řádné
provedení montáže a instalace. Podle studie efektivnosti nákladů vyprodukovaly výdaje společného podniku na ITER 34 000 pracovních let a téměř 4,8 miliardy EUR hrubé přidané
hodnoty. Projekt ITER zůstává důležitou součástí politik EU v oblasti energie a inovací a má velký potenciál významně přispět k dekarbonizaci energetického prostředí po roce
2050.
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném na základě Prozatímní
dohody o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o
přijetí protokolu č. 1 dohody týkajícího se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce
Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny a EU byla podepsána 26. listopadu 2008 a prozatímně se provádí od 3. září 2016. Postoj, který má být
zaujat jménem EU, se týká přijetí protokolu č. 1 dohody o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce. Účelem tohoto protokolu je zavedení společného
recipročního režimu pro správu pravidel původu.
7873/19

COM(2019) 148 final

2019/0084(NLE)

st07873.cs19.pdf (480 KB, 25. 3. 2019)
Přílohy:
st07873-ad01.cs19.pdf (2 MB, 25. 3. 2019)

25. 3. 2019 25. 3. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle prozatímní dohody o partnerství mezi
Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o doporučení týkající se některých změn dohody, které mají zohlednit
přistoupení Samoy a budoucí přistoupení dalších tichomořských ostrovů k dohodě
Prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropskými společenstvími na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé byla podepsána 30. července 2009. Dosud ji prozatímně
provádí Papua-Nová Guinea, Fidži a nově od 31. prosince 2018 Samoa. Postoj Unie se týká navrhovaných změn dohody, které mají zohlednit přistoupení Samoy a které mohou být
nezbytné pro budoucí přistoupení dalších tichomořských států.
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