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OBSAH 

20. července Komise představila sdělení 
pro urychlení přechodu na nízkouhlíko-
vou ekonomiku (KOM(2016) 500). Do-
kument shrnuje dosavadní kroky ve-
doucí k dekarbonizaci evropské ekono-
miky a představuje výzvy, se kterými 
se bude muset EU na cestě 
k nízkouhlíkovému hospodářství vypo-
řádat. 
Kontext  

20. července Komise představila klíčové 
návrhy, jak snížit emise CO2 v EU. Nejno-
vější balík legislativy se týká sektorů mi-
mo současný systém obchodování 
s emisními povolenkami EU (EU ETS), kon-
krétně tedy budov, odpadového hospo-
dářství, půdního hospodářství, lesnictví, 
zemědělství a dopravy. EU tak potvrzuje 
svůj příspěvek k boji se změnou klimatu a 
činí důležitý krok k naplnění Pařížské do-
hody dosažené v prosinci roku 2015. 

Jako přípravu na Pařížskou konferenci 
(COP21) přijala Evropská rada v říjnu 
2014 závěry k rámci politiky v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030. Hlav-
ním přijatým cílem je 40% snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 
v porovnání s rokem 1990. Tohoto snížení 
má být dosaženo společně pomocí dvou 
nástrojů. Prvním nástrojem je systém EU 
ETS, který má snížit emise skleníkových 
plynů o 43 % v porovnání s rokem 2005. 
Tento systém pokrývá přibližně 45% po-
díl celkových emisí skleníkových plynů 
v EU. Návrh reformy EU ETS byl předsta-
ven již v roce 2015. 

Reforma dalších nástrojů byla představe-
na v červenci letošního roku a sdělení pro 
urychlení přechodu na nízkouhlíkovou eko-
nomiku tento balík doprovází. Tzv. sdílené 
úsilí pokrývá sektory, které nejsou zahrnu-
ty v EU ETS (budovy, zemědělství, dopra-
va, odpady). V těchto sektorech má dojít 
ke snížení emisí o 30 % v porovnání 
s rokem 2005. Emise a propady 
z využívání krajiny, změny ve využívání 
krajiny a lesnictví (LULUCF) nejsou zahrnu-
ty v současném nastavení sdíleného úsilí, a 
pro období 2021–2030 bude tato pro-
blematika  předmětem nové legislativy, 
tzv. Effort-sharing regulation (ESR). Návrh 
je revizí původního rozhodnutí sdíleném 
úsilí o úsilí členských států snížit emise skle-
níkových plynů z roku 2009 (406/2009/
ES), které stanoví závazky jednotlivých 
členských států do roku 2020. Třetí sou-
částí balíku je strategie pro dekarboniza-
ci dopravy. 

 

 

Klíčové body  
Komise na úvod shrnuje kontext dekarbo-
nizačního úsilí. Především poukazuje na 
závazky plynoucí z přijetí rámce do roku 
2030 a z uzavření Pařížské dohody. Ko-
mise podotýká, že členské státy ambicióz-
ních cílů nemohou dosáhnout samy. Je 
proto potřeba zahrnout i další subjekty, 
ať už se jedná o soukromé podniky, měs-
ta, venkovské komunity či širokou a od-
bornou veřejnost. 
Komise dále zdůrazňuje hlavní zásady 
regulačního rámce pro přechod na níz-
kouhlíkovou ekonomiku ve všech jejích od-
větvích, kterými jsou spravedlnost, solida-
rita, flexibilita a ekologická vyváženost. 
Komise navrhuje diferencované vnitrostát-
ní cíle snižování emisí pro rok 2030, které 
zohledňují hrubý domácí produkt každého 
členského státu. Rovněž se zavádí flexibil-
ní systém, v jehož rámci mohou členské 
státy snižovat emise společně, v rámci 
odvětví a v průběhu času. Mělo by se tak 
umožnit obchodování s emisními příděly 
mezi členskými státy. Komise ve sdělení 
rovněž připomíná roli oběhového hospo-
dářství, inovací, investic, spravedlivé spo-
lečenské transformace na nízkouhlíkovou 
ekonomiku, a obchodní a vývozní příleži-
tosti. 

Východiska pozice ČR  
Vláda ČR během jednání o mandátu EU 
na COP21 zastávala názor, že nová 
smlouva musí být dostatečně ambiciózní a 
musí odrážet postavení jednotlivých států 
v rámci globální ekonomiky.  
Podle vlády by státy měly mít dostateč-
nou flexibilitu při volbě nástrojů a níz-
kouhlíkových technologií, aby při naplňo-
vání klimaticko-energetických cílů, schvá-
lených Evropskou radou v říjnu 2014, ne-
oslabovaly svou konkurenceschopnost. U 
energetické unie by Komise měla usilovat 
o vyvážený přístup ke všem pěti dimen-
zím. Energetická unie musí zároveň správ-
ně vyvážit cíle bezpečnosti dodávek, kon-
kurenceschopnosti a udržitelnosti, při pl-
ném respektování principu subsidiarity a 
za jasné přidané hodnoty EU. 
Předpokládaný další vývoj  
Návrhy balíku budou projednávány 
v rámci Pracovní skupiny Rady pro životní 
prostředí. Další balík opatření v kontextu 
vytváření Energetické unie se bude týkat 
energetické účinnosti a úspor, jenž měl by 
být představen 4. října 2016. /D. Měsíc/ 
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Evropský rok kulturního dědictví 2018 > Komise 

Komise 30. srpna 2016 předložila Evropskému parla-
mentu a Radě návrh na prohlášení roku 2018 Evrop-
ským rokem kulturního dědictví. Chce tak mimo jiné 
v době, kdy je světové kulturní dědictví ohrožováno či 
v oblastech zasažených konflikty záměrně ničeno, 
upozornit na to, jak důležitou roli kulturní dědictví Ev-
ropy hraje v uvědomování si společné historie a identi-
ty. 

Kontext 

Kulturní dědictví Evropy tvoří srdce společné paměti a 
identity evropských občanů. Bohatá rozmanitost Evropské 
unie na národní, regionální i lokální úrovni jedinečným 
způsobem podporuje výměny mezi lidmi bez rozdílu věku, 
společenského postavení či kulturního zázemí. Na místní 
úrovni posiluje evropské kulturní dědictví sociální soudrž-
nost a integraci obnovou zanedbaných míst, vytvářením 
lokálních pracovních míst a budováním společného pocitu 
sounáležitosti. Totéž platí i na celoevropské úrovni. Kultur-
ní dědictví má navíc nezanedbatelný ekonomický význam. 
Odvětví evropského kulturního dědictví zaměstnává přímo 
více než 300.000 osob, nepřímo je však s kulturním dě-
dictvím spojeno na 7,8 milionu pracovních míst. 
Klíčové body  
V době, kdy je světové kulturní dědictví ohrožováno či v 
oblastech zasažených konflikty rovnou záměrně ničeno, 
dospěla Komise k názoru, že evropské dědictví si zaslouží 
svůj „evropský rok“, který by měl proběhnout v roce 
2018. Evropský rok kulturního dědictví bude příležitostí 
vyzdvihnout význam evropské kultury a to, co může EU 
udělat v oblasti restaurování a digitalizace památek, 
infrastruktury, výzkumu a rozvoje dovedností. Evropský 
rok by měl napomoci členským státům a dalším zaintere-
sovaným stranám spolupracovat při vytváření silnějšího a 
integrovanějšího přístupu ke kulturnímu dědictví. 
Cílem tohoto přístupu bude podpora a ochrana evrop-
ského kulturního dědictví, maximalizace jeho vnitřní i 
společenské hodnoty a jeho přínos pro růst a pracovní 
příležitosti. Podobně jako je tomu v případě dalších Ev-
ropských roků, opatření budou zahrnovat informační a 
propagační kampaně, akce a iniciativy na evropské, ná-
rodní, regionální i místní úrovni. Tímto způsobem budou 
předávána klíčová sdělení a budou šířeny informace o 
příkladech osvědčených postupů. 

Činnosti organizované v rámci Evropského roku budou 
přizpůsobeny potřebám a podmínkám jednotlivých člen-
ských států. Ty se proto vyzývají, aby ustanovily koordi-
nátora, který bude zodpovědný za organizaci účasti da-
ného členského státu na Evropském roku kulturního dědic-
tví. Bude zřízena evropská řídicí skupina, do které budou 
patřit zástupci koordinátorů členských států. Zasedání ko-
ordinátorů členských států za účelem koordinace řízení 
Evropského roku a za účelem výměny informací ohledně 
jeho uskutečňování na národní a evropské úrovni svolává 
Komise. 

Evropský rok kulturního dědictví bude podpořen prostřed-
nictvím stávajících programů EU. Kulturní dědictví má v 
současnosti nárok na významné financování ze strany EU v 
rámci několika evropských programů pro památkovou 
péči, digitalizaci, infrastrukturu, výzkum a inovace, rozvoj 
a dovednosti. Jedná se například o program Kreativní 
Evropa, evropské strukturální a investiční fondy, Horizont 
2020, Erasmus+ a Evropa pro občany. EU v rámci Krea-
tivní Evropy financuje tři akce zaměřené na kulturní dědic-
tví, a to Dny evropského dědictví, Cena Evropské unie pro 
kulturní dědictví a označení „Evropské dědictví“. 
Východiska pozice ČR 

Vláda ČR předložení návrhu rozhodnutí na vyhlášení roku 
2018 Evropským rokem kulturního dědictví vítá. Na zákla-
dě zkušeností obdobných aktivit EU (Evropský rok dobro-
volnictví, Evropské hlavní město kultury) lze předpokládat, 
že Evropský rok kulturního dědictví by měl vytvořit vhodné 
prostředí pro zvýšení zájmu veřejnosti o kulturní dědictví 
na národní i evropské úrovni a být příležitostí vyzdvihnout 
význam evropské kultury a to, co může EU udělat v oblas-
ti restaurování a digitalizace památek, infrastruktury, vý-
zkumu a rozvoje dovedností. 
Předpokládaný další vývoj 
Návrh rozhodnutí bude projednáván v unijních orgánech 
během slovenského předsednictví, konkrétně se jím bude 
zabývat Výbor pro kulturní záležitosti, který je příprav-
ným orgánem Rady pro mládež, vzdělávání, kulturu a 
sport.  

/M. Beranová/ 

Reforma některých evropských agentur > Komise 

Komise 23. srpna 2016 vydala soubor návrhů nařízení 
o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (EU-OSHA), nařízení o zřízení Evropské 
nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek 
(Eurofound) a nařízení o zřízení Evropského střediska 
pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Cílem 
nařízení je uvést zřizovací dokumenty agentur do sou-
ladu se společným přístupem k agenturám EU a při této 
příležitosti také aktualizovat cíle a úkoly těchto agen-
tur. 

Kontext 

Decentralizované agentury EU jsou zřízeny jako podpůr-
né agentury, které mají za úkol napomáhat institucím EU i 
národním orgánům přijímat kvalifikovaná a dobře infor-
movaná rozhodnutí tím, že jim poskytují technickou a vě-
deckou podporu. V současné době existuje 31 agentur. 

Vzhledem k tomu, že agentury EU vznikaly individuálně a 
v různé době, jejich struktura a vymezení úkolů nebyla 
vedena jednotnou metodikou. Za účelem dosažení větší 
přehlednosti, koherence, efektivity a transparentnosti 
v evropském systému agentur přijaly Evropský parlament, 
Komise a Rada v roce 2012 společný přístup 
k agenturám EU, který by měl úpravu jednotlivých agen-
tur sjednotit a zefektivnit. 

Klíčové body  
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek (Eurofound) se sídlem v Dublinu byla zřízena 
roku 1975 a zaměřuje se na výzkum životních a pracov-
ních podmínek v oblastech relevantních pro tvorbu sociál-
ních a pracovněprávních politických opatření. Revize naří-
zení kromě aktualizace cílů a úkolů umožní přesněji defi-
novat úlohu nadace Eurofound, /Pokračování na s. 3/ 
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povede ke změně postupu ve jmenování ředitele a zruší 
pozici náměstka ředitele. Role orgánu oprávněného ke 
jmenování bude svěřena správní radě agentury, přičemž 
terminologie v oblasti řídící struktury bude uvedena do 
souladu se společným přístupem. 
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci (EU-OSHA) se sídlem v Bilbau byla zřízena roku 
1994. EU-OSHA shromažďuje, analyzuje a šíří informace 
o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Revize nařízení kromě aktualizace cílů a úkolů umožní 
přesněji definovat úlohu agentury EU-OSHA, pokud jde o 
podporu poskytovanou Komisi a dalším institucím a orgá-
nům EU, členských státům, sociálním partnerům a subjek-
tům působícím v této oblasti. Terminologie v oblasti řídící 
struktury bude uvedena do souladu se společným přístu-
pem. 

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 
(Cedefop) se sídlem v Soluni bylo zřízeno roku 1975 a 
provádí výzkum a sběr informací relevantní tvorbu politik 
zaměřených na odborné vzdělávání a přípravu. Revize 

nařízení kromě aktualizace cílů a úkolů povede ke změně 
postupu ve jmenování ředitele. Role orgánu oprávněného 
ke jmenování bude svěřena správní radě agentury, při-
čemž terminologie v oblasti řídící struktury bude uvedena 
do souladu se společným přístupem. Jmenování členů 
správní rady zastupující organizace zaměstnavatelů a 
zaměstnanců by mělo probíhat na základě seznamu 
předloženého organizacemi evropských sociálních partne-
rů. 
Východiska pozice ČR 

Vláda ČR obecně podporuje snahu sjednotit a racionali-
zovat dosavadní úpravu decentralizovaných agentur EU. 
V současné době vláda vytváří detailní pozice 
k jednotlivým návrhům. 
Předpokládaný další vývoj 
Návrhy nařízení o zřízení evropských agentur budou pro-
jednávány v unijních orgánech během slovenského před-
sednictví. /M. Beranová/ 

 

Výbor pro mezinárodní obchod (INTA) na své první 
schůzi po letní přestávce diskutoval stanovisko ke 
Komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolu-
práci mezi EU a Kanadou (CETA). Debatou byl praktic-
ky zahájen proces schvalování dohody ze strany Ev-
ropského parlamentu (EP), k hlasování však může dojít 
až poté, co k tomu dá pokyn Rada. 
Kontext 

Vyjednávání dohody CETA, zahájené již v roce 2009, 
bylo uzavřeno v srpnu 2014. Výslednou podobu dohody 
k podpisu a ratifikaci Komise schválila 5. července 2016 
a ihned ji postoupila Radě a EP. Cílem dohody je vytvořit 
mezi EU a Kanadou privilegované vztahy a otevřít hospo-
dářským subjektům nové obchodní a investiční příležitosti.  
Vzhledem k tomu, že řada členských států nesouhlasila 
s výlučnou pravomocí Komise uzavřít samostatně dohodu 
o volném obchodu se Singapurem, rozhodla se Komise 
navrhnout podpis dohody CETA jako dohody smíšené. 
Než však budou v jednotlivých členských státech dokonče-
ny postupy vedoucí k jejímu uzavření, bylo navrženo, aby 
byla prováděna prozatímně.  
Úzké vztahy mezi EU a Kanadou mají již čtyřicetiletou 
tradici. Spolupráce byla zahájena v roce 1976 uzavře-
ním rámcové dohody o obchodní a hospodářské spolu-
práci, kterou postupně doplnila řada odvětvových dohod, 
které až na výjimky zůstanou v platnosti. 

Klíčové body 

Zpravodaj výboru INTA Artis Pabriks (EPP, LV) debatu 
zahájil zdůrazněním hodnotového rozměru a ekonomické-
ho přínosu dohody CETA. Ten by se měl projevit okamžitě 
po jejím podepsání. Dohoda totiž ruší téměř veškerá cla, 
umožňuje hospodářským subjektům z EU lepší přístup na 
kanadský trh, než mají např. společnosti z USA, a to včet-
ně trhu s některými službami (telekomunikace, finančnic-
tví). Dále dohoda liberalizuje veřejné zakázky nejen na 
federální, ale také na regionální a místní úrovni, a obsa-
huje jako první dohoda tohoto typu zvláštní kapitolu o 
investicích, včetně nového systému ochrany investic a řeše-
ní investičních sporů.  
 

 

 

Podle stínové zpravodajky Marietje Schaakeové (ALDE, 
NL) se jedná o velmi progresivní dohodu s hmatatelnými 
výsledky. Pokud se ji nepodaří schválit, EU dle Schaaeko-
vé přestane být důvěryhodným obchodním partnerem a 
vyjednavačem a nebude schopna stanovovat globální 
normy. Také poslanci frakce S&D považují dohodu CETA 
za dobrou, poukázali však na několik oblastí, které je 
ještě třeba vyjasnit. Jedná se především o otázku řešení 
investičních sporů, práva zaměstnanců a oblast veřejných 
služeb, především případnou nutnost jejich privatizace. 
Rovněž je podle nich nutná věcná a široká debata 
s občany, kteří zatím nejsou dobře informováni.  
Kritické hlasy zazněly z řad frakcí GUE/NGL a Zelení/
EFA. Jako problematickou vnímají především možnost pro-
zatímního vstupu dohody v platnost před dokončením rati-
fikačních procesů v členských státech nebo otázku ochrany 
patentů. Odmítavý postoj pak zastávají frakce EFDD a 
ENF, podle kterých je dohoda CETA stejně neprůhledná a 
nebezpečná jako obchodní dohoda se Spojenými státy 
americkými TTIP, je antidemokratická a obsahuje příliš 
mnoho ústupků a výhod pro nadnárodní společnosti. 
Východiska pozice ČR 

Vláda ČR si uvědomuje celkový význam a přínosy dohody 
CETA. Kanada je pro ČR zajímavý trh a vláda od prová-
dění dohody očekává další nárůst obchodní výměny a 
hospodářské spolupráce. Vláda konzistentně zastávala 
stanovisko, že CETA je smíšenou dohodou a tato její pova-
ha by měla být zohledněna v návrhu rozhodnutí Rady o 
jejím podpisu. Rovněž dlouhodobě zdůrazňuje, že proza-
tímně mohou být prováděny pouze oblasti dohody spa-
dající do výlučné kompetence EU a části dohody spadající 
do kompetence smíšené prozatímně provádět nelze. 
Předpokládaný další vývoj 
EP bude v následujících měsících připravovat a projedná-
vat své stanovisko k dohodě CETA. Hlasovat o něm však 
bude moct až poté, co Rada dohodu odsouhlasí. Plný 
vstup v platnost je podmíněn nejen souhlasem EP, ale pro-
tože se jedná o dohodu smíšenou, je nezbytná i ratifikace 
ve všech členských státech EU.  
/A. Kuchařová/ 

Diskuse o dohodě CETA s Kanadou > Evropský parlament 
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Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci (LIBE) se na mimořádné schůzi ve středu 31. srpna 
zabýval tzv. druhým azylovým balíčkem. Členové LIBE 
v úvodní rozpravě se zástupci Komise hodnotili rovněž 
záměr předkládaných opatření. Mezi hlavní diskutova-
ná témata patřila nutnost urychlení azylového řízení, 
rizika odnímaní statusu mezinárodní ochrany, či pro-
veditelnost účinné harmonizace pravidel v praxi.   

Kontext 

13. července předložila Komise tzv. druhý reformní balí-
ček azylové politiky EU, který navazuje na první balíček 
opatření z letošního května zahrnující návrhy na revizi 
nařízení Dublin III, nařízení o systému Eurodac a nařízení o 
Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu (EASO). 
Jeho cílem je zjednodušení a zkrácení azylového řízení, 
odrazení žadatelů o azyl od druhotného pohybu uvnitř 
EU a lepší integrace osob, které mají nárok na meziná-
rodní ochranu. V této souvislosti Komise navrhuje nově 
nahradit dosavadní tzv. procedurální (2013/32/EU) a 
kvalifikační (2011/95/EU) směrnici nařízeními. Součástí 
balíčku je také změna směrnice o podmínkách přijímání 
za účelem vyšší harmonizace norem v této oblasti. 
Klíčové body 

Vystupující poslanci celkově ocenili záměr Komise a zdů-
raznili nutnost urychlení dosavadní průměrné délky azylo-
vého řízení na alespoň navrhovaných šest měsíců. Součas-
ně apelovali na zajištění spravedlnosti a dodržování stan-
dardů v celé EU, pokud jde o následnou implementaci. 
Dle nich je třeba najít vyváženou osvědčenou praxi člen-
ských států, která by byla modelem pro harmonizaci spo-
lečných pravidel. Zvláštní zřetel by měl být brán 
na azylové řízení u nezletilých osob bez doprovodu. Čle-
nové výboru LIBE taktéž požadovali vypracování kom-
plexní analýzy dopadů azylového balíčku.  
Koordinátorka z frakce S&D Brigit Sippelová (DE) se do-
tázala, zda jsou členské státy skutečně ochotny investovat 

do nákladné integrace příchozích, pokud nebudou mít 
jistotu, zda dotyčné osobě nebude odebrán status uprchlí-
ka, závisející dle návrhu Komise na aktuální bezpečnostní 
situaci v zemi jeho původu. Monika Hohlmeierová ze sku-
piny EPP (DE) upozornila na znepokojivé podmínky 
v registračních centrech (hotspotech), kde podle ní dochází 
k vydírání a zneužívání žen a dětí ze strany zločineckých 
organizací pro páchání trestné činnosti (prostituce, kráde-
že). Cecilia Wikströmová (SE) reprezentující frakci ALDE 
vyjádřila znepokojení nad dominancí donucovacích pro-
středků a restriktivního zaměření komisního návrhu. 
V souvislosti s dohodou EU-Turecko z března letošního 
roku také kritizovala Unii za delegování odpovědnosti za 
řešení krize na jiné státy či mezinárodní organizace.  
Východiska pozice ČR 
Vláda ČR se obecně neztotožňuje se snahou Komise o 
hlubší integraci v oblasti migrační a azylové politiky EU, 
zejména pokud by taková snaha vedla k oslabení mož-
nosti přímo kontrolovat bezpečnostní aspekty související s 
případným oslabováním kontroly vlády ČR nad objemem 
azylové migrace. Na návrhy legislativy v obou tzv. azylo-
vých balíčcích je nezbytné nahlížet především prostřednic-
tvím klíčové změny společného systému, kterým je 
z pohledu vlády problematické povinné přerozdělování 
části žadatelů o azyl vstupujících do EU (návrh je součástí 
předložené revize Dublinského nařízení, kterou Komise 
představila v rámci prvního azylového balíčku). 
Předpokládaný další vývoj 
V současné době probíhá přípravná fáze v rámci EP. 
V následujících týdnech dojde ke stanovení harmonogra-
mu projednávání návrhu jak v gesčním (LIBE), tak i dalších 
relevantních výborech. Následně bude balíček projednán 
na plenárním zasedání EP.  
/O. Kaleta/ 

Revize pravidel pro poskytování mezinárodní ochrany > Evropský parlament 

Budoucnost hospodářských politik EU. Zasedání nefor-
mální Rady pro hospodářské a finanční věci započne 
v pátek 9. září schůzí ministrů financí eurozóny. Po jedná-
ní tzv. euroskupiny bude následovat pracovní oběd všech 
ministrů financí EU28, jehož hlavním tématem bude bu-
doucnost hospodářských politik EU. Paralelně rovněž pro-
běhne oběd guvernérů centrálních bank.  
Fiskální pilíř hospodářské a měnové unie. 
V odpoledních hodinách 9. září se uskuteční hlavní pra-
covní zasedání, na kterém budou ministři diskutovat o fis-
kálním pilíři hospodářské a měnové unie.  
Daně. Následující den budou na pořadu dne dvě pracov-
ní zasedání. Na prvním budou ministři financí společně se 

zástupci Komise a Evropské centrální banky jednat o da-
ňových otázkách. Diskuze by se měla dotknout zejména 
problematiky minimalizace daňové povinnosti prostřednic-
tvím narušování daňových základů (BEPS), opatření pro 
boj proti daňovým podvodům a únikům a jejich propojení 
s financováním terorismu.  
Investiční plán pro Evropu. Druhé pracovní zasedání se 
bude věnovat Investičnímu plánu pro Evropu. Debata by 
se měla zaměřit zejména na vyhodnocení fungování jeho 
prvních dvou pilířů - Evropského fondu pro strategické 
investice (EFSI) a Evropského centra pro investiční pora-
denství.  
/Ch. Kovaříková/ 

Agenda neformální Rady pro finanční záležitosti, 9.–10. září  > Informace 

Agenda neformální Rady pro zemědělství a rybolov, 12.–13. září  > Informace 

Postavení zemědělců v rámci potravinového řetězce. 
Na neformálním zasedání Rady pro zemědělství a rybo-
lov budou ministři diskutovat téma „Posílení postavení ze-
mědělců v potravinovém řetězci.“ Hlavním cílem bude 
vyhodnocení postavení a vyjednávací pozice zemědělců 

v rámci potravinářsko-dodavatelského řetězce a analýza 
klíčových faktorů, které ovlivňují rozložení ekonomické síly 
v rámci řetězce.  
/K. Maťátková/ 
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Vnější investiční plán EU. Na pracovním obědě bude 
ministrům poprvé prezentován návrh tzv. Vnějšího investič-
ního plánu EU, který si klade za cíl řešit příčiny migrace 
z rozvojových zemí pomocí nových forem zahraniční roz-
vojové spolupráce (především garancí a investic). Jedním 
ze tří hlavních pilířů tohoto plánu má být i nově ustavený 
Evropský fond pro udržitelný rozvoj. Komise počítá se 
schválením investičního plánu na kolegiu již den po konání 
neformálního zasedání Rady, tedy 13. září.  
Bezpečnostní a globální strategie EU. Po schválení Glo-
bální strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku 
na červnové Evropské radě ji v současné době vysoká 
představitelka Federica Mogheriniová představuje na 
všech formacích Rady pro zahraniční věci. Nyní dojde 
k první výměně názorů ministrů pro rozvoj nad její imple-
mentační fází i ve vztahu k udržitelnému rozvoji a Agendě 
2030.  

Evropský konsenzus o rozvoji a středně-příjmové stá-
ty. Komise v současnosti aktualizuje zahraniční rozvojovou 
politiku, jejímž určujícím dokumentem byl doposud tzv. 
Evropský konsenzus o rozvoji (2005). Proces revize je ve-
den v souladu s přijatými cíli udržitelného rozvoje 
(Agenda 2030), k tématu proběhla veřejná konzultace, 

jejíž výsledky a follow-up by měla Komise stručně pre-
zentovat. Ministři budou debatovat o roli středně-
příjmových států v implementaci Agendy 2030 a jejich 
ukotvení v revidovaném konsensu. Klíčové bude také se-
parátní sdělení Komise k implementaci cílům udržitelného 
rozvoje na vnější i vnitřní úrovni EU, které by mělo kolegi-
um Komise schválit 12. října. 
Postup po vypršení platnosti dohody z Cotonou. Mini-
stři naváží na únorovou debatu o budoucnosti vztahů zemí 
EU se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří po vypršení 
Dohody z Cotonou v roce 2020, která upravuje politický 
dialog, obchod a rozvojovou spolupráci s těmito zeměmi. 
Po červencovém sdělení Komise, které si kladlo za cíl vy-
hodnocení naplňování dohody ve všech jejích dimenzích, 
jsou nyní předloženy čtyři scénáře vývoje od zachování 
dohody až po regionalizaci spolupráce s jednotlivými 
regiony. 

Další agenda. Dalším tématem na programu jednání mi-
nistrů pro rozvoj bude téma bezpečnosti a rozvoje.  
/E. Gerthnerová/ 

Agenda neformálního jednání ministrů pro rozvoj, 12. září > Informace 

Rozprava o politice soudržnosti. První den plenárního 
zasedání Evropského parlamentu bude věnován společné 
debatě o politice soudržnosti. Plénum se kromě zvýšení 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků bude 
rovněž zabývat evropskou územní spoluprací či Strategií 
EU pro alpský region.  
Výsledky vyšetřovacího výboru pro měření emisí 
v automobilovém průmyslu (EMIS). V úterý 13. září si 
poslanci nejdříve vyslechnou první závěry vyšetřovacího 
výboru v souvislosti s měřením emisí v automobilovém prů-
myslu. Do předběžných závěrů budou zahrnuty poznatky 
získané během slyšení výboru EMIS (mj. slyšení bývalého 
komisaře Güntera Verheugena, které proběhlo 30. srp-
na).   

Situace v Polsku. Ve stejný den se plénum zhodnotí ne-
dávný vývoj v Polsku a jeho dopad na základní práva, 
jak je stanoví Listina základních práv Evropské unie. 

K tomuto tématu vystoupí s prohlášením i zástupce Rady a 
Komise (předpokládaná účast prvního místopředsedy 
Franse Timmermanse).   

Stav Unie. Ve středu 14. září předstoupí před poslance 
předseda Komise Jean-Claude Juncker a přednese pravi-
delnou zprávu o Stavu Unie. Dá se předpokládat, že kro-
mě zhodnocení současné politické a ekonomické situace se 
zaměří na priority, kterými se bude Komise 
v nadcházejících měsících zabývat.  
Další agenda. Mezi další témata plenárního zasedání 
budou patřit zpráva o Evropském cestovním dokladu pro 
navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků 
třetích zemí (středa 14. září), společná rozprava o malých 
a středních podnicích (rovněž středa 14. září) či čtvrteční 
rozprava k systémům minimálního příjmu v EU.  

/V. Bláha /  

Agenda plenárního zasedání Evropského parlamentu, 12. –15. září > Informace 

Přehled rámcových pozic schválených v 28.–35. týdnu > Informace 

Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parlamen-
tu a Rady o systému inspekcí pro zajištění bezpečného 
provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních 
plavidel v liniové dopravě a o změně směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní 
inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES 
(vypracovalo Ministerstvo dopravy) 

Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parlamen-
tu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES 
o registraci osob na palubách osobních lodí provozují-
cích dopravu do přístavů členských států Společenství ne-
bo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvají-

cích do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich 
(vypracovalo Ministerstvo dopravy) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení 
k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí 
(vypracovalo Ministerstvo vnitra) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady na vznik unijního přesídlovacího rámce, upra-
vující nařízení (EU) č. 516/2014 Evropského parlamentu a 
Rady (vypracovalo Ministerstvo vnitra) 

/Pokračování na s. 6/ 
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Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci 
třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli 
požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu 
pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňko-
vou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a kterým se 
mění Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 
2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, 
kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty 
(vypracovalo Ministerstvo vnitra) 

Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parlamen-
tu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadate-
lů o mezinárodní ochranu (vypracovalo Ministerstvo vni-
tra) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady stanovující společná pravidla pro řízení o mezi-
národní ochraně v Unii a zrušující směrnici 2013/32/EU 
(vypracovalo Ministerstvo vnitra) 

Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému parla-
mentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů Komplexní přístup 
ke stimulaci přeshraničního elektronického obchodu 
pro evropské občany a podniky (Úřad vlády) 
Revidovaná rámcová pozice ke sdělení: „Evropská strate-
gie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010
–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evro-
pu“ (vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kte-
rým se stanoví celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které 
dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou 
cestou (vypracovalo Ministerstvo financí) 
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o ev-
ropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 
346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání 
(vypracovalo Ministerstvo financí) 
Rámcová pozice k návrhu směrnice Rady, kterou se mění 
směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových 
orgánů k informacím pro boj proti praní peněz 
(vypracovalo Ministerstvo financí) 
Rámcové pozice k návrhu směrnice, kterou se mění směrni-
ce (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního 
systému k praní peněz nebo financování terorismu a 
směrnice 2009/101/ES (vypracovalo Ministerstvo financí) 
 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o některých postupech pro používání Dohody 
o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evrop-
ským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně 
a Kosovem na straně druhé (vypracovalo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu) 
 

Kalendář EU na 36. týden > Informace 

5.–6. září – Evropská konference o rozvoji venkova 
Cork 2.0,  Cork 

6.–7. září – Konference „Přechod k zelené ekonomice“, 
Bratislava 

8. září – Zasedání výborů Evropského parlamentu 

9. září – Zasedání Euroskopiny 

9.–10. září – Neformální zasedání Rady pro hospodář-
ské a finanční věci 
 


