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1. Ozdravování dnešního světa formováním světa zítřejšího
Před méně než jedním rokem se ujala funkce tato Evropská komise poté, co byla zvolena s
agendou největší transformace Evropy za více než jednu generaci. Pracovní program
Komise na rok 2020 odrážel tento mandát a ambice, které byly poprvé nastíněny v politických
směrech předsedkyně von der Leyenové. Zmapoval naši vizi budování spravedlivější,
zdravější, ekologičtější a digitálnější společnosti. Ačkoli se v posledním roce mnoho věcí
změnilo, tato ambice zůstává naší hybnou silou pro nadcházející rok.
V minulém roce Komise začala s vytvářením základů pro systémovou změnu, kterou
Evropa potřebuje, a to tím spíše, že všechny naše ekonomiky jsou hluboce zasaženy
celosvětovou zdravotní krizí. Během prvních 100 dní jsme prezentovali Zelenou dohodu pro
Evropu, vytyčili své plány pro digitální budoucnost Evropy, přijali plán pro silnou sociální
Evropu s perspektivou provádění evropského pilíře sociálních práv a vydali strategii pro
rovnost žen a mužů. Představili jsme rovněž novou průmyslovou strategii, plán na lepší
podporu malých podniků a opatření na posílení jednotného trhu. Předložili jsme návrhy na
modernizaci a posílení procesu přistoupení, čímž jsme připravili půdu pro historickou dohodu
o zahájení jednání se Severní Makedonií a Albánií, a začali jsme vytvářet nové partnerství s
Afrikou.
Po 100 dnech jsme rovněž navrhli nový začátek trvalých priorit, zejména novým paktem o
migraci a azylu a strategií bezpečnostní unie EU. Zabývali jsme se otázkami, které mají dopad
na celé společenství hodnot, a to zejména zveřejněním vůbec první výroční zprávy o stavu
právního státu, která se vztahuje na všechny členské státy. A přijali jsme opatření napříč naší
společností – od rovnosti žen a mužů a boje proti rasismu až po dovednosti a mladé lidi.
Z velmi odlišných důvodů však rok 2020 bude zároveň rokem, který je třeba okamžitě
zapomenout i natrvalo si zapamatovat. Celosvětová pandemie, která zaskočila Evropu i
svět, a uzavření našich společností a ekonomik, které následovalo, budou představovat daleko
víc než bolestivé vzpomínky pro miliony Evropanů, kteří přišli o své blízké, onemocněli nebo
procházejí obdobím hluboké úzkosti o své živobytí nebo zdraví. Nikdo z nás pravděpodobně
nezapomene na nestabilitu ani nejistotu, kterou stále všichni kolem sebe pociťujeme. Nynější
opakovaný nárůst nakažených v Evropě ukazuje, že musíme tento virus nadále zvládat
pečlivě, obezřetně a koordinovaně.
Avšak tento rok si budeme též připomínat pro naléhavé a bezprecedentní kroky, které Evropa
podnikla na ochranu životů a živobytí. Evropa ukázala, že může jednat rychle, když
potřebuje, projevit skutečnou solidaritu, když musí, a kolektivně měnit věci, pokud chce.
Od zpřístupnění všech finančních prostředků EU a využívání flexibility v našich fiskálních
pravidlech a pravidlech státní podpory až po vytvoření zásob zdravotnického vybavení. Od
návratu domů více než 600 000 uvíznuvších občanů EU až po vytvoření nástroje SURE, který
pomůže udržet lidem zaměstnání a společnostem podnikání. Komise přijala celkem více než
800 původně neplánovaných opatření týkajících se nejrůznějších témat od správy hranic až po
podporu zemědělců a rybářů.
V budoucnu může být tento rok rovněž připomínán pro velké zrychlení změny, které
spustil, a velkou příležitost, kterou paradoxně představoval. Změny klimatu, digitálních
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technologií a geopolitiky již dříve hluboce ovlivňovaly společnost a naši agendu. Pandemie
však zvýraznila potřebu, aby Evropa stála v čele souběžné zelené a digitální transformace a
zvýšila odolnost evropských společností a ekonomik. To vytváří jedinečnou příležitost vyjít z
nestability, kterou krize přinesla, vytvořením nové vitality naší Unie.
V této souvislosti se Komise v nadcházejícím roce zaměří na dvojí problematiku. Zaprvé bude
i nadále vyvíjet veškeré úsilí při řešení krize a začne z ní vyvozovat poučení. Toho bude
dosaženo zejména tím, že budeme pokračovat v úsilí o nalezení, financování a zajištění
bezpečné a dostupné očkovací látky pro všechny v Evropě i po celém světě.
Souběžně tento pracovní program stanoví, jak může Evropa využít příležitosti, která před
námi stojí, aby splnila své ambice a vedla velké zrychlení. Díky nástroji NextGenerationEU,
historickému plánu oživení, který předložila Komise spolu s přepracovaným dlouhodobým
rozpočtem, má Evropa k dispozici připravený nástroj, jak této příležitosti využít.
S nástrojem NextGenerationEU se Evropa rozhodla nejen napravit škody, prozatím se zotavit
a podpořit ty, kteří byli krizí zasaženi nejvíce, ale také skýtat a vytvořit lepší způsob života
pro zítřejší svět. Zaměří se na udržitelné investice a reformy, přičemž 37 % výdajů facility na
podporu oživení a odolnosti je vyčleněno na výdaje v oblasti zelené transformace a nejméně
20 % má být investováno do digitálních technologií. Budeme s členskými státy usilovně
pracovat na sestavení a provedení jejich národních plánů na podporu oživení a odolnosti.
Komise nadto zajistí, aby 30 % nástroje NextGenerationEU (tj. ze 750 miliard EUR) bylo
získáno prostřednictvím zelených dluhopisů. Podpoříme rovněž Evropský parlament a Radu v
zájmu zajištění rychlé dohody o celkovém balíčku 1,8 bilionu EUR, aby co možná nejdříve
začal věci skutečně měnit. Komise rovněž předloží ambiciózní návrhy na nové zdroje příjmů
pro rozpočet EU.
To znamená, že máme investice odpovídající vizi a ambicím, které jsme již měli. Proto je
pracovní program Komise na rok 2021 ve znamení posunu od strategie k plnění cílů s
důrazem na nové legislativní iniciativy a revize stávajících právních předpisů, v návaznosti na
plány nastíněné napříč všemi šesti hlavními cíli v posledním roce. Tyto iniciativy jsou
uvedeny v přílohách I a II 1. Předložíme rovněž iniciativy předtím plánované na rok 2020,
které byly odloženy v důsledku pandemie 2.
Naše činnost se bude i nadále interně i externě řídit Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 a
jejími cíli udržitelného rozvoje, jakož i Pařížskou dohodou.
Při uvádění tohoto pracovního programu do praxe se Komise rovněž zaměří na vysvětlování
své činnosti a na zohledňování názorů občanů. V této souvislosti je nyní více než kdy jindy
důležité zahájit diskusi o konferenci o budoucnosti Evropy. Problémy, které vyvstaly v
posledním roce – od potřeby silnější evropské zdravotní unie až po trvalé změny, které
pandemie může zanechat na našem způsobu soužití –, lze řešit pouze tehdy, pokud všichni
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budou mít možnost vyjádřit svůj názor a budeme moci čerpat ze všech svých společných
zkušeností a znalostí.
Vzhledem ke geopolitickému prostředí a dlouhodobé a transformační povaze plánovaných
iniciativ bude naše práce i nadále vycházet ze strategického výhledu 3. První zpráva o
strategickém výhledu poukázala na význam odolnosti pro oživení a zajištění toho, aby naše
politiky byly založené na vědeckých poznatcích a obstály i v budoucnu. Tento přístup nám
rovněž pomůže připravit se na nové výzvy a příležitosti, které v nadcházejícím roce
nevyhnutelně vyvstanou, jež musíme být připraveni předjímat a na něž musíme být připraveni
reagovat.
2. Plnění šesti hlavních cílů
2.1 Zelená dohoda pro Evropu
Pokud jde o Zelenou dohodu pro Evropu, Komise se zaměří na přepracování našich
příslušných právních předpisů v oblasti klimatu a energetiky tak, aby byly uvedeny do
souladu s nově navrženým cílem snížit do roku 2030 emise nejméně o 55 % oproti úrovním z
roku 1990. To bude sloučeno do balíčku „Fit for 55“, který bude zahrnovat vše od
obnovitelných zdrojů energie po důraz na energetickou účinnost, budovy, jakož i využívání
půdy, zdanění energie, sdílení úsilí a obchodování s emisemi a celou řadu dalších právních
předpisů. Diplomacie v oblasti klimatu a energetiky zůstane v kontaktech s našimi vnějšími
partnery prioritou.
Jak je uvedeno v politických směrech předsedkyně von der Leyenové, Komise navrhne
mechanismus kompenzačních opatření mezi státy v souvislosti s uhlíkem, který pomůže
motivovat zahraniční výrobce a dovozce v EU ke snižování emisí uhlíku, a současně zajistí
rovné podmínky příznivé pro obchod způsobem slučitelným s pravidly WTO.
Hloubka a šíře činnosti plánované v rámci Zelené dohody pro Evropu odráží systémovou
povahu zelené transformace a její význam jako strategie růstu. Navrhneme řadu opatření v
oblasti inteligentní a udržitelné dopravy, včetně revize nařízení o transevropské dopravní
síti a směrnice o inteligentních dopravních systémech. Budeme pokračovat v provádění
akčního plánu pro oběhové hospodářství, který se zaměří na ekodesign a udržitelné
výrobky, zejména oběhovou elektroniku, včetně zlepšení sběru, opětovného použití a opravy
mobilních telefonů, notebooků a dalších zařízení.
To odráží skutečnost, že Zelená dohoda pro Evropu jde daleko nad rámec snižování emisí. V
tomto duchu budeme pokračovat v naplňování strategie EU v oblasti biologické
rozmanitosti do roku 2030 a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, zejména pokud jde
o podporu ekologické produkce, obnovu poškozených ekosystémů, ochranu našich oceánů a
pobřežních regionů, ochranu, obnovu a udržitelné obhospodařování lesů a snížení rizika, že se
budou na trh EU dostávat produkty spojené s odlesňováním. Rovněž otevřeme trh
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inovativním doplňkovým látkám, abychom snížili dopad chovu hospodářských zvířat na
životní prostředí.
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2.2 Evropa připravená na digitální věk
Aby mohlo nastat digitální desetiletí Evropy, navrhneme cestovní mapu s jasně
definovanými cíli pro rok 2030, například z hlediska konektivity, dovedností a digitálních
veřejných služeb. Náš přístup se bude řídit jasnými zásadami, což jsou: právo na soukromí a
připojení, svoboda slova, volný tok údajů a kybernetická bezpečnost.
Podnikneme kroky v těchto různých oblastech, zejména v podobě právních předpisů
upravujících aspekty umělé inteligence týkající se bezpečnosti, odpovědnosti, základních
práv a údajů a aktem o datech s cílem stanovit správné podmínky pro lepší kontrolu a
podmínky pro sdílení údajů pro občany a podniky.
Ve stejném duchu navrhneme novou evropskou digitální identitu, která usnadní provádění
úkolů a přístup ke službám online v celé Evropě a zajistí, aby lidé měli klidnější mysl a větší
kontrolu nad tím, jaké údaje sdílejí a jak jsou využívány.
V zájmu zachování spravedlnosti v digitálním světě se bude EU i nadále zasazovat o
mezinárodní dohodu o spravedlivém daňovém systému, který zajistí dlouhodobě udržitelné
příjmy. Nedojde-li k dohodě, navrhne Komise v první polovině příštího roku digitální
poplatek. Ve stejném duchu spravedlivého podnikatelského prostředí navrhne Komise právní
nástroj k zajištění rovných podmínek, pokud jde o zahraniční subvence.
Komise bude pokračovat v probíhajícím přezkumu pravidel hospodářské soutěže s cílem
zajistit, aby byla vhodná pro měnící se tržní prostředí, včetně zrychlující digitalizace
hospodářství. Budeme rovněž aktualizovat svou novou průmyslovou strategii pro Evropu
tak, aby zohlednila dopady COVID-19, globální konkurenční kontext a urychlení souběžné
zelené a digitální transformace.
V zájmu zajištění důstojných, transparentních a předvídatelných pracovních podmínek bude
předložen legislativní návrh na zlepšení pracovních podmínek osob poskytujících služby
prostřednictvím platforem. Jeho cílem bude zajistit spravedlivé pracovní podmínky a
přiměřenou sociální ochranu.
2.3 Hospodářství ve prospěch lidí
Jelikož pandemie a opatření proti šíření nákazy přetrvávají, je nezbytné, aby Evropa zajistila,
že se zdravotní a hospodářská krize nestane krizí sociální. To bude vodítkem pro naši činnost
v příštím roce a plné provedení a využití programu SURE pomůže pracovníkům udržet si
příjem a zajistit, aby si podniky mohly udržet zaměstnance. Tato opatření budeme v
nadcházejících letech pečlivě hodnotit.
Evropský pilíř sociálních práv bude kompasem oživení Evropy a nejlepším nástrojem k
zajištění toho, aby nikdo nebyl opomenut. Předložíme ambiciózní akční plán, který zajistí
jeho plné provedení. Akční plán bude klíčovým nástrojem této Komise, který přispěje k
sociálně-ekonomickému oživení a odolnosti ve střednědobém a dlouhodobém horizontu s
cílem posílit sociální spravedlnost digitální a zelené transformace. Ve stejném duchu bude
nová evropská záruka pro děti, vyhlášená v politických směrech předsedkyně von der
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Leyenové, zaměřena na snížení dětské chudoby a nerovností tím, že všem dětem zajistí
přístup k základním službám, jako je zdravotní péče a vzdělávání. Na základě poučení z
pandemie COVID-19 a v kontextu měnícího se světa práce Komise předloží nový strategický
rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Navrhneme rovněž akční plán pro
sociální ekonomiku s cílem posílit sociální investice, podpořit aktéry sociální ekonomiky a
sociální podniky při začínání, rozšiřování, inovacích a vytváření pracovních míst.
I nadále je nezbytná politika podpory našich ekonomik a bude třeba nalézt křehkou
rovnováhu mezi poskytováním finanční podpory a zajištěním fiskální udržitelnosti. Vzhledem
k tomu, že šíření viru a opatření proti šíření nákazy se zintenzivňují, měly by členské státy na
podporu hospodářství i nadále řádně využívat fiskální flexibilitu. Světový obchod a jeho
integrované hodnotové řetězce zůstanou základním motorem růstu a klíčovou hnací silou
skutečně celosvětového oživení. Probíhá přezkum obchodní politiky EU a přijmeme nový
nástroj, který bude odrazovat od nátlakových opatření třetích zemí a čelit jim.
V dlouhodobějším horizontu neexistuje lepší cesta ke stabilitě a konkurenceschopnosti než
prostřednictvím hlubší hospodářské a měnové unie, jež rovněž zajistí silnější mezinárodní
úlohu eura. Musíme dosáhnout pokroku v oblasti unie kapitálových trhů a bankovní unie. V
rámci toho přezkoumáme rámec pro řešení úpadků bank v EU, přijmeme opatření na podporu
přeshraničních investic v EU a vystupňujeme boj proti praní peněz.
Jako součást systémové změny Evropy musí být náš hospodářský a finanční systém rovněž
hlavní hnací silou souběžné zelené a digitální transformace. Na podporu dlouhodobě
udržitelného a odpovědného chování podniků budou navrženy právní předpisy o udržitelné
správě a řízení společností. Budeme rovněž usilovat o další pokrok v oblasti udržitelného
financování, zejména navrhneme vytvoření standardu EU pro zelené dluhopisy.
Abychom dostáli svým ambicím a byli s to řešit potřeby v oblasti investic a reforem, musíme
zvýšit a posoudit účinnost, efektivitu a kapacitu veřejné správy a služeb v celé Evropské
unii.
2.4 Silnější Evropa ve světě
Tato Komise se ujala funkce s úkolem zajistit silnější Evropu ve světě. Naše geopolitická
Komise usiluje o prosazování strategických zájmů a cílů EU v zahraničí a brání – ve stále
polarizovanějším světě – mezinárodní řád založený na pravidlech a hodnotách. Budeme
usilovat o posílení své globální úlohy jakožto zastánce odpovědnosti, stability, spolupráce a
solidarity tím, že budeme řešit stále rostoucí počet globálních výzev, krizí a konfliktů, a to
mobilizací všech svých nástrojů.
V průběhu příštího roku Komise zajistí, aby Evropa v tomto nestabilním světě hrála svou
nepostradatelnou úlohu – ať už jde o vedoucí pozici v celosvětové snaze o zajištění bezpečné
a dostupné vakcíny pro všechny nebo o posílení globálního mnohostranného systému
založeného na pravidlech, jakož i dvoustranných, regionálních a globálních partnerství. Naší
prioritou bude i nadále naše východní a jižní sousedství, západní Balkán a Afrika.
Naše nové nástroje pro vnější výdaje přispějí k provádění strategických priorit Unie navenek.
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Evropská unie bude vždy věřit v sílu a hodnotu multilateralismu a spolupráce v rámci
globálních institucí. Navrhneme společné sdělení o posílení příspěvku EU k
multilateralismu založenému na pravidlech. Je zapotřebí reformovat Světovou
zdravotnickou organizaci a Světovou obchodní organizaci, aby se uzpůsobily novým
skutečnostem, a musíme stát v čele těchto reforem.
Ve spolupráci se svými partnery navrhneme obnovené partnerství s jižním sousedstvím a
předložíme sdělení o Arktidě s cílem aktualizovat politiku EU vůči oblasti, která je obzvláště
vystavena změně klimatu a environmentálním tlakům a jejímu hospodářskému a
bezpečnostnímu dopadu.
Předložíme nový strategický přístup na podporu odzbrojení, demobilizace a opětovného
začlenění bývalých bojovníků, což je klíčové pro zajištění trvalé stability a míru v zemích a
regionech zasažených konfliktem.
Předložíme rovněž sdělení o humanitární pomoci EU, které se zaměří zejména na nové
způsoby spolupráce s našimi partnery a dalšími dárci, na využívání digitálních nástrojů a
inovativních přístupů k financování a způsobům poskytování pomoci, mimo jiné na vlastní
schopnost Komise rychle reagovat. Dále se zaměří na to, jak zvýšit úsilí o provázání oblasti
humanitární, rozvojové a mírové.
Přezkum směrnice o konzulární ochraně nám umožní usnadnit výkon práva občanů Unie na
konzulární ochranu a posílit solidaritu EU s cílem lépe chránit občany EU v zahraničí,
zejména během krizí. Posílí spolupráci mezi členskými státy a podpůrnou úlohu EU, přičemž
bude co nejlépe využívat jedinečnou síť delegací EU.
2.5 Podpora evropského způsobu života
Současná zdravotní krize odhalila potřebu posílit naši připravenost na krize a zvládání
přeshraničních zdravotních hrozeb. I když se nadále zaměřujeme na zajištění toho, aby
Evropa dokázala šíření viru a dopad pandemie zvládnout, vyvodíme z této krize rovněž první
ponaučení. Nastal čas vybudovat silnější evropskou zdravotní unii.
Navrhneme posílit rámec EU pro odhalování vážných přeshraničních zdravotních hrozeb a
reakci na ně a posílíme úlohu stávajících agentur. Jako druhý krok navrhneme zřídit agenturu
pro pokročilý biomedicínský výzkum a vývoj. Nová farmaceutická strategie se bude
zabývat bezpečností evropského dodavatelského řetězce a zajistí, aby se občané mohli
spolehnout na bezpečné, cenově dostupné a vysoce kvalitní léčivé přípravky. Do konce
příštího roku bude navíc spuštěn evropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví s cílem
využít data pro lepší zdravotní péči, lepší výzkum a lepší tvorbu politik ve prospěch pacientů.
Získané zkušenosti využijeme také v dalších oblastech, zejména pokud jde o schengenský
prostor a ochranu volného pohybu osob bez kontrol na vnitřních hranicích. Budeme
spolupracovat s Evropským parlamentem a členskými státy na zachování a zlepšení
fungování schengenského prostoru na základě nové strategie pro budoucnost
schengenského prostoru a přísnějších schengenských pravidel, načež schengenský prostor
dotvoříme.
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Budeme pokračovat v práci na novém paktu o migraci a azylu. V této souvislosti Komise
navrhne řadu opatření v oblasti legální migrace, která budou zahrnovat balíček „talentů a
dovedností“ a v jeho rámci přezkum směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech a
přezkum směrnice o jednotném povolení, jakož i možnosti vytvoření souboru talentů EU. K
dalším prvkům paktu patří akční plán EU proti převaděčství migrantů a strategie
dobrovolného návratu a opětovného začlenění.
Budeme i nadále posilovat bezpečnostní unii, zejména přijetím opatření v oblasti boje proti
organizované trestné činnosti, boje proti hybridním hrozbám, přijetím nového přístupu k
protiteroristickým opatřením a radikalizaci a zlepšením odhalování, odstraňování a hlášení
pohlavního zneužívání dětí na internetu.
Vzhledem k nárůstu antisemitského násilí a trestných činů z nenávisti předloží Komise
komplexní strategii boje proti antisemitismu s cílem doplnit a podpořit úsilí členských
států.
Cesta k hospodářskému oživení a úspěšné zelené a digitální transformaci bude rovněž
vyžadovat, aby Evropané získali nové dovednosti. V rámci širšího úsilí o nastolení kultury
celoživotního učení a usnadnění přechodů mezi zaměstnáními navrhneme iniciativu týkající
se individuálních vzdělávacích účtů, která každému umožní absolvovat odbornou přípravu a
řídit svou kariéru, a stanovíme evropský přístup k mikrokreditům s cílem rozšířit
individualizované příležitosti k učení pro všechny.
2.6 Nový impuls pro evropskou demokracii
Komise bude i nadále vytvářet Unii rovnosti a prosazovat závazek Evropy chránit hodnoty
EU, jakož i začlenění a rovnost ve všech podobách bez ohledu na pohlaví, rasový nebo
etnický původ, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální
orientaci.
V rámci toho Komise předloží strategii EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením,
zejména s cílem zajistit plné provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním
postižením. Plánovaná strategie EU v oblasti práv dítěte se bude zabývat tím, jak připravit
děti a mladé lidi na účast na demokratickém životě EU, jak lépe chránit zranitelné děti a práva
dětí online, podporovat justici vstřícnou k dětem a předcházet násilí a potírat je.
Komise je i nadále odhodlána zasazovat se za přistoupení EU k Istanbulské úmluvě, avšak
předloží nový návrh na boj proti genderově podmíněnému násilí. Navrhne rovněž rozšířit
výčet evropských trestných činů tak, aby zahrnoval všechny formy trestných činů z nenávisti
a nenávistných verbálních projevů.
Akční plán pro evropskou demokracii, který má být přijat, bude odrazovým můstkem ke zlepšení
odolnosti našich demokracií, k řešení hrozeb vnějšího vměšování do evropských voleb a k boji
proti dezinformacím, jakož i k podpoře svobodných a nezávislých médií. Příští rok navrhneme
jasnější pravidla financování evropských politických stran a podnikneme kroky k zajištění
větší transparentnosti placené politické reklamy, ke zlepšení volebních práv mobilních
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Evropanů a na ochranu novinářů a občanské společnosti před strategickými žalobami proti
účasti veřejnosti.
Posílíme rovněž přeshraniční justiční spolupráci, a to plným využitím digitálních
technologií.
Komise se bude zabývat tím, jak může politika soudržnosti podpořit oživení a souběžnou
zelenou a digitální transformaci, řešit prohlubující se regionální rozdíly jak před pandemií
COVID-19, tak po ní, a pomoci řešit vznikající sociální a hospodářské problémy. S cílem
zlepšit naše znalosti, a tím i politické reakce předložíme posouzení situace v našich
regionech. Rovněž vytvoříme dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti s cílem navrhnout
opatření k maximálnímu využití potenciálu těchto regionů. Zlepšování právní úpravy,
tvorby politik, provádění a prosazování práva EU
Když se současná Komise ujala funkce, zavázala se k politikám založeným na vědeckých
poznatcích, které by šlo snadněji dodržovat a které by neměly vytvářet zbytečnou zátěž pro
podniky a lidi. To je o to naléhavější, že Evropa i nadále řeší krizi a zaměřuje se na oživení.
Připravované sdělení o zlepšování právní úpravy se zaměří na snižování zátěže, zejména při
uplatňování zásady „jeden přijmout, jeden zrušit“. Tím se zajistí, že nově zavedená
administrativní zátěž bude kompenzována tím, že se lidem a podnikům v téže oblasti politiky
sníží rovnocenná zátěž na úrovni EU. Od příštího roku bude Komisi při určování potenciálu
pro zjednodušení a snížení zátěže pomáhat platforma Fit pro budoucnost, což je skupina
odborníků na vysoké úrovni.
Krize dále zdůraznila, že je třeba přijímat informovaná rozhodnutí založená na důkazech a
zásadách zlepšování právní úpravy. Potřeba posouzení dopadů, která zohledňují názory
všech dotčených stran, je důležitější než kdy jindy. Komise učiní konzultace efektivnějšími a
přístupnějšími s cílem usnadnit účast zainteresovaných stran a reagovat na žádost o
efektivnější konzultace.
Komise rovněž zintenzivní úsilí o zlepšení faktického uplatňování, provádění a prosazování
práva EU. To je důležité zejména pro řádné fungování jednotného trhu, ochranu klíčových
dodavatelských řetězců, které zásobují obchody potravinami a zdravotní služby
zdravotnickými potřebami, pro dodržování práv občanů a plnění Zelené dohody pro Evropu.
Komise bude i nadále podporovat členské státy a spolupracovat s nimi s cílem zajistit rychlé a
správné provádění nových a stávajících pravidel EU. Zároveň nebude váhat použít k
prosazování práva EU v případě potřeby řízení o nesplnění povinnosti.
4. Závěr
V posledním roce obyvatelé Evropy podstupovali oběti, aby se vzájemně chránili, a my nyní
musíme chránit pokrok, kterého jsme společně dosáhli. To znamená, že i nadále budeme
dohlížet a soustřeďovat se na to, abychom krizi dokázali zvládnout, abychom ji spolu
překonali a pracovali na dlouhodobém řešení, jak se z ní dostat.
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Až však Evropa krizi překoná, musíme být připraveni dělat věci lépe a žít ve zdravější,
spravedlivější a více prosperující společnosti. To znamená zvýšit svou odolnost, ale také
urychlit transformační agendu, se kterou byla tato Komise zvolena a na kterou se zaměřuje od
prvního dne svého funkčního období.
To je dvojí účel tohoto pracovního programu Komise a všech iniciativ v něm uvedených.
Každá z nich se sice zaměřuje na různé oblasti, ale všechny musí táhnout stejným směrem. V
konečném důsledku jde ve všech o usnadnění života, zdravější životní prostředí,
spravedlivější společnosti, různorodější a přístupnější příležitosti a modernější ekonomiky se
zaměřením na širší cíle.
Aby se zajistilo, že budou mít požadovaný dopad, bude Komise úzce spolupracovat s
Evropským parlamentem i Radou. V tomto společnému duchu se Evropa spojila, aby se
dohodla na iniciativě NextGenerationEU. Ve stejném duchu také překonáme tuto pandemii a
zajistíme systémové změny, které Evropa potřebuje. Máme vizi, máme plán, máme investice
– a nyní musíme zajistit oživení vytvořením lepšího světa pro budoucnost.
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Příloha I: Nové iniciativy 1
Č.

Iniciativy

Cíl politiky

Zelená dohoda pro Evropu
1.

Balíček opatření „Fit for 55“

a) Revize systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), včetně zohlednění námořní a letecké dopravy a systému
CORSIA, jakož i návrh týkající se využívání systému ETS jako vlastního zdroje (legislativní, včetně posouzení
dopadů, 2. čtvrtletí 2021)
b) Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích a návrh týkající se využívání tohoto

mechanismu jako vlastního zdroje (legislativní, včetně posouzení dopadů, 2. čtvrtletí 2021)

c) Nařízení o „sdílení úsilí“ (legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 192 odst. 1 SFEU, 2. čtvrtletí 2021)
d) Změna směrnice o obnovitelných zdrojích energie za účelem realizace ambiciózního nového cíle v oblasti
klimatu do roku 2030 (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 194 SFEU, 2. čtvrtletí 2021)
e) Změna směrnice o energetické účinnosti za účelem realizace ambiciózního nového cíle v oblasti klimatu do roku
2030 (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 194 SFEU, 2. čtvrtletí 2021)
f) Revize nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve
využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky (legislativní, včetně posouzení dopadů,
čl. 192 odst. 1 SFEU, 2. čtvrtletí 2021)
g) Snížení emisí metanu v odvětví energetiky (legislativní, včetně posouzení dopadů, články 192 a 194 SFEU, 2.
čtvrtletí 2021)
h) Revize směrnice o zdanění energie (legislativní, včetně posouzení dopadů, 2. čtvrtletí 2021)
i) Revize směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek
91 SFEU, 2. čtvrtletí 2021)
j) Revize nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká
užitková vozidla (legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 192 odst. 1 SFEU, 2. čtvrtletí 2021)
k) Revize směrnice o energetické náročnosti budov (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 194 SFEU, 4.
čtvrtletí 2021)
l) Revize třetího energetického balíčku týkajícího se trhů s plynem (směrnice 2009/73/EU a nařízení 715/2009/EU)
za účelem regulace konkurenceschopných dekarbonizovaných trhů s plynem (legislativní, včetně posouzení
dopadů, článek 194 SFEU, 4. čtvrtletí 2021)
2.

1

Balíček opatření
hospodářství

týkajících

se

oběhového a) Iniciativa pro udržitelnou výrobkovou politiku, včetně revize směrnice o ekodesignu (legislativní, včetně
posouzení dopadů, článek 114 SFEU, 4. čtvrtletí 2021)
b) Elektronika v oběhovém hospodářství (nelegislativní, 4. čtvrtletí 2021)

Tato příloha obsahuje další informace o iniciativách v rámci pracovního programu Komise, jež jsou k dispozici, a to v souladu s interinstitucionální dohodou o zdokonalení
tvorby právních předpisů. Informace uvedené v závorkách za popisem každé iniciativy jsou pouze orientační a v průběhu přípravného procesu se mohou změnit, zejména s
ohledem na výsledek posouzení dopadů.

1

Č.

Cíl politiky

Iniciativy

3.

Balíček týkající se biologické rozmanitosti a a) Akční plán pro rozvoj ekologické produkce: plán do roku 2030 (nelegislativní, 1. čtvrtletí 2021)
životního prostředí bez toxických látek
b) Minimalizace rizika odlesňování a znehodnocování lesů spojeného s produkty uváděnými na trh EU
(legislativní, včetně posouzení dopadů, 2. čtvrtletí 2021)
c) Akční plán pro nulové znečištění ovzduší, vod a půdy (nelegislativní, 2. čtvrtletí 2021)
d) Nový právní rámec pro obnovu zdravých ekosystémů (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 192 SFEU, 4.
čtvrtletí 2021)

4.

Udržitelná a inteligentní mobilita

a) Revize směrnice o inteligentních dopravních systémech, včetně iniciativy pro multimodální prodej přepravních
dokladů (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 91 SFEU, 3. čtvrtletí 2021)
b) Revize nařízení o transevropské dopravní síti (TEN–T) (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 172 SFEU,
3. čtvrtletí 2021)
c) Iniciativa EU pro železniční koridory na rok 2021, včetně revize nařízení o koridorech pro železniční nákladní
dopravu a opatření na podporu osobní železniční dopravy (nelegislativní a legislativní, včetně posouzení dopadů,
článek 91 SFEU, 3. čtvrtletí 2021)
d) Vývoj emisních norem následujících po normách Euro 6/VI pro osobní automobily, dodávky, nákladní
automobily a autobusy (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, 4. čtvrtletí 2021)

Evropa připravená na digitální věk
5.

Digitální dekáda Evropy

Digitální desetiletí Evropy Digitální cíle pro rok 2030 (nelegislativní, 1. čtvrtletí 2021)

6.

Balíček týkající se dat

a) Akt o datech (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, 3. čtvrtletí 2021)
b) Přezkum směrnice o databázích (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, 3. čtvrtletí 2021)

7.

Digitální poplatek

Digitální poplatek a návrh na využití digitálního poplatku jako vlastního zdroje (legislativní, včetně posouzení
dopadů, 2. čtvrtletí 2021)

8.

Důvěryhodná
a
bezpečná
elektronická identifikace

9.

Pracovníci platforem

evropská Důvěryhodná a bezpečná evropská elektronická identifikace (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU,
1. čtvrtletí 2021)
Zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 153 SFEU, 1./4.
čtvrtletí 2021)

10. Průmyslová strategie pro Evropu

Aktualizace nové průmyslové strategie pro Evropu (nelegislativní, 2. čtvrtletí 2021)

11. Zahraniční subvence

Opatření navazující na bílou knihu o zahraničních subvencích:
a) Vytvoření rovných podmínek (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 207 SFEU, 2. čtvrtletí 2021)
b) Zadávání veřejných zakázek (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 207 SFEU, 2. čtvrtletí 2021)

12. Civilní, obranný a kosmický průmysl

Akční plán pro součinnost civilního, obranného a kosmického průmyslu (nelegislativní, 1. čtvrtletí 2021)

13. Požadavky na design a práva spotřebitelů v Nové požadavky na design a práva spotřebitelů v oblasti elektroniky (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek
114 SFEU, 4. čtvrtletí 2021)
oblasti elektroniky
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Č.

Iniciativy

Cíl politiky

Hospodářství ve prospěch lidí
14. Prohloubení unie kapitálových trhů

a) Rámec pro ochranu a usnadnění investic (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, 2. čtvrtletí 2021)
b) Revize obezřetnostních pravidel pro pojišťovny a zajišťovny (Solventnost II) (legislativní, včetně posouzení
dopadů, čl. 53 odst. 1 a články 62 a 114 SFEU, 3. čtvrtletí 2021)
c) Revize směrnice a nařízení o trzích finančních nástrojů (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU,
4. čtvrtletí 2021)

15. Udržitelná správa a řízení společností

Udržitelná správa a řízení společností (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 50 a případně článek 114 SFEU, 2.
čtvrtletí 2021)

16. Standard EU pro zelené dluhopisy

Vytvoření standardu EU pro zelené dluhopisy (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, 2. čtvrtletí
2021)

17. Balíček opatření proti praní peněz

Balíček legislativních opatření proti praní peněz (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, 1. čtvrtletí
2021)

18. Balíček opatření týkajících se spravedlivého a)
b)
hospodářství
c)
d)
19. Systém všeobecných celních preferencí

Akční plán týkající se evropského pilíře sociálních práv (nelegislativní, 1. čtvrtletí 2021)
Doporučení k evropské záruce pro děti (nelegislativní, 1. čtvrtletí 2021)
Sdělení o novém strategickém rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (nelegislativní, Q2 2021)
Akční plán pro sociální ekonomiku (nelegislativní, 4. čtvrtletí 2021)

Směrem k budoucímu všeobecnému systému preferencí – právní rámec poskytující obchodní výhody rozvojovým
zemím (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 207 SFEU, 2. čtvrtletí 2021)

20. Odrazování od nátlakových opatření ze strany Nástroj pro odrazování od nátlakových opatření ze strany třetích zemí a boj proti nim (legislativní, včetně posouzení
dopadů, článek 207, 4. čtvrtletí 2021)
třetích zemí a boj proti nim
21. Výkonnostní rámec na období 2021–2027

Sdělení o výkonnostním rámci na období 2021–2027 (nelegislativní, 2. čtvrtletí 2021)

22. Dokončení bankovní unie

Revize rámce pro krizové řízení bank a pojištění vkladů (legislativní, včetně posouzení dopadů,
článek 114 SFEU, 4. čtvrtletí 2021)

23. Balíček týkající se spotřebních daní

a) Revize směrnice o zdanění tabákových výrobků (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 113 SFEU, 3.
čtvrtletí 2021)
b) Revize směrnice o obecné úpravě spotřebních daní (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 113 SFEU, 4.
čtvrtletí 2021)

Silnější Evropa ve světě
24. Posílení příspěvku EU k multilateralismu Společné sdělení o posílení příspěvku EU k multilateralismu založenému na pravidlech (nelegislativní, 2. čtvrtletí
2021)
založenému na pravidlech
3

Č.

Cíl politiky

Iniciativy

25. Arktická dimenze

Společné sdělení o Arktidě (nelegislativní, 4. čtvrtletí 2021)

26. Jižní sousedství

Společné sdělení o obnoveném partnerství se zeměmi jižního sousedství (nelegislativní, 1. čtvrtletí 2021)

27. Odzbrojení, demobilizace a opětovné začlenění Společné sdělení o strategickém přístupu k podpoře odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění bývalých
bojovníků (nelegislativní, 3. čtvrtletí 2021)
bývalých bojovníků
28. Výzkum, inovace, vzdělávání a mládež

Sdělení o globálním přístupu k výzkumu, inovacím, vzdělávání a mládeži (nelegislativní, 2. čtvrtletí 2021)

29. Humanitární pomoc EU

Sdělení o humanitární pomoci EU v souvislosti s pandemií COVID-19 a v dalších letech (nelegislativní, 1. čtvrtletí
2021)

30. Konzulární ochrana

Konzulární ochrana – přezkum pravidel EU (legislativní, článek 23 SFEU, 4. čtvrtletí 2021)

Podpora evropského způsobu života
31. Evropský biomedicínský výzkum a vývoj

Návrh na zřízení nové Evropské agentury pro biomedicínský výzkum a vývoj (legislativní, včetně posouzení dopadů,
4. čtvrtletí 2021)

32. Evropský prostor pro data z oblasti veřejného Evropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví (legislativní, včetně posouzení dopadů, články 114 a 168 SFEU,
4. čtvrtletí 2021)
zdraví
33. Navazující iniciativy v rámci nového paktu o a) Nový akční plán EU proti pašování migrantů (nelegislativní, 2. čtvrtletí 2021)
migraci a azylu
b) Nová strategie pro dobrovolné návraty a opětovné začleňování (nelegislativní, 2. čtvrtletí 2021)
34. Schengenský balíček

a) Strategie pro budoucnost Schengenu (nelegislativní, 2. čtvrtletí 2021)
b) Změna nařízení, kterým se zřizuje schengenský hodnotící mechanismus (legislativní, včetně posouzení dopadů,
článek 70 SFEU, 2. čtvrtletí 2021)
c) Revize Schengenského hraničního kodexu (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 77 SFEU, 2. čtvrtletí 2021)
d) Digitalizace postupů udělování víz (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 77 SFEU, 4. čtvrtletí 2021)

35. Opatření navazující na bezpečnostní strategii a) Sdělení týkající se agendy EU pro boj proti organizované trestné činnosti (2021–2025) (nelegislativní, 1. čtvrtletí
2021)
EU
b) Právní předpisy pro účinný boj proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu (legislativní, včetně posouzení
dopadů, článek 114 SFEU, 2. čtvrtletí 2021)
c) Agenda EU týkající se boje proti terorismu: předcházet, chránit, reagovat, předvídat (nelegislativní, 3. čtvrtletí
2021)
d) Revize směrnice o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti (legislativní, včetně posouzení
dopadů, články 82 a 83 SFEU, 4. čtvrtletí 2021)
e) Návrh na modernizaci stávající spolupráce v oblasti vymáhání práva v rámci EU vytvořením kodexu EU pro
policejní spolupráci (legislativní, včetně posouzení dopadů, 4. čtvrtletí 2021)
f) Návrh směrnice o úřadech pro vyhledávání majetku z trestné činnosti (legislativní, včetně posouzení dopadů,
článek 87 SFEU, 4. čtvrtletí 2021)
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Č.

Cíl politiky

Iniciativy

36. Opatření navazující na Evropský prostor a) Evropský přístup k mikrokreditům (nelegislativní, 4. čtvrtletí 2021)
vzdělávání a aktualizovanou agendu dovedností b) Individuální vzdělávací účty (legislativní a nelegislativní, včetně posouzení dopadů, 4. čtvrtletí 2021)
37. Strategie EU pro boj proti antisemitismu

Sdělení o strategii EU pro boj proti antisemitismu (nelegislativní, 4. čtvrtletí 2021)

Nový impuls pro evropskou demokracii
38. Práva dětí

Strategie EU týkající se práv dítěte (nelegislativní, 1. čtvrtletí 2021)

39. Předcházení specifickým formám genderově Návrh týkající se předcházení specifickým formám genderově podmíněného násilí a boje proti nim (legislativní,
včetně posouzení dopadů, čl. 82 odst. 2, články 83 a 84 SFEU, 4. čtvrtletí 2021)
podmíněného násilí a boj proti nim
40. Boj proti trestným činům z nenávisti a
nenávistným verbálním projevům

Návrhy na rozšíření seznamu trestných činů EU o všechny formy trestných činů z nenávisti a nenávistných
verbálních projevů (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 83 SFEU, 4. čtvrtletí 2021)

41. Balíček opatření v oblasti digitální justiční a) Digitální výměna informací týkajících se přeshraničních případů terorismu (legislativní, včetně posouzení
spolupráce
dopadů, články 85 a 88 SFEU, 4. čtvrtletí 2021)
b) Platforma pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů (nelegislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 82 odst. 1
písm. d) SFEU, 4. čtvrtletí 2021)
c) Digitalizace v oblasti přeshraniční justiční spolupráce (legislativní, včetně posouzení dopadů, články 81 a 82
SFEU, 4. čtvrtletí 2021)
42.

Balíček týkající se transparentnosti a a) Revize nařízení o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
(legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 224 SFEU, 3. čtvrtletí 2021)
demokracie

b) Větší transparentnost placené politické reklamy (legislativní, včetně posouzení dopadů, články 114 a 224 SFEU, 3.
čtvrtletí 2021)
c) Revize směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského
parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky
(legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 22 SFEU, 4. čtvrtletí 2021)
d) Revize směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách
pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky (legislativní, včetně posouzení
dopadů, článek 22 SFEU, 4. čtvrtletí 2021)
e) Iniciativa proti nekorektním soudním procesům namířeným proti novinářům a obráncům práv (legislativní
nebo nelegislativní, 4. čtvrtletí 2021)

43. Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti

Sdělení o dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti (nelegislativní, 2. čtvrtletí 2021)

44. Strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním Strategie EU týkající se práv osob se zdravotním postižením (nelegislativní, 1. čtvrtletí 2021)
postižením
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Příloha II: Iniciativy REFIT2

Č.

Název

Cíl/potenciál zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení u
hodnocení a kontroly účelnosti)

Zelená dohoda pro Evropu
1.

Revize zeměpisných označení

Tato revize posílí zeměpisná označení pro všechna zemědělská odvětví a zároveň zachová zvláštnosti zeměpisných
označení v odvětví vín a lihovin. Základní struktura systému zeměpisných označení EU je správná. Návrh: zvýší
použitelnost zeměpisných označení pro zemědělce a producenty udržitelných produktů, zvýší atraktivitu zeměpisných
označení, zejména pro producenty v členských státech, v nichž se příliš nevyužívají, odstraní mezery v právních
předpisech, mimo jiné pokud jde o rozsah pokrytí, zlepší ochranu a prosazování, zejména na internetu, posílí postavení
seskupení producentů se zeměpisným označením, zajistí lepší zhodnocení režimu zeměpisných označení, zejména
používáním loga zeměpisných označení, zajistí modernizaci správy rejstříků zeměpisných označení. Režim zaručených
tradičních specialit, který po 28 letech producentům a spotřebitelům nepřinesl očekávané výhody, bude nahrazen
účinnějším a pružnějším mechanismem označování, který bude v zásadě řízen členskými státy a který bude v případě
potřeby prostřednictvím vhodných nástrojů poskytovat ochranu na úrovni EU.
Navrhovaná iniciativa v co nejvyšší možné míře sloučí technická a procesní pravidla týkající se zeměpisných označení,
stanoví jednotný postup registrace zeměpisných označení a digitální podávání žádostí žadateli z EU a ze zemí mimo
EU s cílem zkrátit dobu registrace. Zjednodušený systém by byl přitažlivější pro producenty a srozumitelnější pro
spotřebitele, jeho podpora by byla snadnější a vedl by k vyššímu prodeji, jakmile se zvýší povědomí o konceptu
zeměpisných označení. Hodnocení probíhá.
Plánované schválení: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: články 43 a 118 Smlouvy o fungování EU.
Předpokládá se posouzení dopadů.

2.

Ochrana ozonové vrstvy – revize pravidel EU

Hodnocení nařízení o ozonové vrstvě dospělo k závěru, že existuje prostor pro zjednodušení, vyjasnění a větší
soudržnost. Nařízení by rovněž mohlo být aktualizováno s ohledem na nejnovější technologický vývoj.
Plánované schválení: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: článek 192 SFEU. Předpokládá se posouzení dopadů.

2

Tato příloha stanoví nejvýznamnější revize, hodnocení a kontroly účelnosti v rámci programu REFIT, které Komise provede v roce 2021.
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Č.
3.

Název

Cíl/potenciál zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení u
hodnocení a kontroly účelnosti)

Revize nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě Tato iniciativa reaguje na priority oznámené v Zelené dohodě pro Evropu a v novém akčním plánu pro oběhové
hospodářství. Komise na základě svého hodnocení navrhne revizi nařízení o přepravě odpadů s cílem omezit přepravu
odpadů
problematických odpadů mimo EU, aktualizovat postupy přepravy tak, aby odrážely cíle oběhového hospodářství, a
zlepšit prosazování tohoto nařízení.
Plánované datum přijetí: 2. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: článek 192 SFEU. Předpokládá se posouzení
dopadů.

4.

5.

Revize – aktualizace mezních hodnot koncentrací
perzistentních organických znečišťujících látek v
odpadech – změny příloh IV a V nařízení o
perzistentních organických znečišťujících látkách
v odpadech

Tato iniciativa reaguje na priority oznámené v novém akčním plánu pro oběhové hospodářství. Komise navrhne revizi
příloh IV a V (o odpadech) nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách s cílem zajistit, aby s tímto
odpadem bylo nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí a aby se dosáhlo bezpečnější recyklace.
Plánované datum přijetí: 2. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: článek 192 SFEU. Předpokládá se posouzení
dopadů.

Revize směrnice 94/62/ES o obalech a obalových Tato iniciativa reaguje na priority oznámené v Zelené dohodě pro Evropu a v novém akčním plánu pro oběhové
odpadech s cílem posílit základní požadavky na hospodářství a na zvláštní právní mandát ve směrnici o obalech a obalových odpadech. Komise navrhne revizi
základních požadavků na obaly s cílem zajistit jejich opětovné použití a recyklaci, zvýšit využívání recyklovaného
obaly, které mají být uváděny na trh EU
obsahu a zlepšit vymahatelnost těchto požadavků. Iniciativa rovněž stanoví opatření pro boj proti nadměrnému balení a
snížení odpadu z obalů.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: článek 114 SFEU. Předpokládá se posouzení
dopadů.

6.

Hodnocení směrnice 2010/75/EU o průmyslových Revize směrnice o průmyslových emisích je součástí revize opatření EU týkajících se znečištění z velkých
průmyslových zařízení, která byla oznámena v Zelené dohodě pro Evropu. Cílem revize je posílit příspěvek směrnice k
emisích
cíli nulového znečištění a jeho soulad s politikami v oblasti klimatu, energetiky a oběhového hospodářství. Zajistí, aby
směrnice plnila svůj účel, jímž je zajištění doprovodných opatření k nadcházející průmyslové transformaci.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: článek 192 SFEU. Předpokládá se posouzení
dopadů.
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Č.
7.

Název

Cíl/potenciál zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení u
hodnocení a kontroly účelnosti)

Revize nařízení Evropského parlamentu a Rady o Nařízení má reagovat na potřeby vyplývající ze společné zemědělské politiky po roce 2020 a Zelené dohody pro
Evropu, zejména strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“. Cílem je aktualizovat právní předpisy v oblasti zemědělské
statistice zemědělských vstupů a výstupů
statistiky, snížit zátěž spojenou s poskytováním údajů, zohlednit nové potřeby v této oblasti a zajistit lepší srovnatelnost
shromážděných údajů. Slučuje ve společném integrovaném právním rámci:
o
statistiky zemědělské produkce, včetně statistik ekologického zemědělství,
statistiky zemědělských cen a
o
statistiky týkající se přípravků na ochranu rostlin a živin.
o
Plánované datum přijetí: 1. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: čl. 338 odst. 1 SFEU. Provedení posouzení
dopadů se nepředpokládá.

8.

9.

Revize nařízení Evropského parlamentu a Rady o
evropských statistikách v oblasti rybolovu a o
zrušení nařízení (ES) č. 1921/2006, nařízení (ES) č.
762/2008, nařízení (ES) č. 216/2009, nařízení (ES)
č. 217/2009 a nařízení (ES) č. 218/2009

Cílem revize je zefektivnit a zjednodušit sběr údajů potřebných k vypracování evropských statistik rybolovu. Sladí
rovněž evropské statistiky rybolovu s potřebami v oblasti údajů a informací v rámci reformované společné rybářské
politiky. Zahrnuje statistiky o úlovcích, vykládkách produktů rybolovu a akvakultuře. Hlavním cílem je co nejvíce
využívat administrativní údaje shromážděné pro společnou rybářskou politiku a snížit zátěž pro členské státy.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: článek 338 SFEU. Předpokládá se posouzení
dopadů.

Revize nařízení o stavebních výrobcích (EU č. Stavebnictví je jedním ze 14 stěžejních průmyslových ekosystémů, které jsou těžištěm plánu na podporu oživení.
Revize, která je zmíněna v Zelené dohodě pro Evropu a akčním plánu pro oběhové hospodářství, doplní rámec pro
305/2011)
environmentální požadavky a požadavky na oběhovost stavebních výrobků, což přispěje k větší energetické a
materiálové účinnosti budov.
Iniciativa se bude zabývat hlavními problémy zjištěnými v hodnocení, zejména problémy spojenými s vypracováním
harmonizovaných technických specifikací a obzvláště blokováním normalizace, s cílem zlepšit dozor nad trhem a řešit
přetrvávající problémy s vnitrostátními značkami nebo dodatečnými vnitrostátními požadavky/testy. V důsledku toho
se zlepší fungování vnitřního trhu se stavebními výrobky. Kromě toho bude zajištěn rámec pro vypracování a zavádění
environmentálních kritérií a kritérií udržitelnosti pro stavební výrobky. Hodnocení nařízení o stavebních výrobcích
ukázalo, že náklady na dodržování tohoto nařízení představují 0,6 % až 1,1 % obratu odvětví a nesou je hlavně výrobci.
Analýza potvrzuje, že při činnostech souvisejících s dodržováním předpisů existují úspory z rozsahu, a ukazuje, že
náklady mohou být pro malé a střední podniky, zejména pro mikropodniky, poměrně značné. Ačkoli není k dispozici
dostatek přesvědčivých důkazů o dopadech nařízení o společných ustanoveních na vnitřní trh, zúčastněné strany obecně
vnímají pozitivní dopad uvedeného nařízení na přeshraniční obchod.
Plánované datum přijetí: 3. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: článek 114 SFEU. Předpokládá se posouzení
dopadů.

8

Č.
10.

Název
Revize nařízení (ES) č. 1831/2003 o doplňkových
látkách používaných ve výživě zvířat

Cíl/potenciál zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení u
hodnocení a kontroly účelnosti)
Nařízení o doplňkových látkách přijaté v roce 2003 stanoví pravidla pro povolování doplňkových látek a jejich uvádění
na trh. Provedené hodnocení určilo faktory, které bránily dosažení některých cílů, a proto je třeba nařízení revidovat. V
souladu s akčním plánem strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ je hlavním cílem návrhu přispět k udržitelnějšímu
systému produkce potravin stanovením nových kritérií na podporu povolování doplňkových látek, které pozitivně
přispívají k dobrým životním podmínkám zvířat a mají kladný vliv na životní prostředí. Vytvoří rovněž mechanismy na
podporu inovací v oblasti doplňkových látek v krmivech, zejména těch, které přispívají ke snížení používání antibiotik,
zlepšují životní podmínky zvířat a zmírňují dopady změny klimatu. Dalším cílem je zjednodušit postupy a dosáhnout
tím větší účinnosti při posuzování rizik, aby byly inovativní doplňkové látky uváděny na trh dříve a snížila se
administrativní zátěž pro držitele povolení při podávání žádostí.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: článek 43 a čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU.
Předpokládá se posouzení dopadů.

11.

Hodnocení směrnice 86/278/EHS o kalech z Cílem směrnice 86/278/EHS o kalech z čistíren odpadních vod je podpořit správné používání kalů z čistíren odpadních
vod v zemědělství a regulovat jejich používání, aby se zabránilo škodlivým účinkům na půdu, vegetaci, zvířata a
čistíren odpadních vod
člověka. Směrnice přijatá před 30 lety neodpovídá plně současným potřebám a očekáváním, např. v oblasti regulace
nově se objevujících kontaminujících látek, jako jsou léčivé přípravky a mikroplasty. Toto hodnocení posoudí účinnost
směrnice a jeho součástí bude analýza rizik a příležitostí v oblasti nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Bude
zahrnovat standardní hodnoticí kritéria účinnosti, účelnosti, soudržnosti, relevance a přidané hodnoty EU. Budou
posouzeny administrativní náklady a zvláštní pozornost bude věnována dopadům na malé a střední podniky a
mikropodniky.

12.

Hodnocení směrnice 2007/2/ES o zřízení
Infrastruktury pro prostorové informace v
Evropském společenství (INSPIRE)

Směrnice INSPIRE vytvořila celoevropský digitální prostor pro sdílení prostorových dat na ochranu životního
prostředí. Toto hodnocení posoudí, zda přispěla ke zlepšení účinnosti a účelnosti opatření na ochranu životního
prostředí. Rovněž posoudí, zda je směrnice pro zúčastněné strany stále relevantní a zda je v souladu s ostatními
právními předpisy, konkrétně s novou iniciativou týkající se datového prostoru realizovanou podle Zelené dohody pro
Evropu.

Evropa připravená na digitální věk
13.

Revize pokynů k regionální podpoře

Cílem iniciativy je revidovat pokyny k regionální státní podpoře, jejichž platnost měla vypršet na konci roku 2020 a
byla prodloužena do 31. prosince 2021, aby se podpořil hospodářský rozvoj některých znevýhodněných oblastí v rámci
Evropské unie, jak je zakotveno v čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy o fungování Evropské unie. Pokyny k
regionální podpoře představují jeden z nástrojů státní podpory, který podpoří provádění cílů Zelené dohody pro Evropu
a digitální strategie. Aby se zmírnily důsledky přechodu na zelenou ekonomiku, jsou nutné omezené úpravy stávajících
pokynů.
Plánované datum přijetí: 1. čtvrtletí 2021; nelegislativní; právní základ: články 107 a 108 SFEU. Provedení posouzení
dopadů se nepředpokládá.
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Č.
14.

Cíl/potenciál zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení u
hodnocení a kontroly účelnosti)

Název

Revize pokynů k podpoře v oblasti energetiky a Stávající pravidla platí do 31. prosince 2020 (a budou prodloužena do 31. prosince 2021). Probíhající kontrola účelnosti
ukázala, že stávající pravidla fungují dobře, ale měla by být aktualizována tak, aby odrážela regulační, technologický a
životního prostředí
tržní vývoj a odpovídajícím způsobem doplňovala souběžnou digitální a ekologickou transformaci hospodářství. Ve
svých sděleních o Zelené dohodě pro Evropu a o investičním plánu pro udržitelnou Evropu / investičním plánu Zelené
dohody pro Evropu se Komise zavázala do roku 2021 revidovat pokyny pro podporu v oblasti životního prostředí a
energetiky s cílem podpořit nákladově efektivní přechod hospodářství a průmyslu ke klimatické neutralitě do roku
2050.
Z revize by měl vyplynout modernizovaný a zjednodušený rámec, který veřejným orgánům umožní dosáhnout cílů EU
nákladově efektivním způsobem s minimálním narušením hospodářské soutěže a obchodu v Unii. Revize bude muset
zejména usnadnit vhodná opatření s cílem prosazovat moderní dekarbonizované a oběhové hospodářství a současně
zajistit, aby narušení hospodářské soutěže bylo jen omezené a existovaly přiměřené záruky integrity jednotného trhu.
Revize by měla zajistit, aby revidovaná pravidla odpovídala novému technologickému a tržnímu vývoji a umožňovala
spravedlivou a nezkreslenou transformaci hospodářství v příštích letech hospodářského oživení.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; nelegislativní; právní základ: články 107 a 108 SFEU. Předpokládá se
posouzení dopadů.

15.

Revize pokynů k rizikovému financování

Stávající pravidla platí do 31. prosince 2020 (a budou prodloužena do 31. prosince 2021). Probíhající kontrola účelnosti
ukázala, že stávající pravidla fungují dobře, ale měla by být aktualizována tak, aby odrážela regulační, technologický a
tržní vývoj a odpovídajícím způsobem podporovala stávající priority Komise a hospodářské oživení.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; nelegislativní; právní základ: články 107 a 108 SFEU. Provedení posouzení
dopadů se nepředpokládá.

16.

Revize rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje Stávající pravidla nemají stanoveno datum skončení platnosti. Probíhající kontrola účelnosti však ukázala, že stávající
pravidla fungují dobře, ale měla by být cíleně aktualizována tak, aby odrážela regulační, technologický a tržní vývoj a
a inovací
odpovídajícím způsobem podporovala stávající priority Komise a hospodářské oživení.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; nelegislativní; právní základ: články 107 a 108 SFEU. Provedení posouzení
dopadů se nepředpokládá.

17.

Revize sdělení o významných
společného evropského zájmu

projektech Stávající pravidla platí do 31. prosince 2020 (a budou prodloužena do 31. prosince 2021). Probíhající kontrola účelnosti
ukázala, že stávající pravidla fungují dobře, ale měla by být cíleně aktualizována tak, aby odrážela regulační,
technologický a tržní vývoj a odpovídajícím způsobem podporovala stávající priority Komise a hospodářské oživení.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; nelegislativní; právní základ: články 107 a 108 SFEU. Provedení posouzení
dopadů se nepředpokládá.
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Č.
18.

Název

Cíl/potenciál zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení u
hodnocení a kontroly účelnosti)

Revize obecného nařízení o blokových výjimkách Stávající pravidla platí do 31. prosince 2020 (a budou prodloužena do 31. prosince 2023). Probíhající kontrola účelnosti
pro poskytování státních podpor s ohledem na ukázala, že stávající pravidla fungovala dobře, ale měla by být aktualizována tak, aby odrážela regulační, technologický
a tržní vývoj a odpovídajícím způsobem doplňovala souběžnou digitální a ekologickou transformaci hospodářství. Z
Zelenou dohodu
revize by měl vyplynout modernizovaný a zjednodušený rámec, který veřejným orgánům umožní dosáhnout cílů EU
nákladově efektivním způsobem s minimálním narušením hospodářské soutěže a obchodu v Unii.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: články 107 a 108 SFEU. Provedení posouzení
dopadů se nepředpokládá.

19.

Revize pokynů ke státní podpoře v odvětvích
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech
a nařízení o blokových výjimkách v zemědělství
(ABER)

Stávající pravidla platí do 31. prosince 2020 (a budou prodloužena do 31. prosince 2021). Probíhající hodnocení
ukázalo, že stávající pravidla fungují dobře, ale že existuje prostor pro procesní zjednodušení i úpravy, aby se zvýšila
účinnost některých opatření podpory. Rámec státní podpory musí být i nadále úzce propojen s právními předpisy v
rámci společné zemědělské politiky, zejména s budoucím nařízením o podpoře národních strategických plánů.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: články 107 a 108 SFEU. Předpokládá se
posouzení dopadů.

20.

Revize pokynů ke státní podpoře v odvětví
rybolovu a akvakultury, nařízení o blokových
výjimkách (FIBER) a nařízení o podpoře de
minimis

Stávající pravidla platí do 31. prosince 2020 (a budou prodloužena do 31. prosince 2021). Probíhající hodnocení
ukázalo, že stávající pravidla fungují dobře, ale že existuje prostor pro procesní zjednodušení. Rámec státní podpory
musí být i nadále úzce propojen s právními předpisy v rámci společné rybářské politiky, zejména s budoucím nařízením
o Evropském námořním a rybářském fondu
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: články 107 a 108 SFEU. Předpokládá se
posouzení dopadů.

21.

Revize směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních Cílem iniciativy je:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

řešit rizika vyplývající z nových technologií a zároveň umožnit technický pokrok;
zjednodušit požadavky na dokumentaci tím, že se umožní digitální formáty, čímž se sníží administrativní
zátěž hospodářských subjektů, což bude mít další pozitivní dopad na environmentální náklady;
zlepšit právní srozumitelnost některých hlavních konceptů a definic ve stávajícím znění směrnice;
zajistit soudržnost s ostatními směrnicemi a nařízeními týkajícími se výrobků a zlepšit prosazování
právních předpisů prostřednictvím sladění s novým právním rámcem;
snížit náklady na provedení přeměnou směrnice na nařízení.

Plánované datum přijetí: 2. čtvrtletí 2021, legislativní; právní základ: článek 114 SFEU. Předpokládá se posouzení
dopadů.
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Č.
22.

Název
Revize – počítačové rezervační systémy

Cíl/potenciál zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení u
hodnocení a kontroly účelnosti)
Nařízení o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů stanoví regulační rámec pro počítačové
rezervační systémy (CRS) pro produkty letecké dopravy. Obecným cílem nařízení bylo zabránit zneužívání tržní síly a
zajistit účinnost trhu a ochranu zájmů spotřebitelů.
Plánované schválení: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: Článek 91 a čl. 100 odst. 2 SFEU. Předpokládá se
posouzení dopadů.

23.

Hodnocení sdělení Komise o definici trhu v
právních předpisech EU v oblasti hospodářské
soutěže

V posledních několika letech stále rychlejším tempem dochází ke změnám a svět se stále více digitalizuje a propojuje.
Stávající sdělení o definici trhu pochází z roku 1997, a je tedy možné, že v dnešní době nenabízí odpovědi na všechny
relevantní otázky týkající se definice relevantního výrobkového a zeměpisného trhu. Komise také během uplynulých let
v oblasti definice trhu načerpala mnoho zkušeností, vyvinuly se nové metody a soudy EU poskytly další pokyny.
Komise posoudí, zda její sdělení o definici trhu z roku 1997 vyžaduje aktualizaci, aby bylo přesné a aktuální a stanovilo
jasný, jednotný a snadno uchopitelný přístup k definici trhu jak v antimonopolních věcech, tak v případech spojování
podniků v různých odvětvích. Komise musí zajistit, aby její pokyny v oblasti prosazování antimonopolních pravidel a
pravidel spojování podniků i nadále plně zohledňovaly digitalizaci a technologický vývoj v současném globálním
kontextu.

24.

Hodnocení pravidel státní podpory pro zavádění
širokopásmové infrastruktury

Pravidla státní podpory platná pro odvětví širokopásmového připojení mají za cíl zavedení širokopásmových sítí
podporujících hospodářskou soutěž, přičemž mají zajistit, aby veřejné finanční prostředky byly směrovány do oblastí,
které je nejvíce potřebují (zejména venkovské oblasti), a zároveň zabránit vytěsňování soukromých investic. Cílem
hodnocení těchto pravidel je ověřit, jak fungují, zda odpovídají technologickému a socioekonomickému vývoji a zda
jsou vhodná pro splnění nových cílů EU.

25.

Hodnocení pravidel státní podpory pro zdravotní
a sociální služby obecného hospodářského zájmu

Cílem hodnocení je ověřit, do jaké míry pravidla pro zdravotní a sociální služby obecného hospodářského zájmu
dosáhla zamýšlených cílů v rámci balíčku týkajícího se služeb obecného hospodářského zájmu z roku 2012, konkrétně
zda podpořila členské státy při financování služeb obecného hospodářského zájmu, které mají klíčový význam pro
občany a společnost jako celek, a zda byly současně zachovány klíčové aspekty kontroly státní podpory.

26.

Hodnocení „nového legislativního rámce pro
výrobky“ (rozhodnutí č. 768/2008/ES o společném
rámci pro uvádění výrobků na trh a ustanovení o
akreditaci a označení CE obsažených v nařízení
(ES) č. 765/2008)

Cílem tohoto hodnocení je posoudit účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a evropskou přidanou hodnotu rozhodnutí
č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a ustanovení o akreditaci a označení CE v nařízení (ES)
č. 765/2008. Mělo by se rovněž posoudit, zda jsou tyto nástroje vhodné pro digitální věk a zelenější ekonomiku a zda
urychlují naši ekologickou a digitální transformaci a zvyšují naši ekonomickou odolnost.
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Č.
27.

Název
Hodnocení směrnice 2014/30/EU o
elektromagnetické kompatibilitě

Cíl/potenciál zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení u
hodnocení a kontroly účelnosti)
Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě se zabývá elektrickými zařízeními uváděnými na trh EU. Její
oblast působnosti zahrnuje vysoký a stále rostoucí počet výrobků, a to jak pro spotřebitelské, tak pro profesionální
použití.
Cílem směrnice o elektromagnetické kompatibilitě je zajistit fungování vnitřního trhu zavedením požadavku, že
zařízení musí dosahovat odpovídající úrovně elektromagnetické kompatibility. Konkrétněji se směrnice snaží zajistit,
aby elektromagnetické rušení způsobované zařízeními neovlivňovala správnou funkci jiných takových zařízení a aby
tato zařízení měla přiměřenou úroveň odolnosti vůči elektromagnetickému rušení, aby mohla fungovat tak, jak bylo
zamýšleno.
Účelem hodnocení je posoudit, zda je tato směrnice stále vhodná pro daný účel, pokud jde o účinnost, účelnost,
relevanci, soudržnost a přidanou evropskou hodnotu.

Hospodářství ve prospěch lidí
28.

Revize nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014
o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry
v Evropské unii a centrálních depozitářích
cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES
a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012

Iniciativa vychází ze zkušeností získaných během šesti let od vstupu nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů
v platnost; pouze v několika oblastech vznikly problémy při uplatňováním nového rámce v praxi. Chystaný návrh proto
stanoví řadu cílených úprav uvedeného nařízení, jejichž účelem je zjednodušit pravidla a upravit je tak, aby byla pro
zúčastněné strany přiměřenější a méně zatěžující.
Úpravy se mohou týkat těchto oblastí:
a) přeshraničního poskytování služeb centrálními depozitáři Unie a vyřizování příslušných žádostí;
b) postupů a podmínek, za nichž byly centrální depozitáře oprávněny určit úvěrové instituce nebo samy poskytovat
bankovní doplňkové služby;
c) pravidel týkajících se internalizovaného vypořádání;
d) finančních technologií / využívání technologických inovací.
Plánované datum přijetí: 2. čtvrtletí 2021, legislativní; právní základ: článek 114 SFEU. Předpokládá se posouzení
dopadů.

29.

Hodnocení tří nařízení o právech cestujících
týkajících se: práv osob se zdravotním postižením
a osob s omezenou schopností pohybu a orientace
v letecké dopravě (nařízení č. 1107/2006), práv
cestujících při cestování po moři a na
vnitrozemských vodních cestách (nařízení (EU) č.
1177/2010) a práv cestujících v autobusové a
autokarové dopravě (nařízení (EU) č. 181/2011)

Na základě závěrů hodnocení, studie pro srovnávací analýzu osvědčených postupů v oblasti práv cestujících ve všech
druzích dopravy, výsledků probíhajících legislativních postupů v oblasti práv cestujících v železniční a letecké dopravě
a rovněž se zohledněním zkušeností z pandemie COVID-19 v oblasti práv cestujících.
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Č.
30.

Název
Průběžné hodnocení provádění celního kodexu
Unie

Cíl/potenciál zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení u
hodnocení a kontroly účelnosti)
Hodnocení poskytne komplexní posouzení provádění a dopadu právního rámce celního kodexu Unie a jeho rámce v
oblasti IT, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států, od jeho vstupu v platnost v roce 2016. Cílem celního
kodexu Unie je mimo jiné zjednodušit celní pravidla, postupy a procesy, vytvořit zcela bezpapírové prostředí a posílit
právní jistotu a předvídatelnost celních předpisů. Hodnocení posoudí rovnováhu mezi celními kontrolami a usnadněním
obchodu, jakož i rozsah, v jakém stávající pravidla podporují legitimní hospodářskou činnost a zabraňují nekalému
nebo nezákonnému obchodu. Pokud jde o systémy IT, studie by měla posoudit, zda automatizované procesy stanovené
v balíčku týkajícím se celního kodexu Unie umožnily posílenou spolupráci mezi celními orgány a zajistily
interoperabilitu mezi různými elektronickými systémy. Hodnocení se pokusí posoudit všechny náklady na provádění
celního kodexu Unie i s jeho elektronickými systémy, jakož i přínosy bezpečnějšího obchodu, který je v souladu s
právními předpisy, a rychlejších postupů. Tato dvě kritéria by pak měla být vzájemně porovnána, aby bylo možné
vyhodnotit poměr a posoudit efektivnost vynaložených prostředků. Toto posouzení by se mělo týkat i regulačních
nákladů a přínosů spojených s prováděním a uplatňováním celního kodexu Unie pro všechny příslušné zúčastněné
strany (nákladů na dodržování předpisů, administrativních nákladů, administrativní zátěže, přínosů a úspor) a mělo by
se také zabývat potenciálem dalšího zjednodušení a snížení zátěže, aniž by však byly ohroženy cíle v oblasti cel.

Podpora evropského způsobu života
31.

Revize směrnice 2003/109/ES o dlouhodobě
pobývajících rezidentech

V návaznosti na kontrolu účelnosti v oblasti legální migrace z roku 2019 bude cílem revize směrnice o dlouhodobě
pobývajících rezidentech posílit její účinnost, a zejména práva na mobilitu v rámci EU.
Plánované datum přijetí: 3. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: čl. 79 odst. 2 SFEU. Předpokládá se posouzení
dopadů.

32.

Revize směrnice 2011/98/ES o jednotném povolení

V návaznosti na kontrolu účelnosti v oblasti legální migrace z roku 2019 bude cílem revize směrnice o jednotném
povolení zjednodušit a vyjasnit její oblast působnosti a zajistit minimální harmonizaci podmínek pro přijímání a pobyt
pracovníků s nízkou a střední kvalifikací.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: čl. 79 odst. 2 SFEU. Předpokládá se posouzení
dopadů.

33.

Revize nařízení (EU) č. 258/2012 o vývozních
povoleních a opatřeních pro dovoz a tranzit
palných zbraní

Zlepšit sledovatelnost palných zbraní (harmonizované dovozní značky), zlepšit výměnu informací mezi vnitrostátními
orgány, zvýšit zabezpečení postupů při vývozu a dovozu, lépe řešit dovoz snadno upravitelných poplašných a
signálních zbraní a uplatňovat na osoby, které oznámí porušení pozměněného nařízení, systém pro ochranu
oznamovatelů zavedený směrnicí (EU) 2019/1937.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: článek 207 SFEU. Předpokládá se posouzení
dopadů.
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Č.
34.

Název
Revize – vyšetřování námořních nehod

Cíl/potenciál zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení u
hodnocení a kontroly účelnosti)
Zřízení stálého orgánu pro vyšetřování nehod s odpovídajícími zdroji a odbornými znalostmi, který bude schopen
reagovat v krátké lhůtě, vnímají menší členské státy a státy s malými loďstvy jako velkou zátěž z hlediska zdrojů a
časově náročný úkol. V důsledku toho se nehody nehlásí nebo se hlášení neprovádí včas, odborně a nezávisle, což
může mít důsledky z hlediska bezpečnosti a vzniku nehod. Revize by proto mohla pomoci lépe zaměřit využívání
zdrojů a řešit nedostatek odborných znalostí.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: čl. 100 odst. 2 SFEU. Předpokládá se posouzení
dopadů.

35.

Revize – státní přístavní inspekce

Revize se zaměří na možnost většího využívání elektronických informací, které by umožnilo cílenější kontroly. Díky
tomu by se inspekce mohly soustředit spíše na provozní záležitosti než na kontrolu dokumentace. Dále by to umožnilo
větší zaměření na otázky životního prostředí a rozvoj mechanismu pobídek pro novější/zelenější a kvalitní lodní
dopravu. Členským státům by to pomohlo zlepšit přijímání inspektorů s vhodnou kvalifikací, jejich setrvání a odbornou
přípravu a využívat inspekční databázi pro účely lepšího sdílení zátěže mezi členskými státy. Revize zváží případné
rozšíření rozsahu inspekcí na zahraniční rybářská plavidla, u nichž se ukázalo, že jsou obzvláště nebezpečná.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: čl. 100 odst. 2 SFEU. Předpokládá se posouzení
dopadů.

36.

Revize – kontrola státu vlajky

Revize v první řadě zajistí soulad s již dohodnutými pravidly v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO). Pokud
však jde o možné zjednodušení, bude se zabývat možností modernizovat lodní rejstřík členských států na elektronický
rejstřík za účelem uchovávání a výměny elektronických osvědčení (týkajících se lodí). Měly by se tak podpořit
účinnější služby, ale také kontrola a sledování plavidel plujících pod jejich vlajkou. S tím souvisí rovněž cíl zjednodušit
a snížit administrativní zátěž státní přístavní inspekce, a to jak pro správní orgány, tak pro dané odvětví (zkrácení doby
strávené v přístavech). Kromě toho by se také umožnilo větší zaměření na otázky životního prostředí, pokud jde o
rozvoj pobídek (odměňování za dodržování předpisů, nikoli jen tresty za jejich nedodržování) pro kvalitní a ekologické
hospodářské subjekty. Prostřednictvím zlepšeného programu budování kapacit Evropské agentury pro námořní
bezpečnost by revize podpořila členské státy při průběžných aktualizacích a sdílení osvědčených postupů (aby
nedocházelo k tomu, že se na vnitrostátní úrovni bude „vynalézat již vynalezené“). Zároveň přispěje k větší
harmonizaci a společnému porozumění ve prospěch harmonizovaného přístupu EU, a to jak pro správní orgány, tak pro
dané odvětví. Celkově se zvýší atraktivita a konkurenceschopnost a zároveň bude zachována vysoká úroveň
bezpečnosti, zabezpečení a prevence znečištění.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: čl. 100 odst. 2 SFEU. Předpokládá se posouzení
dopadů.
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Č.
37.

Název

Cíl/potenciál zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení u
hodnocení a kontroly účelnosti)

Revize právních předpisů týkajících se krve, tkání Cílem revize směrnice 2002/98/ES o jakosti a bezpečnosti lidské krve a krevních složek a směrnice 2004/23/ES o
jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk a jejich prováděcích aktů je aktualizovat právní rámce týkající se krve,
a buněk
tkání a buněk. Právní předpisy EU stanoví vysoké standardy bezpečnosti a jakosti krve, tkání a buněk. Ty byly přijaty v
reakci na přenos nemocí prostřednictvím krve, tkání a buněk v 80. a 90. letech. Cílem této iniciativy je aktualizovat
stávající právní předpisy tak, aby umožňovaly pružnější sladění s vědeckým a technologickým vývojem. Má řešit
(znovu) se objevující infekční nemoci, včetně poznatků získaných z pandemie COVID-19. Bude se rovněž zabývat
rostoucí komercializací a globalizací tohoto odvětví. Revize má za cíl odstranit z právních předpisů řadu technických
ustanovení, což umožní rychlejší aktualizaci norem. Revize by rovněž umožnila sloučit základní akty do jediného
nástroje.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: čl. 168 odst. 4 písm. a) SFEU. Předpokládá se
posouzení dopadů.
Rybolov je obecně považován za jedno z nejnebezpečnějších povolání. Stávající směrnice 97/70/ES uplatňuje technická
ustanovení protokolu IMO z Torremolinos z roku 1993, mezinárodní dohody, která nikdy nevstoupila v platnost, na
plavidla o délce nejméně 24 metrů. Následná Dohoda z Kapského Města z roku 2012, která zachovává většinu
ustanovení protokolu, rovněž dosud nevstoupila v platnost a ratifikovalo ji pouze šest členských států EU. Hodnocení
směrnice 97/70/ES se bude zabývat otázkou neratifikování této dohody a určí regulační nedostatky v oblasti
bezpečnosti, jakož i případné aktualizace s cílem zohlednit technologický vývoj od roku 1993. Přitom se inspiruje
zlepšeními, k nimž došlo v odvětví mezinárodní obchodní lodní dopravy i v právních předpisech EU v této oblasti.
Posoudí rovněž proveditelnost regulace na úrovni EU pro menší rybářská plavidla (méně než 24 metrů), což je odvětví,
v němž dochází k významnému podílu nehod.

38.

Hodnocení bezpečnosti rybářských plavidel

39.

Hodnocení směrnice 2011/24/EU o uplatňování Hodnocení deset let po přijetí směrnice posoudí, jak byl splněn cíl směrnice usnadnit přístup k bezpečné a vysoce
kvalitní přeshraniční zdravotní péči v jiném členském státě a jak směrnice podporuje práva pacientů a přeshraniční
práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči
spolupráci mezi členskými státy ve prospěch občanů EU. Hodnocení se zaměří na přístupy, které členské státy uplatňují
v praxi, na to, jak účinně tyto přístupy fungují a které oblasti stále představují překážky pro pacienty, kteří vyhledávají
zdravotní péči v zahraničí.

Nový impuls pro evropskou demokracii
40.

Revize směrnice 99/2008/ES o trestněprávní Na základě výsledků hodnocení zajistí revize směrnice lepší a cílenější nástroje k dosažení daných cílů a
konzistentnější souhru s dalšími legislativními nástroji na ochranu životního prostředí. Revize rovněž využije posílené
ochraně životního prostředí
pravomoci v oblasti trestního práva podle Lisabonské smlouvy. Měla by zajistit lepší trestněprávní ochranu životního
prostředí ve shodě s dalšími legislativními a prováděcími opatřeními.
Plánované datum přijetí: 4. čtvrtletí 2021; legislativní; právní základ: čl. 83 odst. 2 SFEU. Předpokládá se posouzení
dopadů.
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Č.
41.

Název

Cíl/potenciál zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení u
hodnocení a kontroly účelnosti)

Kontrola účelnosti právních předpisů EU Kontrola účelnosti posoudí, jakou úlohu sehrály stávající právní předpisy EU při předcházení násilí páchanému na
týkajících se násilí páchaného na ženách a ženách a domácímu násilí a v boji proti němu, a analyzuje soudržnost těchto opatření EU s mezinárodními zdroji. Bude
zjišťovat mezery v právních předpisech a analyzovat potřebu případných dalších kroků, které by vedly k lepší,
domácího násilí
koordinované ochraně proti tomuto přetrvávajícímu typu diskriminace na základě pohlaví. Kontrola účelnosti se bude
vztahovat na období od přijetí jednotlivých právních aktů až do roku 2020. Bude se vztahovat na všechny členské státy
EU.
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Příloha III: Prioritní projednávané návrhy
Č.

Celý název

Odkazy

Zelená dohoda pro Evropu
1.

Pozměněný návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění COM(2020) 80 final
nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
2020/0036 (COD)
4. 3. 2020
COM(2020) 563 final
17. 9. 2020

2.

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském roku železnice (2021)

COM(2020) 78 final
2020/0035 (COD)
4. 3. 2020

3.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, nařízení Rady (ES) č. 768/2005, COM(2018) 368 final
nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1139, pokud jde o 2018/0193 (COD)
kontrolu rybolovu
30. 5. 2018

4.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)

COM(2013) 410 final
2013/0186 (COD)
11. 6. 2013
COM(2020) 579 final
22. 9. 2020

5.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a COM(2013) 130 final
pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o 2013/0072 (COD)
odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel
13. 3. 2013

6.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Evropské unie

COM(2011) 827 final
2011/0391 (COD)
1. 12. 2011
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Č.

Celý název

Odkazy

Evropa připravená na digitální věk
7.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU, COM(2020) 596 final
2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a (EU) 2016/2341
2020/0268 (COD)
24. 9. 2020

8.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a o změně nařízení (ES) č. COM(2020) 595 final
1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 (DORA)
2020/0266 (COD)
24. 9. 2020

9.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuované COM(2020) 594 final
účetní knihy
2020/0267 (COD)
24. 9. 2020

10.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o trzích s kryptoaktivy a o změně směrnice (EU) 2019/1937 (MICA)

11.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel COM(2019) 208 final
z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě 2019/0101 (COD)
vozidla
14. 6. 2019

12.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum COM(2018) 630 final
kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center
2018/0328 (COD)
12. 9. 2019

13.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických COM(2017) 10 final
komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)
2017/0003 (COD)
10. 1. 2017

COM(2020) 593 final
2020/0265 (COD)
24. 9. 2020

Hospodářství ve prospěch lidí
14.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o vynětí některých COM(2020) 337 final
referenčních hodnot směnných kurzů třetích zemí a stanovení náhradních referenčních hodnot za některé ukončované referenční hodnoty
2020/0154 (COD)
24. 7. 2020

15.

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní

COM(2020) 314 final
2020/0148 (CNS)
15. 7. 2020
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Č.

Celý název

Odkazy

16.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro COM(2020) 283 final
sekuritizaci na podporu hospodářského oživení v reakci na pandemii COVID-19
2020/0156 (COD)
24. 7. 2020

17.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro COM(2020) 282 final
sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po pandemii 2020/0151 (COD)
COVID-19
24. 7. 2020

18.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a COM(2020) 281 final
cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19
2020/0155 (COD)
24. 7. 2020

19.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení COM(2020) 280 final
produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19
2020/0152 (COD)
24. 7. 2020

20.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne COM(2018) 336 final
16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti 2018/0168 (COD)
pojištění
24. 5. 2018

21.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu

22.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního COM(2016) 815 final
zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a pro 2016/0397 (COD)
Švýcarsko)
14. 12. 2016

23.

Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

24.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani COM(2016) 198 final
z příjmu ze strany některých podniků a poboček
2016/0107 (COD)
13. 4. 2016

25.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 806/2014 za účelem zřízení evropského systému COM(2015) 586 final
pojištění vkladů
2015/0270 (COD)
24. 11. 2015

COM(2018) 135 final
2018/0063A (COD)
2018/0063B (COD)
14. 3. 2018

COM(2016) 683 final
2016/0336 (CNS)
26. 10. 2016
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Č.
26.

Celý název
Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí

Odkazy
COM(2013) 71 final
2013/0045 (CNS)
14. 2. 2013

Silnější Evropa ve světě
27.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná COM(2020) 135 final
obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
2020/0051 (COD)
3. 4. 2020

28.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 o COM(2019) 623 final
výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu
2019/0273 (COD)
12. 12. 2019

29.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, COM(2016) 616 final
technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění)
2016/0295 (COD)
28. 9. 2016

30.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o COM(2012) 124 final
postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami
2012/0060 (COD)
21. 3. 2012

Podpora evropského způsobu života
31.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a azylu

32.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších COM(2020) 612 final
hranicích a mění nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/2014 a (EU) 2019/2014
2020/0278 (COD)
23. 9. 2020

33.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řízení azylu a migrace a o změně směrnice Rady (ES) 2003/109 a navrhovaného COM(2020) 610 final
nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o Azylovém a migračním fondu]
2020/0279 (COD)
23. 9. 2020

34.

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch COM(2020) 384 final
Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033
2020/0179 (COD)
18. 8. 2020

COM(2020) 613 final
2020/0277 (COD)
23. 9. 2020
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Odkazy

35.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU pro COM(2019) 4 final
účely systému ETIAS a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (EU) 2017/2226 a nařízení (EU) 2018/1861
2019/0002 (COD)
7. 1. 2019

36.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU a COM(2019) 3 final
kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) yyyy/xxx [nařízení o ECRIS-TCN]
2019/0001 (COD)
7. 1. 2020

37.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o prevenci šíření teroristického obsahu online

38.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navracení COM(2018) 634 final
neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění)
2018/0329 (COD)
12. 9. 2018

39.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení COM(2018) 302 final
(EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí 2018/0152 (COD)
Rady 2008/633/SVV
17. 5. 2018

40.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského COM(2016) 468 final
parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014
2016/0225 (COD)
13. 7. 2016

41.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení COM(2016) 467 final
směrnice 2013/32/EU
2016/0224 (COD)
13. 7. 2016

COM(2018) 640 final
2018/0331 (COD)
12. 9. 2018

COM(2020) 611 final
23. 9. 2020
42.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní COM(2016) 466 final
příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o 2016/0223 (COD)
obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, 13. 7. 2016
kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

43.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu COM(2016) 465 final
(přepracované znění)
2016/0222 (COD)
13. 7. 2016

44.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem COM(2016) 378 final
výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti
2016/0176 (COD) 7. 6.
2016
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Odkazy

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného
uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o
mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem
identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva
členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění)

COM(2016) 272 final
2016/0132 (COD)
4. 5. 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010

COM(2016) 271 final
2016/0131 (COD)
4. 5. 2016

COM(2020) 614 final
23. 9. 2020

COM(2018) 633 final
12. 9. 2018
Nový impuls pro evropskou demokracii
47.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za COM(2018) 226 final
účelem shromažďování důkazů v trestním řízení
2018/0107 (COD) 18.
4. 2018

48.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v COM(2018) 225 final
trestních věcech
2018/0108 (COD) 18.
4. 2018

49.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy COM(2012) 614 final
správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních
2012/0299 (COD)
14. 11. 2012

50.

Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo COM(2008) 426 final
sexuální orientaci
2008/0140 (CNS)
2. 7. 2008
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Č.

Odkazy

Název

Důvod stažení

Zelená dohoda pro Evropu
1.

COM(2020) 136 final
2020/0052 (NLE)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Návrh je zastaralý: v souvislosti s krizí COVID-19
Shromáždění Lisabonské unie
nepřijme Shromáždění Lisabonské unie v roce 2020
žádné právně závazné rozhodnutí, a to ani o
zvláštních příspěvcích, které byly předmětem tohoto
návrhu.

2.

COM(2020) 182 final
2020/0072 (NLE)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Úmluvě Návrh je zastaralý: sekretariát Úmluvy o ochraně
o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku k začlenění Makaronésie do mořské mořského prostředí severovýchodního Atlantiku
(OSPAR) oznámil stažení návrhu na začlenění
oblasti OSPAR
Makaronésie do mořské oblasti OSPAR.

3.

COM(2010) 154 final
2010/0084 (APP)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Návrh je zastaralý: předmět tohoto návrhu byl
Chilskou republikou o uzavření ujednání o zachování populace mečouna v jihovýchodním nahrazen přistoupením Chile k Dohodě OSN o
Tichém oceánu
rybích populacích (UNFSA), zřízením Regionální
organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří
(SPRFMO), jejímiž členy jsou Chile i EU, a
statusem Chile jakožto spolupracující nesmluvní
strany úmluvy o zřízení Meziamerické komise pro
tropické tuňáky (IATTC).

4.

COM(2011) 252 final
2011/0109 (NLE)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými Návrh je zastaralý: jednání s Brazílií na úrovni EU
státy na straně jedné a Brazilskou federativní republikou na straně druhé o letecké dopravě
již v současné době neprobíhají.

5.

COM(2008) 92 final
2008/0040 (APP)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským Návrh je zastaralý: jednání s Kazachstánem na
společenstvím a Republikou Kazachstán o některých aspektech leteckých služeb
úrovni EU již v současné době neprobíhají.

Evropa připravená na digitální věk
6.

3

COM(2016) 823 final
2016/0402 (COD)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právním a operačním rámci Nelze očekávat dosažení shody: spolunornotvůrci
pro evropský elektronický průkaz služeb, který se zavádí nařízením... [nařízení o ESC]
nedosáhli od roku 2018 žádného pokroku a další
pokrok je nepravděpodobný.

Tento seznam obsahuje projednávané legislativní návrhy, které Komise hodlá během příštích šesti měsíců stáhnout.

24

Č.
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Název
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7.

COM(2016) 824 final
2016/0403 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí evropský Nelze očekávat dosažení shody: spolunornotvůrci
elektronický průkaz služeb a související správní prostředky
nedosáhli od roku 2018 žádného pokroku a další
pokrok je nepravděpodobný.

8.

COM(2016) 821 final
2016/0398 (COD)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o prosazování směrnice
2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací
režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU)
č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním
trhu

Nelze
očekávat
dosažení
shody:
je
nepravděpodobné, že by se podařilo nalézt
kompromis, aniž by byly ohroženy cíle návrhu.
Komise přijme opatření, aby zajistila plné
prosazování směrnice o službách.

9.

COM(2019) 441 final

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států
Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému
(GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou, kterým se
zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské
unii

Návrh je zastaralý: platnost Dohody o spolupráci na
civilním globálním družicovém navigačním systému
(GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho
členskými státy a Ukrajinou skončila v prosinci
roku 2018.

2019/0207 (NLE)

Hospodářství ve prospěch lidí
10. COM(2019) 354 final
2019/0161 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o správním rámci pro Návrh je zastaralý: stažení tohoto návrhu bylo
rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu
oznámeno v souvislosti s návrhem nařízení, kterým
se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti
(COM(2020) 408).

11. COM(2018) 391 final
2018/0213 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení programu na podporu Návrh je zastaralý: stažení tohoto návrhu bylo
reforem
oznámeno v souvislosti s návrhem nařízení, kterým
se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti
(COM(2020) 408).

12. COM(2019) 399 final
2019/0183 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady
(ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům na pokrytí závažné
finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království
z Unie bez dohody

Návrh je zastaralý: návrh byl původně předložen
jako alternativní opatření v případě brexitu bez
dohody a vzhledem k uzavření dohody o vystoupení
je nyní zastaralý.

Podpora evropského způsobu života
13. COM(2016) 270 final
2016/0133 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví kritéria a
postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu
podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z
členských států (přepracované znění)

Návrh je zastaralý: v souvislosti s novým paktem o
azylu a migraci byl předložen nový návrh nařízení o
řízení azylu a migrace (COM(2020) 610). Ten
zahrnuje mimo jiné aspekty, na něž se vztahuje
tento návrh z roku 2016.
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14. COM(2015) 450 final
2015/0208 (COD)

Název

Důvod stažení

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje krizový
relokační mechanismus a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze
dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu
příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí
země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států

Návrh je zastaralý: v souvislosti s novým paktem o
azylu a migraci byl předložen nový návrh nařízení o
řešení krizových situací a vyšší moci v oblasti
migrace a azylu (COM(2020) 613). Ten zahrnuje
mimo jiné aspekty, na něž se vztahuje tento návrh z
roku 2016.
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