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1. Náprava súčasného sveta tvorením jeho budúcnosti
Pred menej ako rokom sa táto Európska komisia ujala funkcie po tom, ako bola zvolená
s programom na uskutočnenie najväčšej transformácie Európy vo viac ako jednej generácii.
Pracovný program Komisie na rok 2020 odrážal tento mandát a ciele, ktoré boli prvýkrát
načrtnuté v politických usmerneniach predsedníčky von der Leyenovej. Zmapoval našu víziu
budovania spravodlivejšej, zdravšej, zelenšej a digitálnejšej spoločnosti. Hoci sa v minulom roku
mnohé zmenilo, tento cieľ zostáva našou hybnou silou aj v nadchádzajúcom roku.
V minulom roku Komisia začala s prípravou základov pre systémovú zmenu, ktorú Európa
potrebuje, o to viac, že všetky naše hospodárstva sú hlboko postihnuté globálnou zdravotnou
krízou. Počas prvých 100 dní sme predstavili Európsku zelenú dohodu, stanovili si svoje plány
pre digitálnu budúcnosť Európy, prijali plán pre silnú sociálnu Európu s cieľom vykonávať
Európsky pilier sociálnych práv a vydali stratégiu rodovej rovnosti. Predložili sme aj novú
priemyselnú stratégiu, plán na lepšiu podporu malých podnikov a opatrenia na posilnenie
jednotného trhu. Zároveň sme predstavili návrhy na modernizáciu a posilnenie prístupového
procesu, čím sme si pripravili podmienky pre historickú dohodu na začatie rokovaní so
Severným Macedónskom a Albánskom, a začali sme vytvárať partnerstvo s Afrikou.
Po 100 dňoch sme takisto navrhli nový začiatok trvalých priorít, najmä novým paktom
o migrácii a azyle a Stratégiou EÚ pre bezpečnostnú úniu. Zaoberali sme sa otázkami, ktoré
ovplyvňujú celé naše spoločenstvo hodnôt, a to najmä uverejnením vôbec prvej výročnej Správy
o právnom štáte, ktorá sa vzťahuje na všetky členské štáty. A prijali sme opatrenia v celej našej
spoločnosti – od rodovej rovnosti a boj proti rasizmu až po zručnosti a mladých ľudí.
Z veľmi odlišných dôvodov však bude rok 2020 rokom, na ktorý treba okamžite
zabudnúť a zároveň si ho navždy zapamätať. Celosvetová pandémia, ktorá zaskočila
Európu a svet, a obmedzenia voľného pohybu v rámci našich spoločností a hospodárstiev,
ktoré nasledovali, budú predstavovať oveľa viac než bolestivé spomienky pre milióny
Európanov, ktorí stratili svojich blízkych, ochoreli alebo prechádzajú obdobím hlbokej
úzkosti, pokiaľ ide o ich živobytie alebo dobré životné podmienky. Nikto z nás
pravdepodobne nezabudne na zraniteľnosť ani neistotu, ktorú stále všetci okolo seba
pociťujeme. Nedávny opätovný výskyt vírusu v Európe ukazuje, že musíme pokračovať
v riešení vírusovej krízy opatrne, starostlivo a koordinovane.
Tento rok sa však bude pripomínať aj pre naliehavé a bezprecedentné opatrenia, ktoré Európa
prijala na ochranu životov a živobytia. Európa ukázala, že dokáže konať rýchlo, keď
potrebuje, že vie preukázať skutočnú solidaritu, keď musí a že je schopná kolektívne
meniť veci, keď chce. Došlo k sprístupneniu všetkých finančných prostriedkov EÚ
a využívaniu flexibility v našich fiškálnych pravidlách a pravidlách štátnej pomoci, ako aj
k vytvoreniu zásob zdravotníckeho vybavenia. Zabezpečili sme návrat domov viac ako 600
000 uviaznutých občanov EÚ a vytvorili nástroj SURE, ktorý pomôže ľuďom udržať si
zamestnanie a podnikom podnikanie. Celkovo Komisia prijala viac ako 800 predtým
neplánovaných opatrení, ktoré sa týkali všetkého možného, od riadenia hraníc až po podporu
poľnohospodárov a rybárov.
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Tento rok si okrem iného budeme pamätať aj preto, že viedol k veľkému zrýchleniu zmien,
ktoré naštartoval a že paradoxne priniesol veľké príležitosti. Zmeny klímy, digitálnych
technológií a geopolitiky už výrazne ovplyvnili našu spoločnosť a ovplyvňovali náš program.
Pandémia však zvýraznila potrebu, aby Európa stála v čele súbežnej zelenej a digitálnej
transformácie a zvýšila odolnosť svojich spoločností a hospodárstiev. To vytvára jedinečnú
príležitosť dostať sa z nestability spôsobenej krízou vytvorením novej vitality našej Únie.
V tejto súvislosti sa Komisia v nadchádzajúcom roku zameria na dvojitú problematiku.
V prvom rade vynaloží všetko svoje úsilie na riadenie krízy a začne z nej vyvodzovať
poučenia. Dosiahne sa to najmä tým, že budeme pokračovať v úsilí o vyvinutie, financovanie
a zabezpečenie bezpečnej a dostupnej vakcíny pre všetkých v Európe a na celom svete.
Zároveň sa v tomto pracovnom programe stanovuje, ako môže Európa využiť príležitosť, ktorú
máme pred nami, aby splnila svoje ciele a toto veľké zrýchlenie viedla. Vďaka nástroju
NextGenerationEU, historickému plánu obnovy, ktorý predložila Komisia spolu s prepracovaným
dlhodobým rozpočtom, má Európa pripravený nástroj na využitie tejto príležitosti.
Európa sa pomocou nástroja NextGenerationEU rozhodla nielen napraviť škody, začať
s obnovou dneška a podporiť tých, ktorých kríza zasiahla najviac, ale aj zabezpečiť
a vybudovať lepší spôsob života pre svet zajtrajška. Zameria sa na udržateľné investície
a reformy, pričom 37 % výdavkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa vyčlení na
výdavky na zelenú transformáciu a minimálne 20 % sa investuje do digitálnej transformácie.
S členskými štátmi budeme usilovne spolupracovať na príprave a vykonávaní ich národných
plánov podpory obnovy a odolnosti. Okrem toho Komisia zabezpečí, aby sa 30 % z rozpočtu
NextGenerationEU, ktorý dosahuje 750 miliárd EUR, získalo prostredníctvom zelených
dlhopisov. Zároveň podporíme spoluzákonodarcov v záujme zabezpečenia rýchlej dohody
o celkovom balíku vo výške 1,8 bilióna EUR, aby mohlo čo najskôr dôjsť k zmenám. Komisia
takisto predloží ambiciózne návrhy na nové zdroje príjmov pre rozpočet EÚ.
Musíme preto zladiť investície s víziou a ambíciami, ktoré sme už mali. To je dôvod prečo sa
v pracovnom programe Komisie na rok 2021 uvádza posun od stratégie k realizácii,
s dôrazom na nové legislatívne iniciatívy a revízie existujúcich právnych predpisov
v nadväznosti na plány načrtnuté vo všetkých šiestich hlavných cieľoch v minulom roku.
Tieto iniciatívy sú uvedené v prílohách I a II 1. Takisto budeme realizovať iniciatívy, ktoré
boli pôvodne naplánované na rok 2020 a ktoré boli odložené v dôsledku pandémie 2.
Naša činnosť sa bude naďalej interne aj externe riadiť Agendou 2030 a jej cieľmi trvalo
udržateľného rozvoja, ako aj Parížskou dohodou.
Pri uvádzaní tohto pracovného programu do praxe sa Komisia zameria aj na vysvetľovanie
toho, čo robíme, a zohľadnenie názorov občanov. V tejto súvislosti je teraz viac ako
kedykoľvek predtým dôležitejšie začať diskusiu o Konferencii o budúcnosti Európy.
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Pozícia jednotlivých iniciatív v prílohách k tomuto programu nemení povinnosti stanovené v poverovacích
listoch, ktoré predsedníčka von der Leyenová zaslala každému členovi kolégia.
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Problémy, ktoré sme pomenovali v minulom roku – od potreby silnejšej Európskej zdravotnej
únie až po trvalé zmeny, ktoré môže pandémia zanechať na našom spôsobe spolužitia –
možno vyriešiť len vtedy, ak budú mať všetci možnosť vyjadriť svoj názor a my budeme
môcť čerpať zo všetkých svojich spoločných skúseností a odborných znalostí.
Vzhľadom na geopolitickú situáciu a dlhodobú a transformačnú povahu plánovaných iniciatív
bude naša práca naďalej vychádzať zo strategického výhľadu 3. Prvá správa o strategickom
výhľade poukázala na význam odolnosti pre obnovu a na zabezpečenie toho, aby boli naše
politiky založené na faktoch a nadčasové. Tento prístup nám zároveň pomôže pripraviť sa na
nové výzvy a príležitosti, ktoré nevyhnutne v nasledujúcom roku nastanú a na ktoré musíme
byť pripravení, a to z pohľadu ich predvídania, aj reakcie na ne.
2. Realizácia šiestich hlavných cieľov
2.1. Európska zelená dohoda
Pokiaľ ide o Európsku zelenú dohodu, Komisia sa zameria na prepracovanie našich
príslušných právnych predpisov v oblasti klímy a energetiky tak, aby boli v súlade s novo
navrhnutým cieľom znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku
1990. Toto bude obsahom balíku „Fit for 55“, ktorý bude obsahovať všetko, od
obnoviteľných zdrojov energie až po prvoradú energetickú efektívnosť, budovy, ako aj
využívanie pôdy, zdaňovanie energie, spoločné úsilie a obchodovanie s emisiami, ako aj
širokú škálu ďalších právnych predpisov. Diplomacia v oblasti klímy a energetiky bude
v rámci vzťahov s našimi vonkajšími partnermi naďalej prioritou.
Ako sa uvádza v politických usmerneniach predsedníčky von der Leyenovej, Komisia navrhne
mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach, ktorý pomôže motivovať zahraničných
výrobcov a dovozcov EÚ, aby znižovali svoje emisie uhlíka, a zároveň zabezpečí rovnaké
podmienky priaznivé pre obchod spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami WTO.
Hĺbka a rozsah práce plánovanej v rámci Európskej zelenej dohody odráža systémovú povahu
zelenej transformácie a jej význam ako stratégie rastu. Navrhneme súbor opatrení v oblasti
inteligentnej a udržateľnej dopravy vrátane revízie nariadenia o transeurópskej dopravnej
sieti a smernice o inteligentných dopravných systémoch. Budeme pokračovať vo vykonávaní
akčného plánu pre obehové hospodárstvo, ktorý sa zameria na ekodizajn a udržateľné
výrobky, najmä obehovú elektroniku vrátane zlepšenia zberu, opätovného použitia a opravy
mobilných telefónov, prenosných počítačov a ďalších zariadení.
To odráža skutočnosť, že Európska zelená dohoda ide ďaleko nad rámec znižovania emisií.
V tomto duchu nadviažeme na stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a stratégiu
„z farmy na stôl“, najmä s cieľom podporiť ekologickú výrobu, obnoviť degradované
ekosystémy, chrániť naše oceány a pobrežné regióny, chrániť, obnovovať a udržateľne
spravovať lesy a znižovať riziko výrobkov súvisiacich s odlesňovaním na trhu EÚ. Na trh
prinesieme aj inovatívne kŕmne doplnkové látky s cieľom znížiť vplyv chovu hospodárskych
zvierat na životné prostredie.
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2.2. Európa pripravená na digitálny vek
Aby sme zabezpečili, že súčasná éra bude digitálnym desaťročím Európy, navrhneme plán
s jasne stanovenými cieľmi do roku 2030, akými sú pripojiteľnosť, zručnosti a digitálne
verejné služby. Náš prístup sa bude riadiť jasnými zásadami ako sú právo na súkromie
a pripojiteľnosť, sloboda slova, voľný tok údajov a kybernetická bezpečnosť.
Podnikneme kroky v týchto rôznych oblastiach, a to najmä právnymi predpismi upravujúcimi
aspekty umelej inteligencie týkajúce sa bezpečnosti, zodpovednosti, základných práv
a údajov, ako aj prostredníctvom aktu o údajoch, s cieľom stanoviť vhodné podmienky na
lepšiu kontrolu a podmienky zdieľania údajov pre občanov a podniky.
V rovnakom duchu navrhneme novú európsku digitálnu identitu, ktorá uľahčí plnenie úloh
a prístup k online službám v celej Európe a zabezpečí, aby si ľudia nemuseli robiť starosti
a mali väčšiu kontrolu nad tým, aké údaje zdieľajú a ako sa používajú.
V záujme zachovania spravodlivosti v digitálnom svete sa bude EÚ aj naďalej snažiť
o dosiahnutie medzinárodnej dohody o spravodlivom daňovom systéme, ktorý zabezpečí
dlhodobo udržateľné príjmy. Ak k dohode nedôjde, Komisia navrhne v prvej polovici
budúceho roka digitálnu daň. V rovnakom duchu spravodlivého podnikateľského prostredia
Komisia navrhne právny nástroj na zabezpečenie rovnakých podmienok, pokiaľ ide
o zahraničné dotácie.
Komisia bude pokračovať v prebiehajúcom preskúmaní pravidiel hospodárskej súťaže
s cieľom zabezpečiť, aby boli vhodné pre meniace sa trhové prostredie vrátane zrýchlenej
digitalizácie hospodárstva. Takisto budeme aktualizovať novú priemyselnú stratégiu pre
Európu tak, aby zohľadňovala vplyvy pandémie COVID-19, globálny konkurenčný kontext
a urýchlenie súbežnej zelenej a digitálnej transformácie.
V záujme zabezpečenia dôstojných, transparentných a predvídateľných pracovných
podmienok bude predložený legislatívny návrh na zlepšenie pracovných podmienok osôb
poskytujúcich služby prostredníctvom platforiem, s cieľom zabezpečiť spravodlivé
pracovné podmienky a primeranú sociálnu ochranu.
2.3. Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí
Keďže pandémia a opatrenia na zamedzenie šírenia pretrvávajú, je nevyhnutné, aby Európa
zabezpečila, že sa zo zdravotnej a hospodárskej krízy nestane kríza sociálna. Toto bude
usmerňovať našu činnosť v budúcom roku a úplné vykonávanie a využitie nástroja SURE
pomôže pracovníkom udržať si príjem a zabezpečiť, aby si podniky mohli udržať
zamestnancov. Tieto opatrenia budeme dôkladne hodnotiť v nadchádzajúcich rokoch.
Európsky pilier sociálnych práv bude kompasom obnovy Európy a najlepším nástrojom na
zabezpečenie toho, aby sa na nikoho nezabudlo. Predložíme ambiciózny akčný plán, ktorý
zabezpečí jeho úplné vykonávanie. Akčný plán bude kľúčovým nástrojom tejto Komisie na
podporu sociálno-hospodárskej obnovy a odolnosti v strednodobom a dlhodobom horizonte,
s cieľom posilniť sociálnu spravodlivosť digitálnej a zelenej transformácie. V rovnakom
4

duchu bude nová európska záruka pre deti oznámená v politických usmerneniach
predsedníčky von der Leyenovej, zameraná na zníženie detskej chudoby a nerovnosti tým, že
všetkým deťom zabezpečí prístup k základným službám, ako je zdravotná starostlivosť
a vzdelávanie. Komisia na základe ponaučenia z pandémie COVID-19 a v kontexte meniacej sa
sféry práce predloží nový strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri
práci. Navrhneme aj akčný plán pre sociálne hospodárstvo s cieľom posilniť sociálne
investície, podporiť subjekty sociálneho hospodárstva a sociálne podniky pri začínaní,
rozširovaní, inováciách a vytváraní pracovných miest.
Naše hospodárstva potrebujú nepretržitú podporu prostredníctvom politík a bude
potrebné nastoliť krehkú rovnováhu medzi poskytovaním finančnej podpory a zabezpečením
fiškálnej udržateľnosti. Keďže sa šírenie vírusu a opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu
zintenzívňujú, členské štáty by mali na podporu hospodárstva aj naďalej riadne využívať
fiškálnu flexibilitu. Globálny obchod a jeho integrované hodnotové reťazce budú aj naďalej
hlavným motorom rastu a kľúčovou hybnou silou skutočnej globálnej obnovy. Prebieha
preskúmanie obchodnej politiky EÚ a prijmeme nový nástroj na odrádzanie tretích krajín od
donucovacích opatrení a boj proti nim.
Z dlhodobého hľadiska neexistuje lepšia cesta k stabilite a konkurencieschopnosti ako
prostredníctvom hlbšej hospodárskej a menovej únie, ktorá zabezpečí aj silnejšiu
medzinárodnú úlohu eura. Musíme dosiahnuť pokrok v oblasti únie kapitálových trhov
a bankovej únie. Súčasťou tohto úsilia bude preskúmanie rámca na riešenie zlyhaní bánk
v EÚ, prijmeme opatrenia na podporu cezhraničných investícií v EÚ a zintenzívnime boj proti
praniu špinavých peňazí.
Ako súčasť systémovej zmeny Európy musí byť náš hospodársky a finančný systém tiež
hlavnou hybnou silou súbežnej zelenej a digitálnej transformácie. Na podporu dlhodobého
udržateľného a zodpovedného správania podnikov sa budú navrhovať právne predpisy
o udržateľnom riadení spoločností. Budeme tiež pokračovať v pokroku v oblasti
udržateľného financovania, a to najmä navrhnutím zavedenia normy EÚ pre zelené
dlhopisy.
Aby sme dosiahli naše ciele a boli schopní riešiť potreby v oblasti investícií a reforiem,
musíme zvýšiť a posúdiť účinnosť, efektívnosť a kapacitu verejnej správy a služieb v celej
Európskej únii.
2.4. Silnejšia Európa vo svete
Táto Komisia sa ujala funkcie s úlohou zabezpečiť silnejšiu Európu vo svete. Naša
geopolitická Komisia sa snaží presadzovať strategické záujmy a ciele EÚ v zahraničí
a obhajovať medzinárodný poriadok založený na pravidlách a hodnotách v čoraz viac
polarizovanom svete. Budeme sa snažiť o posilnenie našej globálnej úlohy ako základu
zodpovednosti, stability, spolupráce a solidarity tým, že budeme riešiť stále rastúci počet
globálnych výziev, kríz a konfliktov mobilizáciou všetkých svojich nástrojov.
V priebehu budúceho roka sa Komisia zasadí o to, aby Európa zohrávala v tomto zraniteľnom
svete svoju kľúčovú úlohu – či už ako vedúca sila v globálnej reakcii zameranej na
5

zabezpečenie bezpečnej a dostupnej vakcíny pre všetkých alebo v rámci posilňovania
globálneho multilaterálneho systému založeného na pravidlách, ako aj dvojstranných,
regionálnych a globálnych partnerstiev. Budeme aj naďalej uprednostňovať naše východné
a južné susedstvo, západný Balkán a Afriku.
Naše nové nástroje na vonkajšie výdavky prispejú k vykonávaniu strategických priorít Únie
navonok.
Európska únia bude vždy veriť v silu a hodnotu multilateralizmu a spoluprácu v globálnych
inštitúciách. Navrhneme spoločné oznámenie o posilnení prínosu EÚ k multilateralizmu
založenému na pravidlách. Musíme viesť reformy Svetovej zdravotníckej organizácie
a Svetovej obchodnej organizácie, aby sa dosiahla ich pripravenosť na nové skutočnosti.
V spolupráci s našimi partnermi navrhneme obnovené partnerstvo s južným susedstvom
a predložíme oznámenie o Arktíde s cieľom aktualizovať politiku EÚ voči regiónu, ktorý je
obzvlášť vystavený zmene klímy a jej environmentálnym tlakom a hospodárskym
a bezpečnostným vplyvom.
Predložíme nový strategický prístup na podporu odzbrojenia, demobilizácie
a reintegrácie bývalých bojovníkov, ktorý je kľúčom k zabezpečeniu trvalej stability
a mieru v krajinách a regiónoch postihnutých konfliktom.
Predložíme aj oznámenie o humanitárnej pomoci EÚ, ktoré sa zameria najmä na nové
spôsoby spolupráce s našimi partnermi a ďalšími darcami, využívanie digitálnych nástrojov
a inovatívnych prístupov k modalitám financovania a poskytovania pomoci, ako aj na vlastnú
schopnosť Komisie rýchlo reagovať a na spôsoby posilnenia prepojení medzi humanitárnou,
rozvojovou a mierovou oblasťou.
Preskúmanie smernice o konzulárnej ochrane nám umožní uľahčiť výkon práva
vyplývajúceho z občianstva Únie na konzulárnu ochranu a posilniť solidaritu EÚ s cieľom
lepšie chrániť občanov EÚ v zahraničí, najmä počas kríz. Posilní spoluprácu medzi členskými
štátmi a podpornú úlohu EÚ, pričom povedie k optimálnemu využívaniu jedinečnej siete
delegácií EÚ.
2.5. Podpora európskeho spôsobu života
Súčasná zdravotná kríza odhalila potrebu zvýšiť našu pripravenosť na krízy a zlepšiť krízové
riadenie v prípade cezhraničných zdravotných hrozieb. Hoci sa pozornosť naďalej zameriava
na zabezpečenie toho, aby Európa dokázala zvládať šírenie vírusu a vplyv pandémie, z krízy
vyvodíme aj prvé ponaučenia. Nastal čas vybudovať silnejšiu Európsku zdravotnú úniu.
Navrhneme posilniť rámec EÚ na odhaľovanie závažných cezhraničných zdravotných
ohrození a reakciu na ne a posilníme úlohu existujúcich agentúr. Ako druhý krok navrhneme
zriadiť európsku agentúru pre pokročilý biomedicínsky výskum a vývoj. Nová
farmaceutická stratégia sa bude zaoberať bezpečnosťou európskeho dodávateľského reťazca
a zabezpečí, aby sa občania mohli spoľahnúť na bezpečné, cenovo dostupné a kvalitné lieky.
Okrem toho sa do konca budúceho roka spustí európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia
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s cieľom využiť údaje na lepšiu zdravotnú starostlivosť, lepší výskum a lepšiu tvorbu politík
v prospech pacientov.
Poučíme sa aj v iných oblastiach, najmä pokiaľ ide o schengenský priestor a dodržiavanie
voľného pohybu osôb bez kontroly vnútorných hraníc. Budeme spolupracovať s Európskym
parlamentom a členskými štátmi na zachovaní a zlepšení fungovania schengenského priestoru
na základe novej stratégie pre budúcnosť schengenského priestoru a prísnejších
schengenských pravidiel a budeme pokračovať v práci na dobudovaní schengenského
priestoru.
Budeme pokračovať v práci na novom pakte o migrácii a azyle. V tejto súvislosti Komisia
navrhne niekoľko opatrení týkajúcich sa legálnej migrácie, ktoré budú zahŕňať balík týkajúci
sa talentov a zručností a v rámci neho revíziu smernice o osobách s dlhodobým pobytom
a revíziu smernice o jednotnom povolení, ako aj možnosti vytvorenia databázy talentov EÚ.
Medzi ďalšie prvky paktu patrí akčný plán EÚ proti prevádzačstvu migrantov a stratégia
dobrovoľného návratu a reintegrácie.
Naďalej budeme posilňovať bezpečnostnú úniu, a to najmä prijímaním opatrení v oblasti
boja proti organizovanej trestnej činnosti, boja proti hybridným hrozbám, prijatím nového
prístupu k opatreniam na boj proti terorizmu a radikalizácii a zlepšením odhaľovania,
odstraňovania a nahlasovania sexuálneho zneužívania detí online.
Vzhľadom na nárast antisemitizmu a trestných činov z nenávisti Komisia predloží komplexnú
stratégiu boja proti antisemitizmu s cieľom doplniť a podporiť úsilie členských štátov.
Cesta k obnove hospodárstva a úspešnej zelenej a digitálnej transformácii si bude zároveň
vyžadovať, aby Európania získali nové zručnosti. V rámci širšieho úsilia o zavedenie kultúry
celoživotného vzdelávania a uľahčenie prechodu medzi zamestnaniami navrhneme iniciatívu
týkajúcu sa individuálnych vzdelávacích účtov, ktorá jednotlivcom umožní absolvovať
odbornú prípravu a riadiť svoju kariéru, a stanovíme európsky prístup k mikroosvedčeniam
s cieľom rozšíriť individuálne možnosti vzdelávania pre všetkých.
2.6. Nový impulz pre európsku demokraciu
Komisia bude naďalej budovať Úniu rovnosti a bude presadzovať záväzok Európy chrániť
hodnoty EÚ, ako aj začlenenie a rovnosť vo všetkých podobách bez ohľadu na pohlavie,
rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo
sexuálnu orientáciu.
V rámci toho Komisia predloží stratégiu EÚ v oblasti práv osôb so zdravotným
postihnutím, najmä s cieľom zabezpečiť úplné vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb
so zdravotným postihnutím. Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa sa zameria na to, ako
pripraviť deti a mladých ľudí na účasť na demokratickom živote EÚ, lepšie chrániť zraniteľné
deti, chrániť ich práva online, podporovať súdnictvo zohľadňujúce potreby detí a predchádzať
násiliu a bojovať proti nemu.
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Komisia je aj naďalej odhodlaná zasadzovať sa za pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru,
predloží však nový návrh na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Navrhne aj rozšírenie
európskeho zoznamu trestných činov na všetky formy trestných činov z nenávisti
a nenávistných verbálnych prejavov.
Akčný plán pre európsku demokraciu, ktorý sa má prijať, bude odrazovým mostíkom na zlepšenie
odolnosti našich demokracií, riešenie hrozieb vonkajšieho zasahovania do európskych volieb a boj
proti dezinformáciám, ako aj na podporu slobodných a nezávislých médií. Budúci rok
navrhneme jasnejšie pravidlá financovania európskych politických strán a prijmeme opatrenia
na zabezpečenie väčšej transparentnosti platenej politickej reklamy, zlepšenie volebných práv
mobilných Európanov a prijatie opatrení na ochranu novinárov a občianskej spoločnosti pred
strategickými súdnymi spormi proti účasti verejnosti.

Posilníme aj cezhraničnú justičnú spoluprácu tým, že budeme v plnej miere využívať
digitálne technológie.
Komisia preskúma, ako môže politika súdržnosti posilniť obnovu a súbežnú zelenú a digitálnu
transformáciu, riešiť prehlbujúce sa regionálne rozdiely ako pred pandémiou COVID-19, tak
aj po nej, a pomôcť riešiť vznikajúce sociálne a hospodárske problémy. S cieľom rozšíriť naše
znalosti, a tým zlepšiť naše politické reakcie, predloží posúdenie situácie v našich regiónoch.
Zároveň vypracuje dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti s cieľom navrhnúť opatrenia na
využitie plného potenciálu týchto regiónov. Zlepšovanie právnej regulácie, tvorby politík,
vykonávania a presadzovania právnych predpisov EÚ
Keď sa Komisia ujala funkcie, zaviazala sa k politikám založeným na faktoch, ktoré sa ľahšie
dodržiavajú, a je menej pravdepodobné, že spôsobia zbytočné zaťaženie pre podniky a ľudí.
Je to o to naliehavejšie, že Európa naďalej rieši krízu a zameriava sa na obnovu hospodárstva.
Pripravované oznámenie o lepšej právnej regulácii sa zameria na znižovanie zaťaženia,
najmä pri uplatňovaní zásady „jeden za jeden“. Zabezpečí sa tak, že na úrovni EÚ bude
novozavedené administratívne zaťaženie kompenzované tým, že sa ľuďom a podnikom v tej
istej oblasti politiky zníži rovnocenné zaťaženie. Od budúceho roka podporí Komisiu
platforma pripravenosti na budúcnosť (F4F), skupina odborníkov na vysokej úrovni pri
určovaní potenciálu pre zjednodušenie a znižovanie zaťaženia.
Kríza ďalej zdôraznila potrebu informovaných rozhodnutí založených na faktoch
a zásadách lepšej právnej regulácie. Potreba posúdení vplyvu, ktoré zohľadňujú názory
všetkých dotknutých strán, je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Komisia takisto
zefektívni a sprístupní konzultácie s cieľom uľahčiť účasť zainteresovaných strán a reagovať
na výzvu na efektívnejšie konzultácie.
Komisia takisto zintenzívni úsilie o zlepšenie účinného uplatňovania, vykonávania
a presadzovania práva EÚ. To je dôležité najmä pre riadne fungovanie jednotného trhu,
ochranu kľúčových dodávateľských reťazcov, ktoré zásobujú obchody potravinami
a zdravotnícke služby zdravotníckymi potrebami, pre dodržiavanie práv občanov a pre
plnenie Európskej zelenej dohody. Komisia bude aj naďalej podporovať členské štáty
a spolupracovať s nimi s cieľom zabezpečiť rýchle a správne vykonávanie nových
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a existujúcich pravidiel EÚ. Zároveň nebude váhať presadzovať právo EÚ v prípade potreby
prostredníctvom konaní o porušení práv.
4. Záver
V poslednom roku Európania obetovali veľa, aby sa chránili navzájom. Sme povinní ochrániť
to, čo sa nám doteraz spoločne podarilo dosiahnuť. To znamená, že sa budeme aj naďalej
zameriavať na to, aby sme dokázali zvládnuť krízu a aby sme ju spoločne prekonali
a vypracovali dlhodobé riešenia na tento účel.
Avšak v momente keď Európa túto krízu prekoná, musíme byť pripravení robiť mnohé veci
v budúcnosti lepšie, aby sme mohli žiť v zdravšej, spravodlivejšej a prosperujúcejšej
spoločnosti. To znamená, zvýšiť našu odolnosť, ale aj urýchliť transformačný program, na
ktorý bola táto Komisia zvolená a na ktorý sa zameriava od prvého dňa svojho funkčného
obdobia.
Toto je dvojitý účel tohto pracovného programu Komisie a všetkých iniciatív v ňom
uvedených. Každá z nich sa môže zameriavať na rôzne oblasti, ale všetky musia cieliť tým
istým smerom. V konečnom dôsledku vo všetkých ide o uľahčenie života, zdravšie životné
prostredie, spravodlivejšie spoločnosti, rozmanitejšie a dostupnejšie príležitosti a modernejšie
hospodárstva zamerané na širšie ciele.
Na zabezpečenie toho, aby tieto iniciatívy mali želaný vplyv, bude Komisia úzko
spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou. To je ten spoločný duch, ktorý spojil
Európu, aby sa dohodla na nástroji NextGenerationEU. Práve to nám umožní prekonať túto
pandémiu a zaviesť systémovú zmenu, ktorú Európa potrebuje. Máme víziu, máme plán,
máme investície. Našu obnovu musíme začať dnes – budovaním lepšieho sveta zajtrajška.

9

EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 19. 10. 2020
COM(2020) 690 final
ANNEXES 1 to 4

PRÍLOHY
k
OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU
HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV
Pracovný program Komisie na rok 2021

Vitálna Únia v krehkom svete

SK

SK

Príloha I: Nové iniciatívy 1
Č.

Cieľ politiky

Iniciatívy

Európska zelená dohoda

1

1.

Balík návrhov Fit for 55

2.

Balík predpisov o obehovom hospodárstve

a) revízia systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) vrátane námorníctva, letectva a systému CORSIA, ako aj
návrh týkajúci sa ETS ako vlastného zdroja (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 2. štvrťrok 2021);
b) mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) a návrh CBAM ako vlastného zdroja (legislatívna
iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 2. štvrťrok 2021);
c) nariadenie o spoločnom úsilí (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ods. 1 ZFEÚ, 2. štvrťrok
2021);
d) zmena smernice o obnoviteľných zdrojoch energie s cieľom naplniť ambície nových cieľov v oblasti klímy do
roku 2030 (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 194 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021);
e) zmena smernice o energetickej efektívnosti s cieľom naplniť ambície nových cieľov v oblasti klímy do roku 2030
(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 194 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021);
f) revízia nariadenia o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní
pôdy a z lesného hospodárstva (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ods. 1 ZFEÚ, 2. štvrťrok
2021);
g) znižovanie emisií metánu v energetickom sektore (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, články 192 a 194
ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021);
h) revízia smernice o zdaňovaní energie (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; 2. štvrťrok 2021);
i) revízia smernice o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia
vplyvu, článok 91 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021);
j) revízia nariadenia, ktorým sa stanovujú emisné normy CO₂ pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové
vozidlá (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ods. 1 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021);
k) revízia smernice o energetickej hospodárnosti budov (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 194
ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021);
l) revízia tretieho energetického balíka pre zemný plyn (smernica 2009/73/EÚ a nariadenie č. 715/2009/EÚ)
s cieľom regulovať konkurenčné trhy s dekarbonizovaným plynom (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia
vplyvu, článok 194 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021).
a) iniciatíva v oblasti udržateľnej produktovej politiky vrátane revízie smernice o ekodizajne (legislatívna iniciatíva
vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021);
b) obehová elektronika (nelegislatívna iniciatíva, 4. štvrťrok 2021).

V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva Komisia v tejto prílohe poskytuje ďalšie informácie (ak takéto informácie sú k dispozícii) o iniciatívach
zahrnutých do jej pracovného programu. Tieto informácie, ktoré sa vedľa každej iniciatívy uvádzajú v zátvorkách, sú len orientačné, a môžu sa počas prípravného procesu
zmeniť, a to najmä vzhľadom na výsledok posúdenia vplyvu.
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Č.

Cieľ politiky

Iniciatívy

3.

Balík pre biodiverzitu a netoxické prostredie

a) akčný plán rozvoja ekologickej výroby: na ceste k roku 2030 (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2021);
b) minimalizácia rizika odlesňovania a ničenia lesov spojeného s výrobkami uvádzanými na trh EÚ (legislatívna
iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 2. štvrťrok 2021);
c) akčný plán nulového znečistenia vody, ovzdušia a pôdy (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2021);
d) nový právny rámec pre obnovu zdravých ekosystémov (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 192
ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021).

4.

Udržateľná a inteligentná mobilita

a) revízia smernice o inteligentných dopravných systémoch vrátane iniciatívy v oblasti cestovných lístkov pre
multimodálnu dopravu (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 91 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021);
b) revízia nariadenia o transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T) (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu,
článok 172 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021);
c) iniciatíva v oblasti železničných koridorov EÚ 2021 vrátane revízie nariadenia o koridoroch železničnej
nákladnej dopravy a opatrení s cieľom podporiť osobnú železničnú dopravu (nelegislatívna a legislatívna iniciatíva
vrátane posúdenia vplyvu, článok 91 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021);
d) vývoj emisných noriem nadväzujúcich na normu Euro 6/VI pre osobné vozidlá, dodávky, nákladné autá
a autobusy (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021).

Európa pripravená na digitálny vek
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Európska digitálna dekáda: digitálne ciele do roku 2030 (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2021)
a) akt o údajoch (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021);
Balík opatrení v oblasti údajov
b) revízia smernice databázach (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021).
digitálna daň a návrh digitálnej dane ako vlastného zdroja (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 2. štvrťrok 2021)
Digitálna daň
Dôveryhodná a bezpečná európska elektronická dôveryhodná a bezpečná európska elektronická identifikácia (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok
114 ZFEÚ, 1. štvrťrok 2021)
identifikácia
zlepšovanie pracovných podmienok pracovníkov platformy (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 153
Pracovníci platformy
ZFEÚ, 1./4. štvrťrok 2021)
. Priemyselná stratégia pre Európu
aktualizácia novej priemyselnej stratégie pre Európu (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2021)
Zahraničné subvencie
nadviazanie na Bielu knihu o zahraničných subvenciách:
a) vytvorenie rovnakých podmienok (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 207 ZFEÚ, 2. štvrťrok
2021);
b) verejné obstarávanie (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 207 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021).
akčný plán pre synergie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2021)
Civilný, obranný a vesmírny priemysel
Požiadavky na dizajn a práva spotrebiteľov nové požiadavky na dizajn a práva spotrebiteľov v oblasti elektroniky (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu,
článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021)
v oblasti elektroniky
. Európska digitálna dekáda
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Č.

Cieľ politiky

Iniciatívy

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí
a) rámec pre ochranu a uľahčenie investícií (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ,
2. štvrťrok 2021);
b) revízia prudenciálnych pravidiel pre poisťovne a zaisťovne (Solventnosť II) (legislatívna iniciatíva vrátane
posúdenia vplyvu, článok 53 ods. 1, články 62 a 114 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021);
c) revízia smernice a nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu,
článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021).
udržateľná správa a riadenie spoločností (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, články 50 a prípadne 114
Udržateľná správa a riadenie spoločností
ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021)
zavedenie normy EÚ pre zelené dlhopisy (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021)
Norma EÚ pre zelené dlhopisy
balík právnych predpisov proti praniu špinavých peňazí (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114
Balík opatrení proti praniu špinavých peňazí
ZFEÚ, 1. štvrťrok 2021)
Balík
opatrení
v oblasti
spravodlivého a) akčný plán pre Európsky pilier sociálnych práv (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2021);
b) odporúčanie týkajúce sa európskej záruky pre deti (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2021);
hospodárstva
c) oznámenie o novom rámci pre stratégiu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (nelegislatívna iniciatíva,
2. štvrťrok 2021);
d) akčný plán pre sociálne hospodárstvo (nelegislatívna iniciatíva, 4. štvrťrok 2021).

14. Prehĺbenie Únie kapitálových trhov

15.
16.
17.
18.

19. Všeobecný systém preferencií
20.
21.
22.
23.

smerom k budúcemu legislatívnemu rámcu systému všeobecných colných preferencií poskytujúcemu obchodné
výhody rozvojovým krajinám (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 207 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021)
Odrádzanie od donucovacích opatrení tretích nástroj na odrádzanie od donucovacích opatrení tretích krajín a boj proti nim (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia
vplyvu, článok 207 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021)
krajín a boj proti nim
oznámenie o výkonnostnom rámci na roky 2021 – 2027 (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2021)
Výkonnostný rámec na roky 2021 – 2027
revízia rámca pre krízové riadenie bánk a ochranu vkladov (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114
Dobudovanie bankovej únie
ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021)
a) revízia smernice o zdaňovaní tabaku (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 113 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021);
Balík opatrení v oblasti spotrebných daní
b) zmena smernice o všeobecnom systéme spotrebných daní (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok
113 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021).

Silnejšia Európa vo svete
24. Posilnenie prínosu EÚ k multilateralizmu spoločné oznámenie o posilnení prínosu EÚ k multilateralizmu založenému na pravidlách(nelegislatívna iniciatíva,
2. štvrťrok 2021)
založenému na pravidlách
25. Arktický rozmer
spoločné oznámenie o Arktíde (nelegislatívna iniciatíva, 4. štvrťrok 2021)
26. Južné susedstvo
spoločné oznámenie o obnovenom partnerstve s južným susedstvom (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2021)
27. Odzbrojenie,
demobilizácia
a reintegrácia spoločné oznámenie o strategickom prístupe k podpore odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie bývalých
bojovníkov(nelegislatívna iniciatíva, 3. štvrťrok 2021)
bývalých bojovníkov
28. Výskum, inovácia, vzdelávanie a mládež
oznámenie o globálnom prístupe k výskumu, inovácii, vzdelávaniu a mládeži (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2021)

3

Č.

Cieľ politiky

29. Humanitárna pomoc EÚ
30. Konzulárna ochrana

Iniciatívy
oznámenie o humanitárnej pomoci EÚ v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a po nej (nelegislatívna
iniciatíva, 1. štvrťrok 2021)
konzulárna ochrana – preskúmanie pravidiel EÚ (legislatívna iniciatíva, článok 23 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021)

Podpora európskeho spôsobu života
31. Európsky biomedicínsky výskum a vývoj

návrh na zriadenie novej európskej agentúry pre biomedicínsky výskum a vývoj (legislatívna iniciatíva vrátane
posúdenia vplyvu, 4. štvrťrok 2021)
32. Európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, články 114 a 168
ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021)
33. Nadväzujúce iniciatívy v rámci nového paktu a) nový akčný plán EÚ proti prevádzačstvu (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2021);
o migrácii a azyle
b) nová stratégia pre dobrovoľné návraty a reintegráciu (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2021).
34. Schengenský balík
a) stratégia o budúcnosti schengenského priestoru (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2021);
b) zmena nariadenia, ktorým sa zriaďuje schengenský hodnotiaci mechanizmus (legislatívna iniciatíva vrátane
posúdenia vplyvu, článok 70 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021);
c) revízia Kódexu schengenských hraníc (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 77 ZFEÚ, 2. štvrťrok
2021);
d) digitalizácia konaní o udelení víz (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 77 ZFEÚ, 4. štvrťrok
2021).
35. Nadviazanie na bezpečnostnú stratégiu EÚ
a) oznámenie o agende EÚ v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti (2021 – 2025) (nelegislatívna iniciatíva,
1. štvrťrok 2021);
b) právne predpisy s cieľom účinne bojovať proti sexuálnemu zneužívaniu detí online (legislatívna iniciatíva vrátane
posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021);
c) agenda EÚ v oblasti boja proti terorizmu: zabraňovať, ochraňovať, reagovať, predvídať (nelegislatívna iniciatíva,
3. štvrťrok 2021);
d) revízia smernice o zaistení a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu,
články 82 a 83 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021);
e) návrh modernizácie existujúcej spolupráce v oblasti presadzovania práva v rámci EÚ vytvorením kódexu
policajnej spolupráce EÚ (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 4. štvrťrok 2021);
f) návrh smernice o úradoch pre vyhľadávanie majetku (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 87
ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021).
36. Nadviazanie na európsky vzdelávací priestor a) európsky prístup v oblasti mikrocertifikátov (nelegislatívna iniciatíva, 4. štvrťrok 2021);
b) individuálne vzdelávacie účty (legislatívna a nelegislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 4. štvrťrok 2021).
a aktualizovaný program v oblasti zručností
37. Stratégia EÚ v oblasti boja proti antisemitizmu oznámenie o stratégii EÚ v oblasti boja proti antisemitizmu (nelegislatívna iniciatíva, 4. štvrťrok 2021)
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Č.

Cieľ politiky

Iniciatívy

Nový impulz pre európsku demokraciu
38. Práva detí
stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2021)
39. Predchádzanie a boj proti osobitným formám návrh týkajúci sa predchádzania a boja proti osobitným formám rodovo motivovaného násilia (legislatívna iniciatíva
vrátane posúdenia vplyvu, článok 82 ods. 2, články 83 a 84 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021)
rodovo motivovaného násilia
40. Boj proti trestným činom z nenávisti
iniciatíva zameraná na rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ na všetky formy trestných činov z nenávisti
a nenávistných prejavov (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 83 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021)
a nenávistným prejavom
41. Balík opatrení v oblasti digitálnej justičnej a) výmena digitálnych informácií týkajúcich sa prípadov cezhraničného terorizmu (legislatívna iniciatíva vrátane
spolupráce
posúdenia vplyvu. články 85 a 88 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021);
b) platforma pre spoluprácu spoločných vyšetrovacích tímov (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok
82 ods. 1 písm. d) ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021);
c) digitalizácia cezhraničnej justičnej spolupráce (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, články 81 a 82
ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021).
42. Balík opatrení v oblasti transparentnosti a) revízia štatútu a financovania európskych politických strán a európskych politických nadácií (legislatívna
a demokracie
iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 224 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021);
b) väčšia transparentnosť v oblasti platenej politickej reklamy (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, články
114 a 224 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021);
c) revízia smernice Rady, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do
Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi
(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu. článok 22 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021);
d) revízia smernice Rady, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov Únie
v komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (legislatívna iniciatíva vrátane
posúdenia vplyvu, článok 22 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021);
e) iniciatíva proti zneužitiu konania zameraného na novinárov a obhajcov ľudských práv (legislatívna alebo
nelegislatívna iniciatíva, 4. štvrťrok 2021).
43. Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti
oznámenie o dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2021)
44. Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2021)

5

Príloha II: Iniciatívy v rámci programu REFIT 2

Č.

Názov

Cieľ/potenciál zjednodušenia (stručné vysvetlenie cieľa programu REFIT, pokiaľ ide o revízie, a potenciálu
zjednodušenia pre hodnotenia a kontroly vhodnosti)

Európska zelená dohoda
1.

Revízia zemepisných označení

Táto revízia posilní zemepisné označenia pre všetky odvetvia poľnohospodárstva, pričom zachová špecifickosti
zemepisných označení v sektore vinohradníctva a vinárstva, ako aj sektore liehovín. Základná štruktúra systému
zemepisných označení EÚ je spoľahlivá. Návrh: zvýši uplatniteľnosť zemepisných označení pre poľnohospodárov
a výrobcov udržateľných výrobkov; zvýši príťažlivosť zemepisných označení najmä pre poľnohospodárov v členských
štátoch s „nízkym použitím“; vyplní legislatívne medzery vrátane rozsahu pôsobnosti; zlepší ochranu a presadzovanie,
najmä na internete; posilní postavenie skupín výrobcov so zemepisným označením; lepšie zhodnotí systém zemepisného
označenia, najmä prostredníctvom používania log zemepisného označenia; zmodernizuje správu registrov zemepisného
označenia. Systém zaručených tradičných špecialít (ZTŠ), ktorý ani po 28 rokoch nepriniesol výrobcom a spotrebiteľom
očakávané výhody, bude nahradený účinnejším a pružnejším mechanizmom označovania spravovaným najmä členskými
štátmi, pričom bude poskytovať ochranu na úrovni EÚ prostredníctvom vhodných nástrojov tam, kde to bude potrebné.
Navrhovaná iniciatíva zlúči, pokiaľ to bude možné, technické a procesné pravidlá týkajúce sa zemepisných označení,
ustanoví jednotný postup registrácie zemepisných označení a digitálne podávanie žiadostí žiadateľmi z krajín EÚ a mimo
EÚ s cieľom skrátiť registračné lehoty. Zjednodušený systém sa stane príťažlivejším pre výrobcov, bude zrozumiteľnejší
pre spotrebiteľov, a bude sa ľahšie podporovať a viesť k vyšším predajom, keďže sa koncepcia zemepisného označenia
stane známejšou. Hodnotenie stále prebieha.
Plánované prijatie: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: články 43 a 118 ZFEÚ. Posúdenie vplyvu sa
predpokladá.

2.

Ochrana ozónovej vrstvy – revízia pravidiel EÚ

Z výsledkov hodnotenia nariadenia o ozónovej vrstve vyplýva, že existuje priestor pre zjednodušenie, zrozumiteľnosť
a lepšiu súdržnosť. Nariadenie by sa takisto mohlo aktualizovať na základe najnovšieho technologického vývoja.
Plánované prijatie: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 192 ZFEÚ. Posúdenie vplyvu sa
predpokladá.

3.

Revízia nariadenia (ES) č. 1013/2006 o preprave Táto iniciatíva reaguje na priority vyhlásené v Európskej zelenej dohode a novom akčnom pláne pre obehové
hospodárstvo. Komisia navrhne revíziu nariadenia o preprave odpadu na základe svojho hodnotenia s cieľom znížiť
odpadu
prepravu problematického odpadu mimo EÚ, aktualizovať prepravné postupy, aby odrážali ciele obehového
hospodárstva a zlepšilo sa presadzovanie.
Plánovaný dátum prijatia: 2. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 192 ZFEÚ. Posúdenie vplyvu
sa predpokladá.
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Č.

Názov

Cieľ/potenciál zjednodušenia (stručné vysvetlenie cieľa programu REFIT, pokiaľ ide o revízie, a potenciálu
zjednodušenia pre hodnotenia a kontroly vhodnosti)

4.

Revízia – aktualizácia hraničných hodnôt Táto iniciatíva reaguje na priority vyhlásené v novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo. Komisia navrhne revíziu
koncentrácie perzistentných organických látok príloh IV a V o odpade k nariadeniu o perzistentných organických látkach v odpade s cieľom zaistiť, aby sa takýto odpad
v odpade – zmeny príloh IV a V o odpade spravoval spôsobom šetrným k životnému prostrediu, a dosiahnuť bezpečnejšiu recykláciu.
k nariadeniu o perzistentných organických látkach
Plánovaný dátum prijatia: 2. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 192 ZFEÚ. Posúdenie vplyvu
v odpade
sa predpokladá.

5.

Revízia smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch Táto iniciatíva reaguje na priority vyhlásené v Európskej zelenej dohode, novom akčnom pláne pre obehové
z obalov s cieľom sprísniť základné požiadavky hospodárstvo a osobitný zákonný mandát v smernici o obaloch a odpadoch z obalov. Komisia navrhne revíziu
základných požiadaviek na obaly s cieľom zabezpečiť ich opätovné použitie a recykláciu, využívanie recyklovaného
na obaly, ktoré budú uvádzané na trh EÚ
obsahu a zlepšiť ich vykonateľnosť. Iniciatíva takisto predpokladá opatrenia na boj proti nadbytočným obalom a zníženie
odpadu z obalov.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 114 ZFEÚ. Posúdenie vplyvu
sa predpokladá.

6.

Revízia smernice
emisiách

2010/75/EÚ

o priemyselných Revízia smernice o priemyselných emisiách je súčasťou revízie opatrení EÚ v oblasti znečisťovania z veľkých
priemyselných zariadení, ktoré boli ohlásené v Európskej zelenej dohode. Cieľom revízie je zvýšiť prínos smernice
k cieľu nulového znečistenia a jej súlad s politikami v oblasti klímy, energetiky a obehového hospodárstva. Zabezpečí,
aby bola uvedená smernica vhodná na účel toho sprevádzania pripravovanej priemyselnej transformácie.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 192 ZFEÚ; Posúdenie vplyvu
sa predpokladá.

7.

Revízia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Úlohou štatistík SAIO je uspokojiť potreby vyplývajúce zo spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020
o štatistikách
poľnohospodárskych
vstupov a Európskej zelenej dohody, najmä zo stratégie „z farmy na stôl“. Cieľom je aktualizovať právne predpisy v oblasti
poľnohospodárskych štatistík, znížiť záťaž v súvislosti s poskytovaním údajov, zohľadniť potreby nových údajov
a výstupov (SAIO)
a zabezpečiť lepšiu porovnateľnosť zozbieraných údajov. V spoločnom integrovanom právnom rámci sa spájajú:
o
štatistiky poľnohospodárskej výroby vrátane štatistík ekologického poľnohospodárstva
poľnohospodárska cenová štatistika a
o
štatistika prípravkov na ochranu rastlín a štatistika živín.
o
Plánovaný dátum prijatia: 1. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 338 ods. 1 ZFEÚ. Posúdenie
vplyvu sa nepredpokladá.

8.

Revízia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Cieľom revízie je zefektívniť a zjednodušiť zbery údajov, ktoré sú potrebné na vytvorenie štatistík európskeho rybolovu.
o štatistikách európskeho rybolovu, ktorým sa Revízia takisto zosúladí štatistiky európskeho rybolovu s údajmi a informačnými potrebami reformovanej spoločnej
zrušujú nariadenia (ES) č. 1921/2006, (ES) rybárskej politiky. Vzťahuje sa na štatistiky výlovu, vyloďovania produktov rybolovu a akvakultúry. Hlavným cieľom je
č. 762/2008, (ES) č. 216/2009, (ES) č. 217/2009 využiť v maximálnej možnej miere zhromaždené administratívne údaje na spoločnú rybársku politiku a znížiť zaťaženie
členských štátov.
a (ES) č. 218/2009
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 338 ZFEÚ. Posúdenie vplyvu
sa predpokladá.
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Cieľ/potenciál zjednodušenia (stručné vysvetlenie cieľa programu REFIT, pokiaľ ide o revízie, a potenciálu
zjednodušenia pre hodnotenia a kontroly vhodnosti)

Revízia nariadenia (EÚ) č. 305/2011 o stavebných Stavebníctvo je jedným zo 14 hlavných priemyselných ekosystémov, ktoré majú ústrednú pozíciu v pláne obnovy.
Revízia, ktorá sa spomína v Európskej zelenej dohode a akčnom pláne pre obehové hospodárstvo, pridá rámec pre
výrobkoch
environmentálne a obehové požiadavky na stavebné výrobky; a prispeje tak k väčšej energetickej a materiálovej
účinnosti budov.
Uvedená iniciatíva bude riešiť hlavné problémy zistené pri hodnotení, najmä problémy spojené s vypracovaním
harmonizovaných technických špecifikácií a najmä s blokovaním normalizácie s cieľom zlepšiť dohľad nad trhom
a riešiť pretrvávajúce problémy s národnými ochrannými známkami a národnými dodatočnými požiadavkami/testami.
Výsledkom bude zlepšenie fungovania vnútorného trhu so stavebnými výrobkami. Ďalej poskytne rámec s cieľom
vytvoriť a vykonávať kritériá v oblasti životného prostredia a udržateľnosti pre stavebné výrobky. Z hodnotenia
nariadenia o stavebných výrobkoch vyplynulo, že náklady na dodržiavanie nariadenia o stavebných výrobkoch
predstavujú 0,6 % až 1,1 % obratu odvetvia a sú znášané najmä výrobcami. Analýza potvrdzuje existenciu úspor
z rozsahu činností na dodržiavanie a vyplýva z nej, že náklady môžu byť pre malé a stredné podniky, najmä pre
mikropodniky, pomerne vysoké. Napriek nedostatku presvedčivých dôkazov o vplyvoch nariadenia o stavebných
výrobkoch na vnútorný trh, zainteresované strany všeobecne vnímajú pozitívny vplyv nariadenia o stavebných
výrobkoch na cezhraničný obchod.
Plánovaný dátum prijatia: 3. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 114 ZFEÚ. Posúdenie vplyvu
sa predpokladá.

10.

Revízia nariadenia (ES) č. 1831/2003
o doplnkových látkach určených na používanie vo
výžive zvierat

Nariadenie o kŕmnych doplnkových látkach, ktoré bolo prijaté v roku 2003, stanovuje pravidlá schvaľovania kŕmnych
doplnkových látok a ich uvádzania na trh. Na základe uskutočneného hodnotenia boli identifikované faktory, ktoré
bránili dosiahnutiu niektorých cieľov, a preto je potrebná revízia. V súlade s akčným plánom pre stratégiu „z farmy na
stôl“ je hlavným cieľom návrhu prispieť k udržateľnejšiemu systému potravinárskej výroby vytvorením nových kritérií
s cieľom podporiť schvaľovanie kŕmnych doplnkových látok s kladným vplyvom na dobré životné podmienky zvierat
a životné prostredie. Vybuduje sa ním aj mechanizmus na podporu inovácie v kŕmnych doplnkových látkach, najmä
v tých, ktoré prispievajú k znižovaniu používania antibiotík, zlepšovaniu dobrých životných podmienok zvierat
a zmierňovaniu vplyvu zmeny klímy. Jeho cieľom je takisto zjednodušiť postupy zvýšenia účinnosti pri posudzovaní
rizík s cieľom priniesť inovatívne kŕmne doplnkové látky na trh skôr a znížiť administratívnu záťaž súvisiacu so
žiadosťami držiteľov povolenia.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 43 a článok 168 ods. 4 písm. b)
ZFEÚ. Posúdenie vplyvu sa predpokladá.

11.

Hodnotenie smernice 86/278/EHS o splaškových Cieľom smernice 86/278/EHS o splaškových kaloch je podporiť správne využívanie splaškových kalov
v poľnohospodárstve a regulovať ich používanie s cieľom zabrániť škodlivému vplyvu na pôdu, vegetáciu, zvieratá
kaloch
a ľudí. Keďže smernica bola prijatá pred 30 rokmi, v plnej miere nezodpovedá súčasným potrebám a očakávaniam, napr.
v súvislosti s reguláciou nových kontaminantov, akými sú lieky a mikroplasty. Toto hodnotenie posúdi vykonávanie
uvedenej smernice a vykoná analýzu rizík a príležitostí súvisiacich s nakladaním so splaškovými kalmi. Bude sa
vzťahovať na kritéria štandardného hodnotenia v oblasti efektívnosti, účinnosti, súdržnosti, relevantnosti a pridanej
hodnoty EÚ. Posúdia sa administratívne náklady a osobitá pozornosť sa bude venovať vplyvu na malé a stredné podniky
a mikropodniky.
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Č.
12.

Názov

Cieľ/potenciál zjednodušenia (stručné vysvetlenie cieľa programu REFIT, pokiaľ ide o revízie, a potenciálu
zjednodušenia pre hodnotenia a kontroly vhodnosti)

Hodnotenie smernice 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Smernica Inspire stanovuje celoúnijný digitálny priestor pre zdieľanie priestorových údajov na ochranu životného
prostredia. V uvedenom hodnotení sa posúdi, či smernica prispela k zlepšeniu efektívnosti a účinnosti opatrení na
Infraštruktúra pre priestorové informácie
ochranu životného prostredia. Posúdi sa aj to, či má smernica naďalej význam pre zainteresované strany, a či je v súlade
v Európskom spoločenstve (Inspire)
s ostatnými právnymi predpismi, najmä v súvislosti s novou iniciatívou zelenej dohody v oblasti dátového priestoru.

Európa pripravená na digitálny vek
13.

Revízia usmernení o regionálnej pomoci

Cieľom iniciatívy je revízia usmernení o regionálnej štátnej pomoci, ktorých účinnosť sa mala skončiť koncom roka
2020 a predĺžila sa do 31. decembra 2021, aby sa podporil hospodársky rozvoj určitých znevýhodnených oblastí
v Európskej únii, ako je zakotvené v článku 107 ods. 3 písm. a) a c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Usmernenia
o regionálnej pomoci predstavujú jeden z nástrojov štátnej pomoci, ktorý podporí plnenie cieľov Európskej zelenej
dohody a digitálnej stratégie. Na zmiernenie následkov prechodu na zelené hospodárstvo je potrebná obmedzená úprava
súčasných usmernení o regionálnej pomoci.
Plánovaný dátum prijatia: 1. štvrťrok 2021; nelegislatívna iniciatíva, právny základ: články 107 a 108 ZFEÚ. Posúdenie
vplyvu sa nepredpokladá.

14.

Revízia usmernenia o štátnej pomoci v oblasti Súčasné pravidlá sa uplatňujú do 31. decembra 2020 (a budú predĺžené do 31. decembra 2021). Na základe prebiehajúcej
kontroly vhodnosti sa ukázalo, že súčasné pravidlá fungujú dobre, ale mali by sa aktualizovať, aby odrážali regulačné,
ochrany životného prostredia a energetiky
technologické a trhové zmeny a náležite sprevádzali súbežnú digitálnu a zelenú transformáciu hospodárstva. Komisia sa
vo svojich oznámeniach o Európskej zelenej dohode a investičnom pláne pre udržateľnú Európu/investičnom pláne pre
Európsku zelenú dohodu zaviazala do roku 2021 revidovať toto usmernenie s cieľom podporiť nákladovo účinný
prechod hospodárstva a priemyslu ku klimatickej neutralite do roku 2050.
Na základe revízie by sa mal ustanoviť modernizovaný a zjednodušený rámec, ktorý umožní subjektom verejného
sektora dosiahnuť ciele EÚ nákladovo účinným spôsobom s minimálnym narušením hospodárskej súťaže a obchodu
v Únii. Revíziou sa budú musieť uľahčiť najmä príslušné opatrenia, ktoré naďalej podporujú moderné dekarbonizované
a obehové hospodárstvo, pričom zabezpečujú obmedzené narušenie hospodárskej súťaže a primerané záruky integrity
jednotného trhu. Revíziou by sa malo zabezpečiť, aby boli revidované pravidlá vhodné pre nový rozvoj technológií
a trhov a zabezpečili spravodlivú a nedeformovanú transformáciu hospodárstva v nasledujúcich rokoch hospodárskej
obnovy.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; nelegislatívna iniciatíva; právny základ: články 107 a 108 ZFEÚ. Posúdenie
vplyvu sa predpokladá.

15.

Revízia usmernení o rizikovom financovaní

Súčasné pravidlá sa uplatňujú do 31. decembra 2020 (a budú predĺžené do 31. decembra 2021). Na základe prebiehajúcej
kontroly vhodnosti sa ukázalo, že súčasné pravidlá fungujú dobre, ale mali by sa aktualizovať, aby odrážali regulačné,
technologické a trhové zmeny a náležite sprevádzali súčasné priority Komisie a hospodársku obnovu.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; nelegislatívna iniciatíva; právny základ: články 107 a 108 ZFEÚ. Posúdenie
vplyvu sa nepredpokladá.
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Č.
16.

Názov

Cieľ/potenciál zjednodušenia (stručné vysvetlenie cieľa programu REFIT, pokiaľ ide o revízie, a potenciálu
zjednodušenia pre hodnotenia a kontroly vhodnosti)

Revízia rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj Súčasné pravidlá nemajú dátum skončenia platnosti. Hoci sa na základe prebiehajúcej kontroly vhodnosti ukázalo, že
súčasné pravidlá fungujú dobre, mali by sa aktualizovať cieleným spôsobom, aby odrážali regulačné, technologické
a inovácie
a trhové zmeny a náležite sprevádzali súčasné priority Komisie a hospodársku obnovu.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; nelegislatívna iniciatíva; právny základ: články 107 a 108 ZFEÚ. Posúdenie
vplyvu sa nepredpokladá.

17.

Revízia
oznámenia
o dôležitých
spoločného európskeho záujmu

projektoch Súčasné pravidlá sa uplatňujú do 31. decembra 2020 (a budú predĺžené do 31. decembra 2021). Na základe prebiehajúcej
kontroly vhodnosti sa ukázalo, že súčasné pravidlá fungujú dobre, ale mali by sa aktualizovať cieleným spôsobom, aby
odrážali regulačné, technologické a trhové zmeny a náležite sprevádzali súčasné strategické priority Komisie
a hospodársku obnovu.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; nelegislatívna iniciatíva; právny základ: články 107 a 108 ZFEÚ. Posúdenie
vplyvu sa nepredpokladá.

18.

Revízia všeobecného nariadenia o skupinových Súčasné pravidlá sa uplatňujú do 31. decembra 2020 (a budú predĺžené do 31. decembra 2023). Na základe prebiehajúcej
výnimkách pre štátnu pomoc z hľadiska zelenej kontroly vhodnosti sa ukázalo, že súčasné pravidlá fungujú dobre, ale mali by sa aktualizovať, aby odrážali regulačné,
technologické a trhové zmeny a náležite sprevádzali súbežnú digitálnu a zelenú transformáciu hospodárstva. Na základe
dohody
revízie by sa mal ustanoviť modernizovaný a zjednodušený rámec, ktorý umožní subjektom verejného sektora dosiahnuť
ciele EÚ nákladovo účinným spôsobom s minimálnym narušením hospodárskej súťaže a obchodu v Únii.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: články 107 a 108 ZFEÚ. Posúdenie
vplyvu sa nepredpokladá.

19.

Revízia usmernení o štátnej pomoci v odvetviach Súčasné pravidlá sa uplatňujú do 31. decembra 2020 (a budú predĺžené do 31. decembra 2021). Na základe
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo prebiehajúceho posúdenia sa ukázalo, že súčasné pravidlá fungujú dobre, ale existuje priestor na procesné zjednodušenie,
vidieckych oblastiach a nariadenia o skupinových ako aj na úpravy, ktoré by zvýšili účinnosť určitých opatrení pomoci. Rámec štátnej pomoci musí byť naďalej úzko
prepojený s právnymi predpismi v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä s budúcim nariadením o podpore
výnimkách v poľnohospodárstve
národných strategických plánov.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: články 107 a 108 ZFEÚ. Posúdenie
vplyvu sa predpokladá.

20.

Revízia usmernení o štátnej pomoci pre odvetvie Súčasné pravidlá sa uplatňujú do 31. decembra 2020 (a budú predĺžené do 31. decembra 2021). Na základe
rybolovu a akvakultúry, nariadenia o skupinových prebiehajúceho posúdenia sa ukázalo, že súčasné pravidlá fungujú dobre, ale existuje priestor na procesné zjednodušenie.
výnimkách v odvetví rybolovu a akvakultúry Rámec štátnej pomoci musí byť naďalej úzko prepojený s právnymi predpismi v oblasti spoločnej rybárskej politiky,
najmä s budúcim nariadením o Európskom námornom a rybárskom fonde.
a nariadenia o pomoci de minimis
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: články 107 a 108 ZFEÚ. Posúdenie
vplyvu sa predpokladá.
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Č.
21.

Názov
Revízia smernice 2006/42/ES o strojových
zariadeniach

Cieľ/potenciál zjednodušenia (stručné vysvetlenie cieľa programu REFIT, pokiaľ ide o revízie, a potenciálu
zjednodušenia pre hodnotenia a kontroly vhodnosti)
Cieľom iniciatívy je:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

riešiť riziká plynúce z nových technológií a súčasne umožniť technický pokrok;
zjednodušiť požiadavky na dokumentáciu tým, že sa povolia digitálne formáty, a tak znížiť administratívnu
záťaž pre hospodárske subjekty s ďalším pozitívnym vplyvom na environmentálne náklady;
zlepšiť právnu zrozumiteľnosť niektorých hlavných koncepcií a vymedzenia pojmov v súčasnom znení
smernice;
zabezpečiť súdržnosť s ostatnými smernicami a nariadeniami týkajúcimi sa výrobkov a zlepšiť
presadzovanie právnych predpisov prostredníctvom zosúladenia s novým legislatívnym rámcom;
znížiť náklady na transpozíciu zmenou smernice na nariadenie.

Plánovaný dátum prijatia: 2. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 114 ZFEÚ. Posúdenie vplyvu
sa predpokladá.
22.

Revízia – počítačové rezervačné systémy

Nariadením o kódexe správania pri používaní počítačových rezervačných systémov sa ustanovuje rámec pre počítačové
rezervačné systémy v oblasti produktov leteckej dopravy. Celkovým všeobecným cieľom nariadenia bolo zabrániť
zneužívaniu trhovej sily a zabezpečiť efektívnosť trhu a ochranu záujmov spotrebiteľov.
Plánované prijatie: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 91 a článok 100 ods. 2 ZFEÚ.
Posúdenie vplyvu sa predpokladá.

23.

Hodnotenie oznámenia Komisie o definícii trhu
v práve hospodárskej súťaže EÚ

Počas niekoľkých posledných rokov dochádza k čoraz rýchlejším zmenám a svet je čoraz digitalizovanejší
a prepojenejší.
Súčasné oznámenie o definícii trhu pochádza z roku 1997, a preto sa ním pri vymedzení relevantného trhu výrobkov
a geografického trhu nemusia dať riešiť všetky naliehavé otázky, ktoré sa v súčasnosti objavujú. Aj Komisia získala
počas uplynulých rokov mnoho skúseností s vymedzením trhu, technické postupy sa vyvíjajú a súdy EÚ poskytujú
dodatočné usmernenia.
Komisia posúdi, či je potrebné aktualizovať jej oznámenie o definícii trhu z roku 1997 s cieľom zabezpečiť, aby bolo
presné a aktuálne a aby sa v ňom stanovil jasný a jednotný prístup k vymedzeniu trhu tak v antitrustových veciach, ako aj
vo veciach fúzií v rôznych odvetviach, a to ľahko dosiahnuteľným spôsobom. Komisia musí zabezpečiť, aby jej
usmernenia týkajúce sa presadzovania právnych predpisov v oblasti antitrustu a fúzií naďalej plne zohľadňovali
digitalizáciu a technologické zmeny v súčasnom globálnom kontexte.

24.

Hodnotenie pravidiel štátnej pomoci pre
zavádzanie širokopásmovej infraštruktúry

Pravidlá štátnej pomoci, ktoré sa uplatňujú na sektor širokopásmového pripojenia, sú zamerané na zavádzanie
širokopásmových sietí podporujúcich hospodársku súťaž, čím sa zabezpečuje, že verejné prostriedky sú smerované do
oblastí, ktoré to najviac potrebujú (hlavne vidiecke oblasti), a zároveň sa predchádza vytláčaniu súkromných investícií.
Cieľom hodnotenia týchto pravidiel je overiť ich fungovanie, či reagujú na technologické a sociálno-ekonomické zmeny
a či sú vhodné na splnenie nových cieľov EÚ.
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Č.

Názov

Cieľ/potenciál zjednodušenia (stručné vysvetlenie cieľa programu REFIT, pokiaľ ide o revízie, a potenciálu
zjednodušenia pre hodnotenia a kontroly vhodnosti)

25.

Hodnotenie pravidiel štátnej pomoci pre oblasť
zdravotníckych a sociálnych služieb všeobecného
hospodárskeho záujmu

Cieľom hodnotenia je overiť, do akej miery dosiahli pravidlá v oblasti zdravotníckych a sociálnych služieb všeobecného
hospodárskeho záujmu (SVHZ) predpokladané ciele v rámci balíka SVHZ z roku 2012, a to podporu členských štátov
pri financovaní služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré majú kľúčový význam pre občanov a spoločnosť ako
celok pri zachovaní kľúčových aspektov kontroly štátnej pomoci.

26.

Hodnotenie „nového legislatívneho rámca pre
výrobky“ [rozhodnutie č. 768/2008/ES o spoločnom
rámci na uvádzanie výrobkov na trh a ustanovení
o akreditácii a označení CE nariadenia (ES)
č. 765/2008].

Cieľom tohto hodnotenia je posúdiť účinnosť, efektívnosť, relevantnosť, súdržnosť a pridanú hodnotu EÚ rozhodnutia
č. 768/2008/ES o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh a ustanovení o akreditácii a označení CE nariadenia
(ES) č. 765/2008. Malo by aj posúdiť, či sú tieto nástroje vhodné pre digitálny vek a ekologickejšie hospodárstvo a či
urýchľujú našu zelenú a digitálnu transformáciu a odolnosť nášho hospodárstva.

27.

Hodnotenie smernice 2014/30/EÚ
o elektromagnetickej kompatibilite

Smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite sa týka elektrických zariadení uvedených na trh EÚ. Jej rozsah
pôsobnosti pokrýva vysoký a zvyšujúci sa počet výrobkov tak na spotrebiteľské, ako aj na profesionálne použitie.
Cieľom smernice je zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu tým, aby sa od zariadení vyžadovalo spĺňanie primeranej
úrovne elektromagnetickej kompatibility. Cieľom smernice je konkrétne zabezpečiť, aby elektromagnetické rušenie
vytvárané zariadením nemalo vplyv na správne fungovanie iného takého zariadenia a aby takéto zariadenie malo
primeranú úroveň odolnosti voči elektromagnetickému rušeniu, a tak mohlo fungovať, ako je určené.
Účelom hodnotenia je posúdiť, či je smernica stále vhodná na daný účel z hľadiska účinnosti, efektívnosti, relevantnosti,
súdržnosti a pridanej hodnoty EÚ.

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí
28.

Revízia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení
vyrovnania transakcií s cennými papiermi
v Európskej únii, centrálnych depozitároch
cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES
a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012
(CSDR)

Iniciatíva je založená na skúsenostiach zbieraných šesť rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia CSDR, a to
v obmedzenom počte oblastí, kde sa objavili praktické problémy s uplatňovaním nového rámca. V pripravovanom
návrhu sa preto stanoví niekoľko cielených úprav nariadenia CSDR zameraných na zjednodušenie pravidiel, ako aj na
ich rovnomernejšie rozdelenie a zníženie záťaže pre zainteresované strany.
Medzi tieto oblastí môže patriť:
a) cezhraničné poskytovanie služieb centrálnych depozitárov cenných papierov v rámci Únie a vybavovanie príslušných
žiadostí;
b) postupy a podmienky, za ktorých boli centrálne depozitáre cenných papierov oprávnené určovať úverové inštitúcie
alebo samy poskytovať doplnkové služby bankového typu;
c) pravidlá týkajúce sa internalizovaného vyrovnania;
d) finančné technológie/využívanie technologických inovácií.
Plánovaný dátum prijatia: 2. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 114 ZFEÚ. Posúdenie vplyvu
sa predpokladá.
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Č.

Názov

Cieľ/potenciál zjednodušenia (stručné vysvetlenie cieľa programu REFIT, pokiaľ ide o revízie, a potenciálu
zjednodušenia pre hodnotenia a kontroly vhodnosti)

29.

Hodnotenie troch nariadení o právach cestujúcich: Na základe záverov hodnotenia, štúdie zameranej na porovnávaciu analýzu osvedčených postupov v oblasti práv
cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy, výsledku prebiehajúcich legislatívnych postupov v oblasti práv cestujúcich
o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so
v železničnej a leteckej doprave a zohľadnenia poučení z pandémie ochorenia COVID-19 v oblasti práv cestujúcich.
zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave
[nariadenie (ES) č. 1107/2006], o právach
cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej
doprave [nariadenie (EÚ) č. 1177/2010] a o právach
cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave
[nariadenie (EÚ) č. 181/2011]

30.

Priebežné hodnotenie vykonávania Colného kódexu V hodnotení sa komplexne posúdi vykonávanie a vplyv právneho a informačno-technologického rámca CKÚ na úrovni
EÚ, ako aj na úrovni členských štátov, a to od nadobudnutia účinnosti v roku 2016. Cieľom CKÚ je okrem iného
Únie
zjednodušiť colné pravidlá, postupy a procesy, dosiahnuť úplne elektronické prostredie a posilniť právnu istotu
a predvídateľnosť colných pravidiel. V hodnotení sa posúdi rovnováha medzi colnými kontrolami a uľahčením obchodu,
ako aj to, do akej miery súčasné pravidlá podporujú legitímnu hospodársku činnosť a zabraňujú nekalému alebo
nezákonnému obchodu. Pokiaľ ide o systémy IT, v štúdii by sa malo posúdiť, či automatizované procesy stanovené
v balíku CKÚ umožnili posilnenú spoluprácu medzi colnými orgánmi a interoperabilitu medzi rôznymi elektronickými
systémami. Hodnotenie sa pokúsi posúdiť všetky náklady na vykonávanie CKÚ, a to spolu s jeho elektronickými
systémami, ako aj výhody bezpečnejšieho obchodu, ktorý bude vo väčšom súlade s predpismi, a rýchlejších postupov.
Tieto dve kritériá by sa potom mali porovnať, aby sa mohol posúdiť tento pomer a zhodnotiť pomer ceny a kvality.
V tomto posúdení by mali byť zahrnuté regulačné náklady a prínosy spojené s vykonávaním a uplatňovaním CKÚ pre
všetky príslušné zainteresované strany (náklady na dodržiavanie predpisov, administratívne náklady, administratívna
záťaž, prínosy, úspory), ako aj potenciál ďalšieho zjednodušenia a zníženia záťaže, ktoré by však neohrozili colné ciele.

Podpora európskeho spôsobu života
31.

Revízia smernice 2003/109/ES o osobách
s dlhodobým pobytom

V nadväznosti na kontrolu vhodnosti v oblasti legálnej migrácie z roku 2019 bude cieľom revízie smernice o osobách
s dlhodobým pobytom zvýšiť jej účinnosť, najmä pokiaľ ide o práva na mobilitu v rámci EÚ.
Plánovaný dátum prijatia: 3. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 79 ods. 2 ZFEÚ. Posúdenie
vplyvu sa predpokladá.

32.

Revízia smernice 2011/98/EÚ o jednotnom povolení V nadväznosti na kontrolu účelnosti v oblasti legálnej migrácie z roku 2019 bude cieľom revízie smernice o jednotnom
povolení zjednodušiť a objasniť rozsah jej pôsobnosti a zabezpečiť minimálnu harmonizáciu podmienok prijímania
a pobytu pre pracovníkov s nízkou a strednou kvalifikáciou.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 79 ods. 2 ZFEÚ. Posúdenie
vplyvu sa predpokladá.
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Č.
33.

Názov
Revízia nariadenia č. 258/2012 o vývozných
povoleniach a opatreniach týkajúcich sa dovozu
a tranzitu strelných zbraní

Cieľ/potenciál zjednodušenia (stručné vysvetlenie cieľa programu REFIT, pokiaľ ide o revízie, a potenciálu
zjednodušenia pre hodnotenia a kontroly vhodnosti)
Zlepšiť vysledovateľnosť strelných zbraní (harmonizované označenie pri dovoze), zlepšiť výmenu informácií medzi
vnútroštátnymi orgánmi, zvýšiť bezpečnosť kontrolných postupov pri vývoze a dovoze, lepšie riešiť dovoz ľahko
upraviteľných výstražných a signálnych zbraní, uplatňovať režim v oblasti ochrany oznamovateľov zavedený smernicou
(EÚ) 2019/1937 voči osobám, ktoré nahlásia porušenia zmeneného nariadenia.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 207 ZFEÚ. Posúdenie vplyvu
sa predpokladá.

34.

Revízia – vyšetrovanie námorných nehôd

Zriadenie stáleho orgánu na vyšetrovanie nehôd s primeranými zdrojmi a odbornými znalosťami, schopného rýchlo
reagovať sa považuje za veľkú záťaž zdrojov a časovo náročnú úlohu pre menšie členské štáty a štáty s malými flotilami.
Následkom toho sa nehody vôbec neoznamujú alebo sa neoznamujú včas, odborne a nezávisle s možnými dôsledkami
v oblasti bezpečnosti a výskytu nehôd. Revízia by preto mohla pomôcť lepšie sa zamerať na využívanie zdrojov
a riešenie nedostatku odborných znalostí.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 100 ods. 2 ZFEÚ. Posúdenie
vplyvu sa predpokladá.

35.

Revízia – štátna prístavná kontrola

Revízia sa zameria na možnosť vyššej miery využívania elektronických informácií s cieľom umožniť cielenejšie
inšpekcie. To by umožnilo, aby sa kontroly sústredili skôr na prevádzkové záležitosti ako len na kontrolu dokumentácie.
Umožnilo by to aj väčšie sústredenie na otázky životného prostredia a vypracovanie stimulačného mechanizmu pre
novšiu/ekologickejšiu a kvalitnú lodnú dopravu. Členským štátom by to pomohlo pri nábore a odbornej príprave
primerane kvalifikovaných kontrolórov a využívaní databázy kontrol s cieľom lepšie rozdeliť záťaž medzi členské štáty.
Pri revízii sa zváži možné rozšírenie rozsahu kontrol na zahraničné rybárske plavidlá, ktoré sa ukázali ako obzvlášť
nebezpečné.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 100 ods. 2 ZFEÚ. Posúdenie
vplyvu sa predpokladá.

36.

Revízia – kontrola vlajkového štátu

Revízia sa primárne zosúladí s už dohodnutými pravidlami v kontexte Medzinárodnej námornej organizácie. Z hľadiska
možného zjednodušenia sa však zameria na možnosť modernizácie registra lodí členských štátov na elektronické registre
na účely uchovávania a výmeny elektronických certifikátov (týkajúcich sa lodí). To by malo podporovať efektívnejšie
služby, ako aj kontrolu a monitorovanie plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou. Nadväzuje takisto na cieľ v oblasti
zjednodušenia a zníženia administratívneho zaťaženia štátnej prístavnej kontroly pre správy aj pre priemysel (rýchlejší
čas odbavenia v prístavoch). To by navyše umožnilo lepšie sa sústrediť na environmentálne otázky, pokiaľ ide o rozvoj
stimulov (odmena za dodržiavanie, a nielen postih za nedodržiavanie) pre kvalitných a ekologických prevádzkovateľov.
Prostredníctvom zdokonaleného programu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na budovanie kapacít by to
podporilo členské štáty v tom, aby neustále aktualizovali a vymieňali si najlepšie postupy (vyhýbali sa
„znovuobjavovaniu Ameriky“ na vnútroštátnej úrovni). Zároveň by sa usilovali o väčšiu harmonizáciu a spoločné
porozumenie v prospech harmonizovaného prístupu EÚ pre správy a priemysel. Celkovo by sa zlepšila príťažlivosť
a konkurencieschopnosť pri zachovaní vysokej úrovne bezpečnosti, ochrany a prevencie znečisťovania.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 100 ods. 2 ZFEÚ. Posúdenie
vplyvu sa predpokladá.
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Č.
37.

Názov

Cieľ/potenciál zjednodušenia (stručné vysvetlenie cieľa programu REFIT, pokiaľ ide o revízie, a potenciálu
zjednodušenia pre hodnotenia a kontroly vhodnosti)

Revízia právnych predpisov týkajúcich sa krvi, Cieľom revízie smernice 2002/98/ES o bezpečnosti a kvalite ľudskej krvi a zložiek krvi a smernice 2004/23/ES
o bezpečnosti a kvalite ľudských tkanív a buniek a ich vykonávacích aktov je aktualizácia právnych rámcov týkajúcich
tkanív a buniek
sa krvi, tkanív a buniek. Právne predpisy EÚ ustanovujú vysoké bezpečnostné a kvalitatívne normy pre krv, tkanivá
a bunky. Boli prijaté v reakcii na prenos chorôb prostredníctvom krvi, tkanív a buniek v 80. a 90. rokoch. Cieľom
iniciatívy je aktualizovať súčasné právne predpisy, aby sa umožnilo pružnejšie zosúladenie s vedeckým
a technologickým vývojom. Zameriava sa na riešenie (opätovného) výskytu prenosných ochorení vrátane poučení
z pandémie ochorenia COVID-19. Bude sa zaoberať aj rastúcou komercializáciou a globalizáciou tohto sektora. Cieľom
revízie je odstránenie mnohých technických ustanovení z právnych predpisov, čo umožní rýchlejšiu aktualizáciu noriem.
Revízia by umožnila aj možnosť zlúčiť základné akty do jedného nástroja.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 168 ods. 4 písm. a) ZFEÚ.
Posúdenie vplyvu sa predpokladá.
Sektor rybolovu je všeobecne uznávaný ako jedno z najrizikovejších povolaní. Súčasná smernica 97/70/ES uplatňuje na
plavidlá s dĺžkou 24 metrov a viac technické ustanovenia protokolu IMO z Torremolinosu z roku 1993, medzinárodnej
dohody, ktorá nikdy nenadobudla platnosť. Jej nástupkyňa, Dohoda z Kapského Mesta z roku 2012, ktorá si ponecháva
väčšinu ustanovení Protokolu z Torremolinosu, takisto ešte nenadobudla platnosť a ratifikovalo ju iba šesť členských
štátov EÚ. V hodnotení smernice 97/70/ES sa bude riešiť otázka neratifikácie Dohody z Kapského Mesta a zisťovanie
regulačných medzier v bezpečnosti, ako aj možná aktualizácia, ktorá by odrážala technologické zmeny od roku 1993,
pričom by sa inšpirovala zlepšeniami vykonanými v sektore medzinárodnej obchodnej lodnej dopravy, ako aj v právnych
predpisoch EÚ o lodnej doprave. Zváži sa aj uskutočniteľnosť predpisov na úrovni EÚ pre menšie rybárske plavidlá
(menej ako 24 metrov), čo je sektor, v ktorom dochádza k väčšine nehôd.

38.

Hodnotenie bezpečnosti rybárskych plavidiel

39.

Hodnotenie smernice 2011/24/EÚ o uplatňovaní Desať rokov po prijatí smernice sa v hodnotení bude posudzovať, ako sa splnil cieľ smernice, ktorým je uľahčenie
práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej prístupu k bezpečnej a kvalitnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, a ako smernica
podporovala práva pacientov a cezhraničnú spoluprácu medzi členskými štátmi v prospech občanov EÚ. V hodnotení sa
starostlivosti
preveria prístupy uplatňované členskými štátmi v praxi, ako aj to, ako účinne fungujú a ktoré oblasti stále pôsobia ako
prekážky pre pacientov, ktorí hľadajú zdravotnú starostlivosť v zahraničí.

Nový impulz pre európsku demokraciu
40.

Revízia smernice 99/2008/ES o ochrane životného Na základe výsledku hodnotenia sa prostredníctvom revízie smernice zabezpečia lepšie a cielenejšie nástroje na
dosiahnutie cieľov a konzistentnejšej interakcie s inými legislatívnymi nástrojmi na ochranu životného prostredia.
prostredia prostredníctvom trestného práva
V revízii sa takisto využije posilnená právomoc v oblasti trestného práva podľa Lisabonskej zmluvy. Bude sa zameriavať
na poskytnutie lepšej ochrany životného prostredia prostredníctvom trestného práva v súlade s inými legislatívnymi
a vykonávacími opatreniami.
Plánovaný dátum prijatia: 4. štvrťrok 2021; legislatívna iniciatíva; právny základ: článok 83 ods. 2 ZFEÚ. Posúdenie
vplyvu sa predpokladá.
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Č.
41.

Názov

Cieľ/potenciál zjednodušenia (stručné vysvetlenie cieľa programu REFIT, pokiaľ ide o revízie, a potenciálu
zjednodušenia pre hodnotenia a kontroly vhodnosti)

Kontrola vhodnosti právnych predpisov EÚ V rámci kontroly vhodnosti sa posúdi, akú úlohu zohrávajú existujúce právne predpisy EÚ v prevencii a boji proti násiliu
v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho páchanému na ženách a domácemu násiliu a zanalyzuje sa jednotnosť týchto opatrení EÚ s medzinárodnými zdrojmi.
Identifikujú sa v nej legislatívne medzery a analyzuje sa potreba ďalších možných krokov smerujúcich k zlepšenej,
násilia
koordinovanej ochrane pred týmto pretrvávajúcim druhom rodovo motivovanej diskriminácie. Kontrola vhodnosti sa
bude vzťahovať na obdobie od prijatia každého právneho aktu až do roku 2020. Bude zahŕňať všetky členské štáty EÚ.
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Príloha III: Prioritné návrhy v štádiu schvaľovania
Č.

Úplný názov

Odkazy

Európska zelená dohoda
1.

2.

3.

4.

5.

6.

zmenený návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení COM(2020) 80 final
nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)
2020/0036 (COD)
4. 3. 2020
COM(2020) 563 final
17. 9. 2020
návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Európskom roku železníc (2021)
COM(2020) 78 final
2020/0035 (COD)
4. 3. 2020
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady č. 1224/2009 a ktorým sa menia nariadenia Rady COM(2018) 368 final
(ES) č. 768/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1005/2008 a nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/1139 týkajúce sa kontroly 2018/0193 (COD)
rybolovu
30. 5. 2018
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o implementácii jednotného európskeho neba (prepracované znenie)
COM(2013) 410 final
2013/0186 (COD)
11. 6. 2013
COM(2020) 579 final
22. 9. 2020
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné COM(2013) 130 final
pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a nariadenie (ES) 2013/0072 (COD)
č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave
13. 3. 2013
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách COM(2011) 827 final
Európskej únie
2011/0391 (COD)
1. 12. 2011
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Č.

Úplný názov

Odkazy

Európa pripravená na digitálny vek
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa menia smernice 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EÚ, 2011/61/EÚ, COM(2020) 596 final
EÚ/2013/36, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2015/2366 a EÚ/2016/2341
2020/0268 (COD)
24. 9. 2020
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora a o zmene nariadení (ES) COM(2020) 595 final
č. 1060/2009, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 (DORA)
2020/0266 (COD)
24. 9. 2020
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej COM(2020) 594 final
databázy transakcií
2020/0267 (COD)
24. 9. 2020
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o trhoch s kryptoaktívami a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937/EÚ (MICA)
COM(2020) 593 final
2020/0265 (COD)
24. 9. 2020
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových COM(2019) 208 final
vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel
2019/0101 (COD)
14. 6. 2019
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických COM(2018) 630 final
a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier
2018/0328 (COD)
12. 9. 2019
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických COM(2017) 10 final
komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)
2017/0003 (COD)
10. 1. 2017

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí
14.

15.

16.

17.

návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o výnimku pre určité COM(2020) 337 final
devízové referenčné hodnoty tretích krajín a o určenie náhradných referenčných hodnôt pre určité referenčné hodnoty, ktorých poskytovanie sa 2020/0154 (COD)
ukončuje
24. 7. 2020
návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní
COM(2020) 314 final
2020/0148 (CNS)
15. 7. 2020
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o úpravy sekuritizačného COM(2020) 283 final
rámca na podporu obnovy hospodárstva v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19
2020/0156 (COD)
24. 7. 2020
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2402, ktorým sa stanovuje všeobecný COM(2020) 282 final
rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu v záujme pomoci pri obnove po 2020/0151 (COD)
pandémii ochorenia COVID-19
24. 7. 2020
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Č.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Úplný názov

Odkazy

návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ COM(2020) 281 final
a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19
2020/0155 (COD)
24. 7. 2020
návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, COM(2020) 280 final
správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19
2020/0152 (COD)
24. 7. 2020
návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo COM(2018) 336 final
16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto 2018/0168 (COD)
zodpovednosti
24. 5. 2018
návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o správcoch úverov, nákupcoch úverov a vymáhaní kolaterálu
COM(2018) 135 final
2018/0063A (COD)
2018/0063B (COD)
14. 3. 2018
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho COM(2016) 815 final
zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (Text s významom pre EHP 2016/0397 (COD)
a Švajčiarsko)
14. 12. 2016
návrh SMERNICA RADY o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)
COM(2016) 683 final
2016/0336 (CNS)
26. 10. 2016
návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani COM(2016) 198 final
z príjmu určitými podnikmi a pobočkami
2016/0107 (COD)
13. 4. 2016
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky systém COM(2015) 586 final
ochrany vkladov
2015/0270 (COD)
24. 11. 2015
návrh SMERNICA RADY, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií
COM(2013) 71 final
2013/0045 (CNS)
14. 2. 2013

Silnejšia Európa vo svete
27.

28.

29.

návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú COM(2020) 135 final
výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii
2020/0051 (COD)
3. 4. 2020
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 COM(2019) 623 final
o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu
2019/0273 (COD)
12. 12. 2019
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, transferu, COM(2016) 616 final
sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie)
2016/0295 (COD)
28. 9. 2016
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Č.
30.

Úplný názov

Odkazy

návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania COM(2012) 124 final
Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín
2012/0060 (COD)
21. 3. 2012

Podpora európskeho spôsobu života
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa riešia krízové situácie a vyššia moc v oblasti migrácie a azylu

COM(2020) 613 final
2020/0277 (COD)
23. 9. 2020
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zavádza preverovanie štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajších COM(2020) 612 final
hraniciach a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 767/2008, (EÚ) 2017/2226, (EÚ) 2018/1240 a (EÚ) 2019/817
2020/0278 (COD)
23. 9. 2020
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riadení azylu a migrácie a o zmene smernice Rady (ES) 2003/109 COM(2020) 610 final
a navrhovaného nariadenia (EÚ) XXX/XXX [Fond pre azyl a migráciu]
2020/0279 (COD)
23. 9. 2020
návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie COM(2020) 384 final
s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033
2020/0179 (COD)
18. 8. 2020
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do iných informačných systémov EÚ na COM(2019) 4 final
účely systému ETIAS a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1240, nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (EÚ) 2017/2226 a nariadenie (EÚ) 2019/0002 (COD)
2018/1861
7. 1. 2019
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do iných informačných systémov EÚ COM(2019) 3 final
a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1862 a nariadenie (EÚ) rrrr/xxx [ECRIS-TCN]
2019/0001 (COD)
7. 1. 2020
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online
COM(2018) 640 final
2018/0331 (COD)
12. 9. 2018
návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych COM(2018) 634 final
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (prepracované znenie)
2018/0329 (COD)
12. 9. 2018
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, COM(2018) 302 final
nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje 2018/0152 (COD)
rozhodnutie Rady 2008/633/SVV
17. 5. 2018
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje rámec Únie pre presídľovanie a ktorým sa mení nariadenie COM(2016) 468 final
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014
2016/0225 (COD)
13. 7. 2016
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Č.
41.

42.

43.

44.

45.

46.

Úplný názov

Odkazy

návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje spoločné konanie o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje COM(2016) 467 final
smernica 2013/32/EÚ
2016/0224 (COD)
13. 7. 2016
COM(2020) 611 final
23. 9. 2020
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o normách pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretej krajiny COM(2016) 466 final
alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú 2016/0223 (COD)
ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a ktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych 13. 7. 2016
príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom
návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu COM(2016) 465 final
(prepracované znenie)
2016/0222 (COD)
13. 7. 2016
návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely COM(2016) 378 final
zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností
2016/0176 (COD)
7. 6. 2016
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné COM(2016) 272 final
uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie 2016/0132 (COD)
žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na 4. 5. 2016
zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov
členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie) COM(2020) 614 final
23. 9. 2020
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Agentúre Európskej únie pre azyl, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) COM(2016) 271 final
č. 439/2010
2016/0131 (COD)
4. 5. 2016
COM(2018) 633 final
12. 9. 2018

Nový impulz pre európsku demokraciu
47.

48.

49.

návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania právnych zástupcov na účely COM(2018) 226 final
zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní
2018/0107 (COD)
18. 4. 2018
návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov COM(2018) 225 final
v trestných veciach
2018/0108 (COD)
18. 4. 2018
návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi COM(2012) 614 final
spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach
2012/0299 (COD)
14. 11. 2012
21

Č.
50.

Úplný názov

Odkazy

návrh SMERNICA RADY o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné COM(2008) 426 final
postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu
2008/0140 (CNS)
2. 7. 2008
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Príloha IV: Stiahnuté návrhy 3

Č.

Odkazy

Názov

Dôvod stiahnutia

Európska zelená dohoda

3

1.

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

návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na Zastarané: v kontexte krízy spôsobenej pandémiou
zhromaždení Lisabonskej únie
ochorenia COVID-19 nebude zhromaždenie
Lisabonskej únie v roku 2020 prijímať žiadne
právne záväzné rozhodnutia vrátane rozhodnutí
o osobitných príspevkoch, čo bolo témou tohto
návrhu.

2.

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

návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie Zastarané:
sekretariát
Dohovoru
o ochrane
v súvislosti s Dohovorom o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku morského prostredia severovýchodného Atlantiku
v otázke začlenenia Makaronézie do morskej oblasti v zmysle dohovoru OSPAR
(OSPAR) oznámil stiahnutie návrhu na začlenenie
Makaronézie do morskej oblasti v zmysle dohovoru
OSPAR.

3.

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

návrh ROZHODNUTIE RADY o uzatvorení dohody vo forme výmeny listov medzi zastarané: predmet tohto návrhu nahradilo
Európskou úniou a Čilskou republikou o uzatvorení dohovoru o zachovaní populácie mečiara pristúpenie Čile k dohode OSN o populáciách rýb
(UNFSA), zriadenie Regionálnej organizácie pre
v juhovýchodnom Tichom oceáne
riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne
(SPRFMO), ktorej členmi sú Čile aj EÚ, a pozícia
Čile ako spolupracujúcej nezmluvnej strany
dohovoru, ktorým sa ustanovuje Medziamerická
komisia pre tropické tuniaky (IATTC).

4.

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

návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou Zastarané: rokovania s Brazíliou na úrovni EÚ
a jej členskými štátmi na jednej strane a Brazílskou federatívnou republikou na strane druhej
v súčasnosti už nie sú aktívne.

5.

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

návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní a dočasnom uplatňovaní dohody medzi Zastarané: rokovania s Kazachstanom na úrovni EÚ
Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb
v súčasnosti už nie sú aktívne.

Tento zoznam zahŕňa prerokúvané legislatívne návrhy, ktoré Komisia zamýšľa stiahnuť do šiestich mesiacov
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Č.

Odkazy

Názov

Dôvod stiahnutia

Európa pripravená na digitálny vek
6.

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

návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o právnom a operačnom rámci Žiadne vyhliadky na dosiahnutie dohody: od roku
pre európsky elektronický preukaz služieb zavedený nariadením... [ESC Regulation]
2018 nedosiahli spoluzákonodarcovia žiadny
pokrok a ani do budúcna to nie je pravdepodobné.

7.

COM(2016) 824 final
2016/0403 COD

návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zavedení európskeho Žiadne vyhliadky na dosiahnutie dohody: od roku
elektronického preukazu služieb a súvisiacich administratívnych prostriedkoch
2018 nedosiahli spoluzákonodarcovia žiadny
pokrok a ani do budúcna to nie je pravdepodobné.

8.

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

návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o presadzovaní smernice
2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre
systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica
2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom
informačného systému o vnútornom trhu

Žiadne vyhliadky na dosiahnutie dohody: vyhliadky
na nájdenie kompromisu bez ohrozenia cieľov
návrhu sú nepravdepodobné. Komisia prijme
opatrenia na zabezpečenie úplného presadzovania
smernice o službách.

9.

COM(2019) 441 final

návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov,
Protokolu k Dohode o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme
(GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Ukrajinou s cieľom
zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky a Rumunska k Európskej
únii

Zastarané: platnosť Dohody o spolupráci na
civilnom globálnom navigačnom satelitnom
systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom
a jeho členskými štátmi a Ukrajinou uplynula
v decembri 2018.

2019/0207 (NLE)

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí
10. COM(2019) 354 final
2019/0161 (COD)

návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rámci
rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť eurozóny

riadenia Zastarané: stiahnutie tohto návrhu bolo oznámené
v kontexte návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovuje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti
[COM(2020) 408].

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

návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zriadení Programu na Zastarané: stiahnutie tohto návrhu bolo oznámené
podporu reforiem
v kontexte návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovuje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti
[COM(2020) 408].

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

návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie
Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom na pokrytie
vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie
bez dohody

Zastarané: návrh bol pôvodne predložený ako
krízové opatrenie v prípade brexitu bez dohody
a teraz je vzhľadom na uzavretú dohodu o vystúpení
zastaraný.
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Odkazy

Názov

Dôvod stiahnutia

13. COM(2016) 270 final
2016/0133 (COD)

návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa ustanovujú
kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti
o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej
príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie)

Zastarané: v kontexte nového paktu o migrácii
a azyle bol predložený nový návrh nariadenia
o riadení azylu a migrácie [COM(2020) 610].
Okrem iného zahŕňa aspekty pokryté týmto
návrhom z roku 2016.

14. COM(2015) 450 final
2015/0208 (COD)

návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje
krízový mechanizmus premiestnenia a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského
štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym
príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov

Zastarané: v kontexte nového paktu o migrácii
a azyle bol predložený nový návrh nariadenia
o krízovej situácii a vyššej moci v oblasti migrácie
a azylu [COM(2020) 613]. Okrem iného zahŕňa
aspekty pokryté týmto návrhom z roku 2016.

Podpora európskeho spôsobu života
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