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1.

ÚVOD

V roce 2007 oslaví Evropská unie padesátileté výročí podpisu Římských smluv. Padesát let
budování evropského prostoru přineslo mír, hospodářskou a sociální prosperitu a stabilitu
založenou na společných hodnotách a zásadách. Evropa se mění. Ve svém středu uvítá dva
nové členské státy. Zároveň čelí důsledkům globalizace a buduje si novou úlohu na
mezinárodní scéně. Očekávání, které občané na EU kladou, během posledních desetiletí
vzrostlo. EU byla přiznána zvýšená odpovědnost, což je výzvou pro všechny evropské
vedoucí představitele. Občané EU chtějí lépe rozumět tomu, čím se EU zabývá a jak přitom
postupuje. Občané EU chtějí mít možnost vyjádřit se k tomu, co EU řeší. Z tohoto důvodu
hlavy států a vlád spolu s Komisí a s Evropským parlamentem obnoví v roce 2007 ku
příležitosti 50 let od podpisu Římských smluv svůj závazek k Evropě v Berlínské deklaraci,
kde se znovu zaváží respektovat svůj cíl vytvořit rozšířenou, otevřenou
a konkurenceschopnou Evropu, Evropu politických úspěchů a cílů.
Rok 2007 bude zásadním rokem pro hledání způsobu reorganizace orgánů Unie. Červnové
jednání Evropské rady vymezilo jednoznačný postup a časový harmonogram a příští
předsednická země bude mít za úkol vypracovat zprávu, v níž se zhodnotí stav diskuse
o Ústavní smlouvě a prozkoumají se budoucí možnosti vývoje. Komise se hodlá na tomto
procesu plně podílet a bude spolupracovat s ostatními orgány s cílem přispět k rozsáhlé
reorganizaci orgánů Unie.
Tato Komise si na počátku svého mandátu vymezuje své strategické cíle: vrátit Evropu zpět
na cestu prosperity, upevnit naši oddanost solidaritě, prohloubit bezpečnost občanů
a v neposlední řadě vypracovat plán, jak tyto priority prosazovat důrazněji v celosvětovém
měřítku i mimo rámec našeho prostoru1. Takto stanovenými cíli získá práce Komise směr
a základ nezbytný k tomu, aby mohla k uskutečňování náročných politik ve složitém světě
přistupovat jako partner.
Tyto významné agendy, vypracované pro jednotlivé politiky, doplňují obnovenou lisabonskou
strategii pro růst a zaměstnanost a strategii udržitelného rozvoje znovu potvrzenou na
červnovém jednání Evropské rady:
• Na podzim roku 2005 vyjádřila Evropská unie souhlas s tím, že ohniskem její politické
agendy bude globalizace. Na jednání ve městě Hampton Court se definovala množina
vzájemně provázaných politik, na něž Evropa musí reagovat: výzkum a vývoj, vysoké
školství, demografie, energetika, jakož i bezpečnost a účinnější vnější reakce.
• V květnu letošního roku Komise ve svém dokumentu Program pro evropské občany – na
cestě ke kladným výsledkům ve prospěch Evropy definovala zdvojenou strategii, aby se
Evropa rozvíjela kupředu. Institucionální a ústavní otázky, s nimiž se Evropa potýká, nelze
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odsunout stranou, ba naopak musí být řešeny souběžně s předkládáním účinné agendy
k jednotlivým politikám, která se bude zaměřovat na očekávání a potřeby občanů.
Konkrétními výsledky se znásobí důvěra občanů v evropský projekt a vytvoří se správné
podmínky k náročné institucionální dohodě.
V loňském roce se Evropská unie vydala na cestu uskutečňování náročného politického
programu. Obnovila se lisabonská strategie a Komise stanovila postup, jak se inovace může
stát měřítkem evropského hospodářství – se zaměřením a podporou vzdělávání, výzkumu
a inovace pod záštitou Evropského technologického institutu. Orgány dospěly k dohodě
o rozpočtovém rámci na příštích sedm let. K 1. lednu 2007 začnou platit nové finanční
programy. Zrevidováním strategie udržitelného rozvoje v EU přijaté na návrh Komise na
jednání Evropské rady v červnu se vytváří základ, jak z dlouhodobého hlediska přistupovat
komplexně k udržitelnějšímu způsobu formování politik EU. Zelená kniha k nové evropské
strategii pro jednotlivé politiky obsahuje konkrétní návrhy k vnitřním a vnějším aspektům
politiky prosazované v energetice, které je třeba rozvíjet s cílem dosáhnout patřičného stupně
udržitelnosti, konkurenceschopnosti a bezpečnosti při zásobování energií. Zelená kniha
o budoucí námořní politice Unie vyvolala diskusi o skutečně integrované námořní politice,
čímž se využije dosud nevyužitý potenciál růstu a zaměstnanosti a zvýší se ochrana mořského
prostředí. V pracovním dokumentu Postavení Evropy ve světě je nastíněno, jak by se EU
mohla přiblížit k cíli získat ve světě příslušný vliv, který by odpovídal jejímu hospodářskému
významu. Komise i nadále zastává své vedoucí postavení v mezinárodním dialogu
o budoucím režimu uplatňovaného při celosvětové změně klimatu.
V tomto pracovním programu se stanoví postup Komise ke splnění strategických cílů v roce
2007. Při vypracování svého programu na rok 2007 Komise zužitkovala připomínky
Evropského parlamentu, Rady a dalších orgánů k roční politické strategii na rok 2007.
Strukturovaný dialog zakotvený v rámcové dohodě mezi Evropským Parlamentem a Komisí
a souhrnná zpráva přijatá na konferenci předsedů hrají velmi důležitou úlohu a lze z nich
dovodit, jak lze společné cíle transformovat do konkrétních akcí, a dosáhnout tak
prokazatelných výsledků.
• V souvislosti se zachováním prosperity bude Komise i nadále podporovat modernizaci
evropského hospodářství prostřednictvím obnovené lisabonské strategie pro růst
a zaměstnanost a spojením kategorií opatření zdůrazňujících odbornost, inovaci
a prorůstové prostředí. To předpokládá vytvoření evropského rámce pro ekonomické
přistěhovalce. Komise bude sledovat plnění podnětů, aby podpořila vnější aspekty
konkurenceschopnosti vymezené ve sdělení ze dne 4. října 2006 Globální Evropa –
konkurent ve světě. Nejdůležitější otázkou bude energetika, o čemž svědčí i první evropské
strategické přezkoumání energetické problematiky zahajující novou etapu evropské
energetické politiky podporující boj proti změnám klimatu. Komise se bude dále věnovat
svým stanoviskům k tvorbě nové námořní politiky.
• Otázky solidarity, ochrany životního prostředí a zdraví, udržitelného řízení a využívání
přírodních zdrojů, jakož i spokojenosti občanů jsou nerozlučně spjaty s růstem
a zaměstnaností. Zavedením evropského roku rovných příležitostí, za nějž byl označen rok
2007, se Evropanům znovu připomene sociální rozměr, který je prazákladem fungování
Evropy. Komise přezkoumá sociální situaci v EU, o což ji v červnu roku 2006 požádala
Evropská rada a zaměří se přitom zejména na otázky přístupu a možností s cílem
dosáhnout konsensu při řešení sociálních problémů v Evropě. Modernizace jednotlivých
politik tak, aby splňovaly potřeby dnešní evropské společnosti, představuje klíčový
moment účinnějšího uplatňování solidarity. Zároveň bude muset povzbudit rozvoj své
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politiky v oblasti klimatu s cílem prohloubit mezinárodní spolupráci a na vnitrostátní
úrovni dosáhnout většího úspěchu při snižování emisí.
• Na evropské úrovni je třeba vyvinout určitou aktivitu k zajištění vysoké míry bezpečnosti
a práva. Bezpečí a ochrana evropských občanů totiž čelí novému nebezpečí. Ekologická
a zdravotní nebezpečí, přenosné nemoci a přírodní katastrofy, jakož i hrozby teroristických
útoků vyžadují, aby Evropa disponovala kapacitou k rychlé a účinné reakci. V celé EU se
bude prosazovat právo a budou se vyšetřovat případy trestné činnosti v rámci potírání
kriminality a násilí. V roce 2007 se pozornost EU zaměří především na ochranu hranic
v kontextu rozšíření schengenského prostoru.
• Evropa musí ve světě získat silný hlas, aby se mohla držet svých cílů, jako je udržitelný
rozvoj, celosvětová ochrana životního prostředí, mír, sousedství, spolupráce a vnější
konkurenceschopnost. Čilá výměna vědeckých, technologických a dalších poznatků
a spolupráce v těchto oblastech založená na společném zájmu a společných výhodách jsou
konkrétním potenciálem k prosazování uvedených cílů. V Evropě se musí zvýšit logická
provázanost a koordinace akcí Komise s pracovní aktivitou ostatních evropských orgánů
a úřadů členských států. Obdobně se musí lépe spolupracovat při prosazování vnější
politiky Společenství a vnějších aspektů vnitřní politiky.
Do budoucna cílenější pracovní program
Letos Komise navrhuje další krok při rozpracování pracovního programu. Cílem pracovního
programu je přesněji a důkladněji zohlednit priority stanovené na následující rok, přispět
k nalezení konkrétnějších výsledků v mezirezortní diskusi o budoucích prioritách a zdůraznit
poselství, že kroky podniknuté ke zlepšení právní úpravy tvoří nezbytnou součást úkolů
Komise. To znamená, že politiky budou koncipovány přesně a budou řešit otázky, u nichž se
zásada subsidiarity jeví jako pro Evropu skutečně nejpřínosnější postup. Komise se rozhodla
předložit stručný přehled strategických podnětů v jednotlivých politikách, sestavený podle
jejich politické důležitosti a stupně pokročilosti příprav. Komise je povinna tato opatření příští
rok přijmout, přičemž se nebudou ve střednědobém rámci prověřovat.
S ohledem na výše uvedené: tímto pracovním programem se vymezují konkrétní akce, které
budou středem politického zájmu Komise v roce 2007. Jedná se o klíčové strategické podněty
Komise. Podrobný přehled je uveden v příloze. Kromě toho se Komise zavazuje, že vypracuje
řadu prvořadých podnětů, které bude třeba přijmout v nadcházejících 12 až 18 měsících v
závislosti na hloubce a intenzitě nezbytné přípravy. Podrobný přehled oblastí, ve kterých
Komise hodlá uplatnit své podněty přednostně, lze nalézt v příloze.
Při sestavování přehledů strategických a prioritních podnětů přihlížela Komise k výsledkům
dialogu, který vedla zejména s Evropským parlamentem po přijetí roční politické strategie na
rok 2007. Komise je připravena vyslechnout názory jiných orgánů vyjádřené k jejímu
pracovnímu programu.
Komise je povinna zajistit kvalitu svých návrhů. Hodnocení dopadu se provádí u podnětů
s případnými závažnými hospodářskými, sociálními a ekologickými účinky. Z tohoto důvodu
budou veškeré položky označeny jako „strategické podněty“ nebo „prioritní podněty“
podléhat povinnému hodnocení dopadu s tím, že zelené knihy, opatření přijatá v rámci
sociálního dialogu, zprávy o konvergenci a dohody o transpozici mezinárodních smluv jsou
od této povinnosti obvykle osvobozeny. K návrhům předloženým v přílohách probíhá
konzultace široké veřejnosti, resp. musí teprve proběhnout, aby se občané a všechny
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zúčastněné strany mohli plně zapojit do procesu rozhodování. Postupy používané při
hodnocení dopadu lze rovněž uplatnit u dalších položek, které nejsou v pracovním programu
uvedeny. Způsob výběru těchto přídatných položek bude definován při budování nového
podpůrného mechanismu pro hodnocení dopadu a při definování funkce zajišťující kvalitu
kontroly. Vše bude podřízeno přímo předsedovi.
Příští měsíc Komise přijme strategickou prověrku své činnosti ke zlepšení právní úpravy a při
této příležitosti zdůrazní dosažený pokrok a charakterizuje své nové podněty. Tento pracovní
program se zaměřuje na budoucí plány ke zjednodušení právního rámce, jakož i na definování
dalších nezbytných opatření, o kterých se ještě jedná.
2.

PRIORITY V ROCE 2007

Modernizace evropského hospodářství
Komise zavedla a upevnila svou základní strategii k podpoře udržitelného rozvoje
a zaměstnanosti v dynamické, inovující a atraktivní Evropě. Předložením národních programů
vstupuje lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost do nové etapy a přetrvává společná
povinnost pokračovat v reformě, a sice vynaložením patřičného úsilí na vnitrostátní,
regionální a místní úrovni, čímž se doplní aktivity prosazované v rámci EU. Do konce roku
2006 bude schválena výroční zpráva Komise o pokroku v roce 2007, která je určena Evropské
radě, zasedající na jaře a jednající o obnovené lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost.
Další postup bude proto velmi významnou otázkou v roce 2007. Konsensus, k němuž se
dospělo v otázce inovace na jednání Evropské rady v Lahti, se zaměří na opatření přijatá na
evropské, vnitrostátní a místní úrovni k propagaci inovace ve všech hospodářských odvětvích.
V důsledku globalizace, rozšíření a technologického pokroku se mění pravidla hry, a tak na
vnitřním trhu vznikají nové nevyřešené otázky a příležitosti. Komise v současné době provádí
průzkum jednotného trhu, aby zjistila aktuální stav, jeho nedostatky, které je nutno odstranit,
a navrhla postup, jak v budoucnu čelit nevyřešeným otázkám a zajistit, aby občané účinným
způsobem využívali nabízených výhod. Zveřejněním průzkumu se vytvoří základní obraz
jednotného trhu v příštím desetiletí.
Poněvadž se bude pokračovat v politice zkoumání těch odvětví, u kterých jednotný trh není
zcela zaveden, zaměří se pozornost v roce 2007 na obranný průmysl a na trhy, kde nutnost
dodržovat požadavky kladené na vnitrostátní bezpečnost bránila těmto průmyslovým
odvětvím, aby se podílela na přísných konkurenčních opatřeních vnitřního trhu. Komise
prošetří možnost, jak lze v evropském rozměru pomoci odstranit roztříštěnost trhu.
Během několika posledních let EU zásadním způsobem reformuje zemědělské trhy. Na tento
proces navazují návrhy k odvětví vína, které mají zabezpečit úspěšný vývoj průmyslu
v budoucnosti, čímž Evropa bude schopna nabídnout opravdové konkurenční prostředí.
Vnitřní trh má rovněž dopad na rychle se rozrůstající odvětví kosmonautiky. Evropská
vesmírná politika je nezbytná k vytvoření rámce pro uživatele a vývojová pracoviště
kosmických technologií a k zajištění, aby se v politikách EU k tomuto rozměru přihlíželo.
Konzultace k zelené knize řešící budoucí námořní politiku Unie skončí v červnu roku 2007.
Pak předloží Komise její výsledky včetně politických závěrů a akcí, které bude možno
v krátkodobém horizontu realizovat.
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Slovinsko vstoupí do eurozóny v roce 2007. Komise bude pokračovat v hodnocení
připravenosti členských států přijmout euro a zahájí praktické přípravy v těch státech, které
splňují kritéria stanovená pro zavedení eura v roce 2008.
Otevřené otázky evropské společnosti
V samém středu úsilí evropských občanů, zejména mladých Evropanů, stojí odstranění
překážek ve využívání příležitostí nabízených na evropských trzích práce. Kombinace
flexibility a jistoty se uznává jako nadějný přístup ke spojení flexibility trhu práce a rozvoji
dovedností za současné nesmírné sociální ochrany. Komise předloží návrhy na podporu
společných zásad s cílem rozvinout a prohloubit kombinaci flexibility a jistoty.
Komise provádí rozsáhlou revizi evropské společnosti a na základě jejich výsledků bude
vypracována nová agenda zaměřená na přístup a solidaritu a na vytváření evropské politiky
v příštím desetiletí. Součástí tohoto postupu bude střednědobá revize plnění sociální agendy,
kterou provede Komise, a přihlédne při ní k vyhodnocení úspěchů EU v zajišťování více
a lepších pracovních příležitostí a uplatňování zásady rovných příležitostí.
Vhodnější řízení migračních toků
K potřebě evropského trhu práce přilákat ekonomické přistěhovalce přispěly i demografické
tlaky. Evropským režimem určeným ekonomickým přistěhovalcům se zajistí jejich bezpečné
právní postavení, kdy se jasně definují příslušná související pravidla a vymezí jejich práva.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat postavení vysoce kvalifikovaných migrujících pracovníků
a rychlejším reakcím na měnící se potřeby (v této souvislosti lze poukázat na systém zelené
karty).
Důležitým momentem strategie EU v oblasti přistěhovalectví bude návrh minimálního postihu
zaměstnavatelů za přijímání nelegálně pobývajících státních příslušníků třetí země do
pracovního poměru za účelem snížení jak objemu nedovoleného přistěhovalectví, tak
zneužívání takových pracovníků. V oblasti azylu bude Komise podporovat dialog se všemi
zúčastněnými stranami s cílem dokončit do roku 2010 společnou evropskou azylovou
politiku.
Bezpečná, konkurenceschopná a udržitelná energie
Energie se dostala na první místo v politické agendě. Po dlouhém období poměrné stability
nelze bezpečné a dostupné dodávky energie považovat za samozřejmost. Zároveň si povinnost
řešit změnu klimatu žádá jiný přístup k využívání energie a k její výrobě. Zvýšená závislost
na dovozu a vyšší ceny za energie jsou vnímány jako příznačný rys budoucnosti. Pouze
evropský postoj opírající se o udržitelnost, konkurenceschopnost, energetickou účinnost
a bezpečnost může s problémem takového rozsahu nějakým způsobem naložit.
Komise předloží první evropské strategické přezkoumání energetické problematiky,
komplexní přístup založený na akčním plánu s jednotlivými akcemi zaměřenými na rozvoj
energetické politiky EU. Vymezí rámec pro dlouhodobý přístup s cílem zlepšit vnitřní trh,
urychlit využívání nových technologií, rozdělit a zabezpečit dodávky uvnitř EU, jakož
i dodávky z prostoru mimo rámec EU, kontrolovat poptávku a prosazovat energetickou
účinnost. Komise souběžně předloží Zelenou knihu o možnostech uplatňovaných v rámci
politiky EU ke změnám klimatu a o perspektivách mezinárodní spolupráce po roce 2012.
Zároveň navrhne opatření k dokončení skutečného vnitřního trhu s elektřinou a zemním
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plynem. Přezkoumá evropský systém obchodování s emisemi, aby se zajistila stabilita investic
a uspíšil se rozhodný účinek snižující emise skleníkových plynů.
Výsledkem bude jasná představa o tom, co je třeba v Evropě udělat proto, aby její občané
měli dlouhodobě zajištěn přísun energie a svět si postupně uvědomoval změnu klimatu.
Evropa – lepší místo k bydlení
Evropská veřejná politika může skutečně ovlivňovat život občanů a pomáhat jim předvídat
a rychle reagovat na změny ve společnosti. Řádné plnění úkolů vyžaduje moderní a důkladně
sladěný přístup k potřebám moderní společnosti. Ústředním momentem spokojenosti lidí je
zdraví, nepoškozené životní prostředí a spolehlivé služby. Bílá kniha o strategii v oblasti
zdraví vymezí způsob, jakým se na evropské úrovni přispěje k péči o zdraví a jak se
nejvhodněji ovlivní zdravotní politika v Evropě tak, aby řešila problematiku pandemie,
zvýšení bezpečnosti potravin a zdraví a upevňování budoucí konkurenceschopnosti. Evropská
strategie bude zavedena rovněž v oblasti sociálních služeb, přičemž bude vycházet
z rozsáhlého konzultačního procesu o dopadu evropské právní úpravy v této oblasti. Komise
prověří možnost, jak by mohla přispět ke kvalitnější městské dopravě, kterou denně využívají
miliony Evropanů.
Důležitým faktorem v otázce spokojenosti Evropanů je i bezpečnost. Opatření přijatá v rámci
boje proti terorismu se zaměří na potírání propagace teroristických aktivit a na omezení
přísunu odborných znalostí, např. o výbušninách, pro využití k teroristickým účelům.
Vypracuje se akční plán ke zvýšení bezpečnosti při styku s výbušninami. Komise svou práci
zaměří na potírání počítačové kriminality a prohlubování dialogu a spolupráce mezi veřejnou
a soukromou sférou v oblasti bezpečnosti.
Evropa jakožto světový partner
Přistoupením Bulharska a Rumunska se rok 2007 stane další významnou etapou v historickém
procesu rozšiřování Evropské unie. Tím se naskýtá příležitost v ročním strategickém
dokumentu o rozšíření přezkoumat dosažený pokrok ostatními zeměmi, posoudit jej a zároveň
nastínit další postup.
Evropa již získala postavení největšího obchodníka na světě. Její trhy, výrobky a služby
nabízejí příležitost investičním partnerům z celého světa a přitom zajišťují udržitelné
obchodování. Aktualizovaná strategie přístupu na trhy pomůže odstranit překážky
obchodních vztahů a vytvořit nové obchodní a investiční možnosti po celém světě, přičemž
zohlední konkurenceschopnost a sociální a ekologická hlediska.
Příští rok bude hlavním cílem Komise překonat překážky v dosažení dohody v rámci kola
jednání o rozvoji z Dohá. To je ústřední otázkou v problematice zdraví a celosvětového
hospodářství. EU by zároveň měla usilovat o plnění svého sdělení o globální Evropě
a prosazovat dynamickou politiku vnější konkurenceschopnosti a spolupráce, aby se zlepšily
obchodní vztahy s hlavními partnery a aby se při podpoře růstu v Evropě zajistil vnější
rozměr.
Vyjednání dohod o hospodářském partnerství, které tvoří základní předpoklad pro regionální
integraci zemí AKT a pro jejich rozvoj, skončí koncem roku 2007.
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Zvláštní pozornost se věnuje prohlubování evropské politiky sousedství, vyjednávání dohod
o přidružení s několika hlavními partnery v Asii a Latinské Americe, jakož i průběhu jednání
s hlavními strategickými partnery, jakými jsou Rusko, Čína a Ukrajina. Bude se i nadále
prosazovat evropská bezpečnostní strategie, a sice především v oblasti bezpečnosti populace.
Komise bude dále vyvíjet své úsilí ke stabilizaci situace na Středním východě a v jižní Asii.
Kromě toho bude prohlubovat a upevňovat transatlantické vztahy.
Miliony Evropanů cestují každý rok po celém světě. Potřebují ochranu a pomoc, pokud se
dostanou do obtížné situace. Jejich práva na diplomatickou a konzulární ochranu jakožto
občanů EU, by měla být jednoznačná a občané EU by měli být schopni tato svá práva
v případě potřeby kdykoliv uplatnit.
3.

PLNĚNÍ: KAŽDODENNÍ ÚKOL

Nové akce se zaměřením na politické priority tvoří pouze jeden aspekt práce Komise. Během
roku ponese Komise i nadále odpovědnost za řízení finančních a operačních programů
v evropském i celosvětovém měřítku. Je přímo odpovědna za řízení množiny složitých
společných politik a za řádné používání acquis. Má zvláštní úlohu strážce společného
evropského zájmu. Komise umocní své úsilí komunikovat s evropskými občany a bude se
snažit jim vysvětlit podstatu evropského projektu.
Řídící funkce
Rok 2007 je začátkem širokého spektra nových finančních programů v rámci nových
finančních výhledů. Patří sem celá skupina nových programů v politice soudržnosti,
zaměstnanosti a sociální solidarity (především Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci)
a v politice rozvoje venkova a rybolovu. V roce 2007 bude dokončeno 27 vnitrostátních
strategických referenčních rámců a v rámci politiky soudržnosti se schválí přibližně
360 operačních programů. Obdobná je situace i v oblasti rozvoje venkova, kdy se dokončuje
27 vnitrostátních strategických referenčních rámců a v roce 2007 se schválí přibližně
80 programů. Vymezením nové generace programů a zahájením jejich realizace se v rámci
politiky soudržnosti a rozvoje venkova přispěje k hospodářské modernizaci Unie
a k prosazování strategie Komise pro růst a lepší zaměstnanost díky zavedení účelově
vázaných nákladů soudržnosti souvisejících s lisabonskou strategií. Existují rovněž opatření
k podpoře konkurenceschopnosti jako 7. rámcový program pro výzkum, rámcový program
pro konkurenceschopnost a inovace, program celoživotního vzdělávání a transevropské sítě.
Tyto programy doplňují legislativní činnost Unie, čímž vytvářejí ucelený politický rámec pro
aktivní jednání EU v oblastech primárního zájmu občanů EU a přispívají ke splnění čtyř
strategických cílů Komise. Současně se Komise průběžně snaží splnit své úkoly, jakými jsou
řádné provádění reformy společné zemědělské politiky (SZP) a zvýšení konkurenceschopnosti
na zemědělských trzích. Odpovědné útvary Komise nepřetržitě usilují o zvýšení kvality
programů a projektů financovaných EU, cíle, který se rovněž týká práce vynaložené
k podpoře jejich spolehlivého finančního řízení a nejvýhodnějšího využití finančních
prostředků. Uvedené programy přispívají také k bezproblémové integraci nových členských
států, a napomáhají tak EU, aby se úspěšně rozvíjela s každým rozšířením. Zároveň se
působnost nedávno schválených programů rozšíří i za naše hranice, např.: nástroj předvstupní
pomoci nebo nástroje evropského sousedství a partnerství. Navíc se zavede nová kategorie
nástrojů vnější politiky k prohloubení rozvoje a spolupráce a za účelem poskytovat vnější
pomoc ve více než 150 zemích na celém světě, reagovat na nadregionální ohrožení
bezpečnosti a prosazovat dodržování lidských práv a demokracii.
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Nakládání s právní úpravou Společenství – acquis
Úloha Komise nekončí přijetím návrhu členy Komise. Aktivně se podílí na dotváření opatření
přijatých v konečné podobě Evropským parlamentem a Radou ministrů a vystupuje jako
poctivý a čestný zprostředkovatel mezi jednotlivými orgány při hledání nejvhodnějších řešení
jak sloužit obecnému zájmu Unie.
Komise rovněž řídí a připravuje pracovní náplň mnoha výborů, zajišťuje odborné znalosti po
celé EU a prostřednictvím posílené spolupráce mezi dozorčími orgány zefektivňuje
a zprůhledňuje regulativní postup platný pro předpisy ES. Tento systém EU umožňuje
reagovat rychleji a pružněji na vývojové trendy a případně i usnadňuje přezkum podrobných
prováděcích opatření. V důsledku používání nových pravidel systému komitologie se zvýší
účast Evropského parlamentu na regulativním postupu. Komise prověří právní akty přijaté
v rámci procesu spolurozhodování, pro které může platit nový regulativním postup
s kontrolou a dle dohody změní postup informování Evropského parlamentu a registrační
funkce.
Komise nese odpovědnost za dozor nad prováděním a ustanovení acquis do právních řádů
členských států a nad jejich prosazováním. Za tímto účelem zajišťuje řádné uplatňování práva
ES ve všech členských státech. Dozor může případně vést k zahájení řízení o porušení
povinnosti vedeného proti členským státům, u nichž se má za to, že porušují své povinnosti
vyplývající z práva ES. V loňském roce Komise prověřila otázku uplatňování práva
Společenství. Při prověřování se vzalo v úvahu usnesení schválené Parlamentem k této
problematice v rámci souboru týkajícího se zlepšování právní úpravy. Komise připravuje
oznámení svých záměrů v pracovním dokumentu Strategické přezkoumání procesu zlepšování
právní úpravy, který má být přijat v listopadu.
Prosazování politiky
Jedním z hlavních úloh Komise vždy bylo podporovat aktivně rozvoj a uplatňování politiky
EU. Jako příklad lze uvést aktualizaci lisabonské strategie. Strategie nyní sice vychází
z přísného konsensu, ale jejím jádrem je přiznat si, že řádná správa věcí veřejných je nezbytná
k tomu, aby strategie byla skutečně účinná. To znamená partnerství. Členské státy se sice
zavázaly k plnění svých vnitrostátních programů reformy, Komise však zajišťuje hlavní
dozorčí úlohu v každé etapě, a přitom přímo realizuje celou řadu akcí na evropské úrovni.
Tento dynamický vztah je nezbytný k převedení cílů politiky do konkrétních opatření.
V mnohých oblastech byla Komise pověřena úkolem sledovat průběh pokroku. Každoročními
inventarizacemi oblastí, jakými jsou například hospodářská a sociální ochrana a rovnost mužů
a žen, se politika případně upřesní. Dlouhodobé hodnocení připraví půdu k vypracování
nových směrnic. Komise bude například v roce 2007 informovat o akčním plánu pro
ekologické technologie a o Fondu solidarity Evropské unie pro poskytnutí pomoci v případě
přírodních katastrof. Rovněž se provede střednědobé přezkoumání jak politiky v oblasti
průmyslu, tak i moderní politiky uplatňované u malých a středních podniků. Bude zahájen
provoz systému sdílených informací o životním prostředí shromažďující základní informace
o životním prostředí, ke kterým má přístup široké spektrum uživatelů, například za účelem
pomoci při plánování výstavby a zástavby městských částí. V roce 2007 výroční zpráva
o zaměstnanosti v Evropě prověří vývojové trendy na trhu práce ku příležitosti desetiletého
výročí evropské strategie zaměstnanosti. Zahájí se nový cyklus otevřeného přístupu ke
koordinaci v oblasti sociální ochrany.
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Nové orgány založené pro úzce vymezené účely rovněž zajišťují podrobné sledování.
Evropská observatoř pro trhy s energií bude zřízena v roce 2007. V první etapě své existence
se bude starat pouze o trhy s elektřinou, zemním plynem a ropou a výhledově případně i o jiné
komodity. Komise bude sledovat i inspekce v oblasti jaderné, letecké a námořní bezpečnosti,
za které nese odpovědnost.
Mezinárodní scéna
Komise hraje vedoucí úlohu při probíhajících mezinárodních jednáních. Evropská
společenství jsou smluvní stranou celé řady mezinárodních dohod. Vyjednávací úloha Komise
stále roste, poněvadž se vyvíjejí cíle vymezené v nejrůznějších úmluvách. Mezi hlavní oblasti
patří životní prostředí (především problematika změny klimatu a biologické rozmanitosti),
zemědělství, rybolov, obchod a práva z duševního vlastnictví. Zároveň vede Komise
usměrňující dialogy s hlavními partnery, včetně Číny, Indie, Japonska, Ruska, Brazílie,
Mexika a USA. Jedná se o prospěšné nástroje k zabránění střetům právní úpravy, k posílení
spolupráce s jinými pravomocnými subjekty a k prosazení regulačních norem EU ve světě,
čímž se předjímá dopad globalizace.
Spojení Evropy s jejími občany
Jedním ze základních cílů Komise je přiblížit politiky EU a jejich význam občanům.
Předpokládá to umět naslouchat, plnit své úkoly a stát se spolehlivějším, průhlednějším
a účinnějším orgánem. Zesílený dialog s občany vyžaduje nezbytné prostředky a nepřetržité
úsilí všech orgánů EU při upevňování demokracie, vedení dialogu a diskusí, jak se
předpokládá v plánu D. Komise se bude stále pokoušet vhodněji zapojit své občany,
především mladé lidi a ženy, do politického procesu na všech rovinách. Otevřenou otázkou je,
jak lze zlepšit vnímání EU jejími občany, jak zvýšit jejich znalosti o EU a zájem o ni. Komise
bude stále prohlubovat pohotové a plodné partnerství s vnitrostátními, regionálními místními
úřady a občanskou společností v členských státech, jakož i s hlavními zúčastněnými stranami
(včetně médií).
Vypracováním Bílé knihy o komunikaci dala Komise důležitý podnět k prohloubení účasti
v Evropě. Příští rok nastane nová etapa tohoto pracovního úkolu– plněním agendy obsahující
konkrétní kroky jednotlivých orgánů EU, členských států a zástupců občanské společnosti se
podpoří závazek Komise navázat kontakt s občany.
Tato Komise si za jeden ze svých strategických cílů, který bude plnit ve svém funkčním
období, vytyčila komunikaci a uznala, že znovu přijatý závazek komunikovat s evropskými
občany má nesmírný význam. Ve svém akčním plánu ke zlepšení komunikace v Evropě
v roce 2005 se Komise rovněž rozhodla, že se při svých komunikačních činnostech zaměří na
hlavní priority zvolené jednak podle politických priorit a jednak na základě řádného
pochopení zájmů a obav občanů. Komise se bude v nadcházejícím roce soustředit na
komunikační činnost v oblasti priorit uvedených v příloze, jež byly vymezeny na základě
politických priorit stanovených v platném pracovním programu.
Zvýšeným úsilím a soustředěním své pozornosti na hlavní priority bude Komise pokračovat
ve své snaze srozumitelněji přiblížit evropský projekt ve všech oblastech politiky a tuto svou
snahu znásobí.
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4.

ZLEPŠOVÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY: ZJEDNODUŠENÍ, KODIFIKACE, ZRUŠENÍ A SLEDOVÁNÍ
SPRÁVNÍCH NÁKLADŮ

Cíl zjednodušit a modernizovat právní prostředí v Evropě je ústředním tématem práce
Komise. Postupným plněním tohoto průřezového cíle vedlo Komisi k vypracování,
prohlubování a dodržování rozsáhlé agendy k zlepšení právní úpravy za účelem pokračovat
s plněním lisabonských cílů týkajících se růstu a zaměstnanosti.
Tato priorita bude zohledněna při přípravě a koncepci veškerých programových podnětů,
jakož i zvláštních podnětů za účelem zjednodušení platných právních předpisů. Komise
vybuduje moderní, účinnou a úspornou právní kulturu v celé Evropě. V roce 2007 se bude
vycházet z uspokojivého pokroku získaného v posledních letech za současného zužitkování
poznatků nabytých v nadcházejícím celkovém přezkumu procesu zlepšování právní úpravy.
Tento postup Komisi umožní přesněji definovat svůj přístup a zajistit, aby bylo splněno
očekávání evropských občanů a hospodářských subjektů, kteří počítají s tím, že se budou
moci pohybovat v jednoduchém a účinném právním prostředí.
Program zjednodušování
Komise konkrétně postupuje v souladu s dalekosáhlým obšírným programem
zjednodušování zaměřeným na snížení zátěže hospodářských subjektů a občanů. Program se
původně týkal zhruba 100 podnětů, z nichž více než 20 již bylo splněno. Po zásadní
aktualizaci a prosazování programu v roce 2006 bude v nadcházejícím roce předloženo
47 podnětů ke zjednodušení právní úpravy. V celé řadě oblastí jednotlivých politik budou
předestřeny zásadní podněty ke zjednodušení právní úpravy, jedná se především
o zjednodušení regulace výrobků, zjednodušení předpisů upravujících otázky zemědělství,
ochrany životního prostředí a trhu práce a zjednodušení správy statistických údajů. Kromě
toho bude Komise usilovat o zjednodušení případů, kdy jsou právní předpisy přijímány
v rámci komitologie.
Kodifikace
V roce 2007 Komise značně zvýší svou práci ke snížení objemu acquis a ke zlepšení jeho
dostupnosti a míry jeho provádění. Program koncipovaný ke kodifikaci acquis byl
aktualizován v roce 2006 a začal se znovu plnit. Za tímto účelem hodlá Komise v období do
roku 2008 předložit přibližně 350 podnětů ke kodifikaci. Jen v roce 2007 předloží Komise
zákonodárci přibližně 100 návrhů ke kodifikaci právních aktů Rady a Parlamentu. Evropský
parlament a Rada se vyzývají k urychlenému přijetí příslušných návrhů na kodifikaci.
Prověrka předložených návrhů
V roce 2007 Komise také předloží výsledky své prověrky návrhů předložených
zákonodárci. V letech 2005 a 2006 způsobila první prověrka návrhů předložených před
rokem 2004 anulaci 68 návrhů. Obdobná prověrka více než 80 předložených návrhů z doby
od roku 2004 (do 22. listopadu 2004) Komisi nyní umožní oznámit anulaci dalších
10 předložených návrhů. V souladu s rámcovou dohodou tímto Komise informuje ostatní
orgány o svém záměru anulovat uvedené předložené návrhy.
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Snížení správních nákladů
Komise již plní svůj závazek omezit správní náklady v EU. Správní náklady jsou náklady
soukromých a veřejných subjektů, které vzniknou plněním povinnosti informovat o své
činnosti. Tvoří součást širších nákladů vyhrazených k dodržování právních předpisů. Příští
rok bude ve spolupráci s členskými státy zahájen rozsáhlý projekt ke zjištění správních
výdajů. Projekt se bude opírat o výsledky pilotní studie. Srovnáním výsledků získaných od
čtyř členských států, kde již proběhl základní součet výdajů (Nizozemsko, Spojené království,
Dánsko, Česká republika) se odhalily oblasti politik, které mají největší podíl na správní
zátěži a na definování metodických aspektů, k nimž se musí přihlédnout v rozsáhlejší studii
o nákladech. Na počátku roku 2007 bude předložen akční program Komise ke snížení
správních nákladů, který napomůže definovat společný cíl snížit v rámci EU náklady a nalézt
nejvhodnější oblasti k rychlému omezení správních nákladů a způsobu jak toho dosáhnout.
Další nástroje k realizaci zlepšování právní úpravy
V souladu s oznámením budou nástroje zajišťující kvalitu a plnění úkolů během roku 2007
ještě více konsolidovány. S pomocí integrovaného hodnocení dopadu a výsledků konzultace
zúčastněných stran a odborníků vypracuje Komise své hlavní podněty. Skutečná práce na
prosazování kvality a zajišťování kontroly hodnocení dopadu vypracovávaných Komisí se
zahájí během příštích měsíců přímo z autority předsedy. V roce 2007 Komise navíc provede
externí evaluaci svého systému hodnocení dopadu, což může vést k revizi platných pokynů
Komise pro posuzování dopadu, tj. napomáhat při dodržování zásad subsidiarity
a proporcionality.

CS
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PŘÍLOHA
LEGISLATIVNÍ A PRACOVNÍ PROGRAM KOMISE NA ROK 2007
STRATEGICKÉ INICIATIVY
Název:

Druh návrhu
nebo právního
aktu

1. Iniciativy v oblasti energetiky
a) Strategické přezkoumání energetické
politiky pro Evropu

b) Opatření, jež má zajistit dobudování
vnitřního trhu s elektřinou a plynem

a) Nelegislativní
opatření/ sdělení

b) Legislativní návrh/
směrnice
Právní základ: články
95 a 100 Smlouvy o
ES

Popis rozsahu a cílů

a) Strategické přezkoumání energetické politiky pro Evropu má za úkol stanovit klíčové prvky evropské energetické politiky,
které obsahují tyto tři hlavní cíle: udržitelnost, konkurenceschopnost a bezpečnost dodávek. Měla by nabídnout dlouhodobou
strategii, již mají Evropská unie i jednotlivé členské státy sledovat k zajištění plného souladu a umožnění jednotného hlasu na
mezinárodním fóru.
Budou vyzkoušeny různé možnosti směřování politiky s různým důrazem na jednotlivé hlavní cíle politiky, přičemž by měly být
zachovány nejvhodnější možnosti a Komise by je měla navrhnout Evropské radě.
Jedna z možností směřování politiky by měla stanovit určitý stupeň bezuhlíkových zdrojů energie, aby byla zároveň podpořena
udržitelnost a bezpečnost dodávek při současném zachování požadované úrovně konkurenceschopnosti evropské ekonomiky
a dostupnosti energie. Bude připraveno několik scénářů vedoucích k různým souborům opatření, jež je nutno přijmout
k dosažení vytýčených cílů.
b) Je zapotřebí zvážit a po posouzení vlivu navrhnout tato opatření:
- revizi směrnice 2003/54
- revizi směrnice 2003/55
- revizi/rozšíření nařízení 1228/03, včetně nových pokynů
- revizi/rozšíření nařízení 1775/05, včetně nových pokynů
- revizi směrnic 2004/67 a 2005/89
- směrnici/nařízení o skladování plynu (možnost zahrnout do revize předpisu 2003/55)Cílem těchto změn bude další zlepšování
přístupu k energetickým sítím cestou posílení nezávislosti provozovatelů systémů, zvyšování soudržnosti úpravy energetiky na
vnitrostátní i evropské úrovni, zvyšování stupně transparentnosti, posilování tržního dozoru a zlepšování ochrany spotřebitelů.

2. Iniciativy v oblasti migrace
a) Legislativní návrh obecné rámcové
směrnice upravující přistěhovalectví
pracovníků
b) Návrh směrnice o podmínkách vstupu
a pobytu
vysoce
kvalifikovaných
pracovníků
c) Návrh směrnice o minimálních
sankcích pro zaměstnavatele nelegálně
pobývajících občanů třetích zemí

CS

b) Legislativní návrh/
směrnice
Právní základ: článek
63 Smlouvy o ES
b) Legislativní návrh/
směrnice
Právní základ: článek
63 Smlouvy o ES
c) Legislativní návrh/
směrnice
Právní základ: čl. 63
odst. 3 písm. b)

a) Konkrétním cílem je podpořit lepší začlenění ekonomických přistěhovalců do pracovního trhu a vytvořit pro tyto přistěhovalce
spravedlivá a jasná pravidla a práva. Bezpečné právní postavení ekonomických přistěhovalců – v jehož rámci budou jasně
vymezena a uznávána jejich práva jakožto pracovníků a členů hostitelské společnosti – jež zajistí jejich ochranu před
vykořisťování a tím zvýší jejich přínos k ekonomickém rozvoji a růstu EU.
b) Konkrétním cílem je navržení postupů pro přijímání pracovníků, jež by byly schopny rychle reagovat na výkyvy poptávky po
práci migrujících pracovníků na trhu práce, tzn. byly by schopny účinně a rychle vyplnit mezery na trhu práce a zároveň přispět
k řešení důsledků demografických trendů v Evropě.
c) Přispívat k účinnému řešení/redukci zaměstnávání občanů třetích zemí, kteří v hostitelské zemi nepobývají legálně, aby se
zároveň omezilo nelegální přistěhovalectví a vykořisťování těchto pracovníků.
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3. Sdělení o přezkoumání jednotného
trhu

Smlouvy o ES
Nelegislativní
opatření/ sdělení

4. Vyhodnocení sociální reality

Nelegislativní
opatření/ zpráva

5. Návrh revize rámcového rozhodnutí
Rady o boji proti terorismu

Legislativní
rozhodnutí

návrh/

Legislativní
směrnice

návrh/

6. Systém obchodování z emisními
kvótami. Návrh na změnu a doplnění
směrnice
Evropského
parlamentu
a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října
2003 o vytvoření systému obchodování
s emisními kvótami skleníkových plynů
ve Společenství, kterým se mění
a doplňuje směrnice Rady 96/61/ES ve
znění novel.

Sdělení o agendě občanů vyžaduje výhledovou studii jednotného trhu. Jejím cílem je vyhodnotit zkušenosti s jednotným trhem
od roku 1992, poukázat na dosažené úspěchy a odhalit nedostatky a zvážit, jakých opatření je zapotřebí k zajištění dalšího
ekonomicky úspěšného fungování společného trhu a skutečných výhod pro občany.
Revize by měla vytvořit jasnou a koherentní vizi jednotného vnitřního trhu. Měla by nabídnout jasné směřování politiky pro
budoucí léta a posloužit jako užitečný nástroj pro obnovení spojení mezi občany a jednotnými trhem.
V červnu 2006 Evropská rada s přihlédnutím k potřebě lépe chápat komplexní dynamice sociálních změn v našich
společnostech, aby bylo možno posílit reakci Evropy na globalizaci, požádala Komisi aby prostudovala sociální situaci v Unii se
zvláštním důrazem na otázky dostupnosti a příležitostí.
V této studii současné situace bude provedena analýza hlavních hnacích sil sociální transformace ve společnostech
evropských zemí. Bude obsahovat úvahu o tom, jak by bylo možno vyhodnotit tyto změny v porovnání s referenčními
hodnotami hospodářského blahobytu. Pokusí se podnítit debatu o některých klíčových faktorech, které přispívají k
ekonomickému blahobytu – například ekonomických příležitostech, kvalitě pracovního života, problémech stárnoucí populace,
demografickém vývoji a nových paradigmatech rodinného života, chudobě a nerovnosti, překážkách udržování dobrého
zdravotního stavu a překážkách mobility, trestné činnosti a antisociálního chování, a o diversitě a multikulturalismu.
Tato výzkumná práce v oblasti evropské společenské reality se zaměří na vytvoření nového konsensu ohledně sociálních
problémů, s nimiž se musí Evropané vyrovnat.
Návrh účinných řešení v oblasti boje proti propagaci terorismu prostřednictvím různých médií.
Omezení předávání odborných znalostí, zejména v oblasti výbušnin a výroby bomb k teroristickým účelům.
Revize systému EU upravujícímu obchodování s emisními kvótami a změna stávající směrnice s cílem zlepšit fungování
úpravy a rozšíření její působnosti v třetí etapě obchodování počínající v roce 2013.

Právní základ: článek
175 odst. 1 Smlouvy
o ES

Nelegislativní
opatření/ sdělení

Cílem sdělení je prozkoumat flexijistotu a pomoci členským státům přijmout soubor společných zásad do konce roku. Sdělení
upozorní na současnou situaci v oblasti flexijistoty v rámci členských států a na možné cesty ke zlepšení flexijistoty

Nelegislativní
opatření/ sdělení

Na základě dalších konzultací s členskými státy (například skupiny o zdravotních politikách a výboru pro sociální ochranu)
a příslušnými zainteresovanými stranami toto následné sdělení stanoví další kroky, jež je třeba podniknout s cílem rozvinutí
systematičtějšího přístupu k uplatňování práva Společenství a zásad v oblasti sociálních služeb.

9. Rámec společenství pro bezpečné a
účinné zdravotní služby

Legislativní návrh
Právní základ: článek
95 Smlouvy o ES

Konkrétním cílem je vytvoření rámce Společenství pro bezpečné, vysoce kvalitní a účinné zdravotnické služby, jenž:
- zajistí bezpečnost pacientů v případech, kdy je zdravotní péče poskytována v rámci celého Společenství;
- bude řešit právní nejistotu ohledně užití práva Společenství v případě zdravotních služeb, jež vytváří překážky pro
přeshraniční poskytování zdravotní péče;
- zlepší účinnost a efektivitu zdravotních služeb v celé EU.

10.

Nelegislativní

Tento návrh bude následovat po sdělení věnovaném této otázce, jež bude přijato do konce roku 2006. Vzhledem k rostoucímu

7. Sdělení o „Cestách k vyšší flexijistotě
(flexibilitě kombinované s jistotou):
dosažení lepší kombinace flexibility
a jistoty“.
8.
Sdělení
„Evropská
strategie
sociálních služeb obecného zájmu“
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právních

aktů

k posílení
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diplomatické a konzulární ochrany

opatření/ sdělení

počtu občanů EU cestujících do zahraničí, kdy je pravděpodobné, že v případě problémů někteří z nich využijí diplomatickou
nebo konzulární ochranu, není úroveň informací o jejich právech přijatelná. Informovat občany o jejich základním právu na
diplomatickou a konzulární ochranu za hranicemi EU. Členské státy by měly zavést společné standardy a společné postupy pro
pomoc občanům EU v zahraničí.

11. Bílá kniha o strategii v oblasti zdraví

Nelegislativní
opatření/bílá kniha

Cílem strategie v oblasti zdraví je:
- sjednotit veškeré iniciativy v oblasti zdraví s cílem zlepšení bezpečnosti a podpory zdraví,
- vytvořit politický program o klíčových tématech v oblasti zdraví,
- sledovat pokrok prostřednictvím cílů a ukazatelů,
- uplatňovat mechanismus a nástroje Společenství.

Nelegislativní
opatření/ sdělení

Uzpůsobení postupů strategie je potřebné k otevření světových trhů, z něhož bude mít prospěch EU i třetí země. Jedná se o
využití komplexu nástrojů obchodní politiky. K hlavním cílům patří usnadnění vývozu zboží a služeb i investic, zejména v nově
se rozvíjejících zemích a odstraňování překážek přístupu k trhům, jakož i podpora podniků činných v odvětvích, jež mají
nejsilnější potenciál k využívání odvětvové specializace ve světovém měřítku.

Nelegislativní
opatření/ sdělení

Celkovým cílem bude navrhnout konzistentní a komplexní evropskou vesmírnou politiku zastřešující EU a Evropskou
vesmírnou agenturu (ESA) společně s politikami a činnostmi členských států, jež by spojovaly potřeby uživatelů na straně
poptávky se strategickým potenciálem kosmických systémů a technologií. Politika bude směřovat k využívání kosmických
technologií a systémů k podpoře politik a cílů Unie. Poskytne politický kontext pro koordinaci stávajících programů těmito
orgány v rámci evropského kosmického programu.

Nelegislativní
opatření/ sdělení

V souladu se Zelenou knihou o cestě k budoucí námořní politice, kterou Komise přijala v červnu 2006, podá sdělení souhrn
výsledků konzultačního procesu po vydání zelené knihy, dospěje k politickým závěrům a navrhne určité následné akce, které
bude možno provést v krátkém časovém horizontu.

15. Zelená kniha o městské dopravě

Nelegislativní
opatření/zelená kniha

Tato zelená kniha vyhodnotí možný přínos evropské politiky ohledně městské dopravy. Zelená kniha rovněž vymezí
problémy/náročné úkoly, (možné) nová opatření včetně „včasných opatření“ , případných povinností a navrhne opatření, jejichž
prostřednictvím bude moci EU vytvořit přidanou hodnotu, a bude obsahovat i otázky pro další konsultace.

16. Zelená kniha o klimatických
změnách v období po roce 2012

Nelegislativní
opatření/zelená kniha

Zelená kniha pomůže vymezit oblasti, kde je zapotřebí opatření na úrovni Společenství na podporu přizpůsobení EU záporným
účinkům klimatických změn. Potřeba zvážit opatření na úrovni EU v oblasti přizpůsobení byla součástí sdělení Komise „Jak
zvítězit v boji proti celosvětové změně klimatu“.

Legislativní návrh/
nařízení

Reforma společné organizace trhu s vínem má za úkol zejména:

12. Sdělení o obnovené strategii
přístupu na trh

13. Sdělení o evropské politice
kosmického výzkumu zahrnující
evropský kosmický program

14. Sdělení o cestě k budoucí námořní
politice

17. Návrh nařízení Rady o společné
organizaci trhu s vínem (*)

Právní základ: článek
37 Smlouvy o ES

•

zvýšit konkurenceschopnost producentů vína v EU,

•

vytvořit pro víno režim, jenž by se řídil jasnými a přehlednými pravidly, jež by zajistila rovnováhu mezi nabídkou
a poptávkou, a

•

vytvořit pro víno režim, jež by uchoval nejlepší tradice produkce vína v EU, posílil sociální strukturu venkovských oblastí
a zajistil ochranu životního prostředí.

Návrhu nařízení Rady předcházelo sdělení Komise stanovující pokyny pro zákonodárnou činnost (KOM(2006) 319 v konečném
znění ze dne 22. června 2006).
18. Obranné iniciativy

CS

Průmysl obranných zařízení neměl dosud možnost podílet se na zavádění vnitřního trhu. Členské státy si zachovaly vnitrostátní
kontrolu nad trhy s obrannými zařízeními a nad průmyslovými odvětvími, jichž se to dotýká (na základě článku 296 Smlouvy o
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a) Sdělení o průmyslu a trzích
obranných zařízení

a) Nelegislativní
opatření/ sdělení

b) Návrh nařízení o převodu obranných
produktů

b) Legislativní návrh/
nařízení.
Právní základ: článek
95 Smlouvy o ES

c) Návrh směrnice o koordinaci postupů
pro zadávání veřejných zakázek
v odvětví obrany

c) Legislativní návrh/
směrnice
Právní základ: článek
95 Smlouvy o ES

19. Iniciativy rozšiřování

ES). Trhy jsou proto rozdrobené, což vede k obdobné fragmentaci v oblasti výzkumu a průmyslu. Jelikož problém spočívá
v rozdrobení trhu, není pravděpodobné, že by je bylo možno vyřešit výlučně na úrovni členských států. Komise chce
podporovat konkurenceschopnost evropského obranného odvětví, přičemž zohlední specifické charakteristické rysy a potřeby
tohoto odvětví posílením komerčního statutu evropského průmyslu obranných produktů, což přispěje k dalšímu rozvoji
evropského obranného průmyslu schopného podpořit ESCP a úlohy členských států při zajišťování jejich národní bezpečnosti.
Zejména povede k posílení synergického účinku vojenských a průmyslových potřeb ohledně výrobků souvisejících s obranou.
Navíc se obecně uznává, že vysoký stupeň fragmentace trhu s obrannými zařízeními ztěžoval účinnost procesů zadávání
veřejných zakázek a fungování vnitřního trhu V této souvislosti je velkým problémem rozsáhlé využívání výjimky stanovené
v článku 296 Smlouvy o ES, protože tato výjimka vede k využívání nesladěných vnitrostátních pravidel pro zadávání veřejných
zakázek a různé praxe veřejných zakázek v segmentech trhu, na něž se de iure vztahují právní předpisy Společenství. To vše
snižuje transparentnost a otevřenost na trzích s obrannými zařízeními a značně přispívá k současné fragmentaci trhu. Komise
do konce roku 2006 přijme „interpretační sdělení o uplatňování článku 296 Smlouvy v oblasti veřejných zakázek obranných
zařízení“. Souběžně s tím Komise provede i posouzení vlivu s cílem objasnit, zda by přineslo užitek případné vydání směrnice
o veřejných zakázkách obranných zařízení stanovící pružnější pravidla, která by lépe odpovídala specifickém povaze trhů
s obrannými zařízeními.

a) Nelegislativní
opatření/ sdělení

a) „Strategický dokument“ obsahuje hlavní zjištění obsažená ve zprávách o pokroku a zahrnuje návrhy doporučení v oblasti
politik.

b) Zprávy o pokroku ohledně
Chorvatska, Turecka, Bývalé
Jugoslávské republiky Makedonie,
Bosny a Hercegoviny, Srbska (včetně
Kosova) a Černé Hory.

b) Nelegislativní
opatření/ pracovní
dokumenty

b) Ve zprávách o pokroku je vyhodnocován pokrok, jehož dosáhly Chorvatsko, Turecko a Bývalá Jugoslávské republiky
Makedonie na cestě k přistoupení, jakož i pokrok při provádění Stabilizačního a asociačního procesu, jehož dosáhly Albánie,
Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko včetně Kosova.

c) Partnerství týkající se Chorvatska,
Turecka, Bývalé Jugoslávské republiky
Makedonie, Albánie, Bosny
a Hercegoviny, Černé Hory a Srbska
(včetně Kosova).

Právní základ: článek
310 Smlouvy o ES

a) Strategický dokument o rozšiřování

c) Legislativní návrh/
rozhodnutí

c) Partnerství (Partnerství pro vstup nebo Evropská partnerství) stanoví pro každý stát prioritní cíle, jež je třeba splnit
v krátkodobém a střednědobém horizontu. Vycházejí ze zjištění obsažených ve zprávách o pokroku.

20. Evropská politika sousedství (EPS):
a) Sdělení o EPS
a) Nelegislativní
opatření/ sdělení
b) Spolupráce v oblasti Černého moře
b) Nelegislativní
opatření/ pracovní
dokumenty
c) Zpráva o pokroku provádění akčního
plánu s 11 partnerskými zeměmi

CS

c) Nelegislativní
opatření/ sdělení

a) Po debatě s Radou, Parlamentem a dalšími zainteresovanými stranami včetně partnerských zemí předloží Komise za
německého předsednictví různé návrhy k posílení EPS v oblastech jako jsou další hospodářská a obchodněpolitická integrace,
větší mobilita občanů EPS v EU a investiční fond sousedství. Předloží návrhy na následnou úpravu vztahů s Ukrajinou,
Moldavskem a Izraelem, jejichž akční plány pozbudou v roce 2008 platnosti. Sdělení bude obsahovat i vyhodnocení pokroku při
uplatňování stávajících akčních plánů EPS s 11 partnerskými zeměmi (viz písmeno c) níže).
b) Předloží návrhy k posílení účasti EU na spolupráci ve středomořské oblasti zahrnující regionální partnery EPS i Rusko a
Turecko jakožto příspěvku k regionální stabilitě a bezpečnosti.
c) Přehodnocení provádění akčních plánů jedenácti zemí a pokroku dosaženého ohledně obecných cílů evropské politiky
sousedství
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21. opatření následující po vydání Bílé
knihy o evropské komunikační politice

CS

Nelegislativní
opatření/ sdělení

Hlavním politickým cílem je vytvoření agendy praktických kroků orgánů EU, členských států a občanské společnosti na
podporu snahy Komise prohloubit kontakt s občany a upevnit demokratické základy projektu evropské integrace včetně rozvoje
evropské veřejné sféry.
Navržená opatření vycházejí z bílé knihy a následných veřejných konzultací a konferencí se zainteresovanými stranami
konanými v létech 2006 a 2007. Návrhy se zaměří na vytvoření společných zásad komunikačních práv; posílení občanských
práv (výchova k občanství); spolupráce s médii; vylepšené metody analyzování a chápání veřejného mínění a rozvoj
partnerství se všemi institucionálními partnery v členských státech s cílem posílit evropský rozměr ve vnitrostátních politických
diskusích.
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PRIORITNÍ INICIATIVY
Název:

Druh návrhu nebo
právního aktu

Iniciativy Eurozóny:

a) Nelegislativní
opatření/ sdělení

a) Konvergenční zpráva – 2007
b) Návrh rozhodnutí Rady

c) Návrh nařízení Rady o směnných
kursech měn dotčených členských států
vůči euru

b) Legislativní návrh/
rozhodnutí. Právní
základ: článek 122 odst.
2 Smlouvy o ES

Popis rozsahu a cílů
a) Na žádost členského státu, pro nějž platí výjimka, vypracuje Komise a ECB konvergenční zprávu v souladu s postupem
stanoveným v čl. 121 odst. 1 Smlouvy o ES. Ve zprávách je zkoumáno, nakolik se členským státům podařilo dosáhnout
vysokého stupně trvale udržitelné konvergence na základě čtyř konvergenčních kriterií. Slučitelnost jejich vnitrostátních
právních předpisů s právem Společenství tvoří rovněž součást hodnocení.
b) Má-li jeden či více členských států splnit podmínky pro přijetí eura, Rada jejich výjimku zruší.
c) Má-li jeden či více členských států splnit podmínky pro přijetí eura, Rada rozhodne o směnných kursech nových členů
Eurozóny.

c) Legislativní návrh/
nařízení. Právní základ:
článek 123 odst. 5
Smlouvy o ES

Sdělení Komise Radě a Evropskému
parlamentu o podpůrném systému
v odvětví zpracování bavlny a návrh
nařízení ke změně kapitoly 10a hlavy IV
Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

Legislativní návrh/
nařízení
Právní základ: Čl. 37
odst. 2 Smlouvy o ES a
Protokolu č. 4 o bavlně
připojený k aktu o
přistoupení z roku 1979
(zejména jeho 6.
odstavec).

Dne 7. září 2006 zrušil Evropský soudní dvůr reformu bavlnářství z roku 2004, jelikož rozhodnutí o reformě nevzalo v úvahu
veškeré relevantní činitele, zejména pracovní náklady a hospodárnost primárních zpracovatelských podniků které jsou podle
názoru Soudního dvora nezbytné k vyhodnocení rentability bavlnářství. Současný systém může být užíván i nadále až do
vydání nového nařízení.

Bílá kniha o žalobách na náhradu
škody pro porušení právních
předpisů EU o hospodářské soutěži

Nelegislativní
opatření/bílá kniha

Bílá kniha navrhne navázání na Zelenou knihu z roku 2005, v níž byly prozkoumány různé procesní a technické překážky
v členských státech bránící podnikům a jednotlivcům, kteří byli poškozeni v důsledku porušení právních přepisů ES
o hospodářské soutěži, v úspěšném podání soukromé žaloby s cílem vymoci od porušitele náhradu za utrpěnou škodu.
Hlavním cílem je zajistit účinný výkon rozhodnutí Evropského soudního dvora, v němž dospěl k závěru, že by plná účinnost
Smlouvy byla ohrožena, pokud by kterýkoliv jednotlivec nemohl vznést nárok na náhradu škody způsobené jednáním, jež by
mohlo omezit nebo narušit hospodářskou soutěž, a že existuje povinnost poskytnout účinné prostředky k prosazení práva na
náhradu škody.

Sdělení
Komise
o
provádění vnitrostátních
strategií
ekologických
veřejných
zakázek
založených na cílích EU a pravidelném
monitorování a srovnávacím hodnocení

Nelegislativní opatření/
sdělení

Zvýšit politický profil navrhováním cílů EU v oblasti ekologických veřejných zakázek; posílit provádění poskytnutím pokynů
členským státům pro přijímání vnitrostátních akčních plánů zadávání ekologických veřejných zakázek a navrhováním
pravidelného srovnávacího hodnocení a monitorování Komisí a členskými státy.

Bílá

Nelegislativní

CS

kniha

o integraci

trhů

EU

Bílá kniha o hypotečních úvěrech obsahující sdělení o všech iniciativách navrhovaných Komisí na podporu vytvoření trhu EU
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s hypotečními úvěry
Návrh směrnice o koordinaci postupů při
udělování koncesí

opatření/bílá kniha
Legislativní návrh/
směrnice
Právní základ: článek
47 odst. 2, a články 55
a 95 Smlouvy o ES

s hypotečními úvěry na základě rozsáhlých konzultací následujících po vydání Zelené knihy na rok 2005 „Hypoteční úvěr v
EU“.
Konzultace s veřejností o Zelené knize o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (VSS) a právní předpisy
Společenství o zadávání veřejných zakázek a o koncesích ukázaly potřebu stabilního a jednotného právního prostředí pro
udělování koncesí na úrovni EU. Přestože jsou koncese ekonomicky významné, postupy udělování koncesí na práce jen
několik ustanovení sekundárního práva Společenství.. Bez ohledu na tyto ustanovení si mohou smluvní strany svobodně zvolit
způsob výběru soukromého partnerského subjektu, třebaže při tom musí zaručit plný soulad se zásadami a pravidly
vyplývajícími ze Smlouvy. Ohledně nich je udělování koncesí na poskytování služeb upraveno pouze zásadami Smlouvy o ES:
Koordinace úrovni EU se jeví jako nejvhodnější k vytvoření potřebné právní jistoty za předpokladu, že bude uvedena do
souladu s uvedenou potřebou flexibility veřejných orgánů a vytvoření rovných podmínek pro hospodářské subjekty.

Směrnice Evropského parlamentu a
Rady o přeložení sídla společnosti
s ručením omezeným do zahraničí

Legislativní návrh/
směrnice
Právní základ: článek
251 Smlouvy o ES

Návrh předlohy obsahuje základní rámcové předpisy o přeložení sídla společností s ručením omezeným bez zrušení
v domovském členském státě a formálním znovuzaložením v hostitelském členském státě. Směrnice má za úkol zajistit
kontinuitu těchto právnických osob. Bude obsahovat i konkrétní ustanovení o účasti zaměstnanců.

Návrh
směrnice
o
solventnosti
pojišťovacích společností (Solventnost
II) (*)

Legislativní návrh/
směrnice
Právní základ: čl. 47
odst. 2 a čl. 55 Smlouvy
o ES

Pojišťovací společnosti čelí rostoucí konkurenci, konvergenci finančního odvětví a mezinárodní závislosti. Souběžně
s obdobným vývojem v odvětví bankovnictví a v důsledku mezinárodního vývoje platební schopnosti, řízení rizik a účetnictví
má nový režim platební schopnosti chránit pojistníky a příjemce pojistných plnění. Zvýší konkurenceschopnost pojistitelů v EU
a zajistí lepší alokaci kapitálových zdrojů bez významného narušení trhu a zabraňování inovací v pojišťovnictví.

Návrh novely směrnice o subjektech
kolektivního
investování
do
převoditelných
cenných
papírů
(SKIPCP)

Doporučení Komise o proporcionalitě
kapitálu a kontroly v podnicích v EU

Legislativní návrh/
směrnice
Právní základ: články
47 odst. 2 a 95

Nelegislativní opatření/
doporučení

Sdělení o sazbách DPH, které se liší od
standardní sazby

Nelegislativní opatření/
sdělení

Návrh směrnice Rady o modernizaci
ustanovení o DPH ohledně finančních
služeb včetně pojištění (*)

Legislativní návrh/
směrnice Právní základ:
článek 93 Smlouvy o
ES

CS

Směrnice zavedla pojem povolení SKIPCP, který při splnění podmínky prostého sdělení umožní nabízet služby fondu drobným
investorům v kterékoliv zemi EU v případě, že byl schválen ve státě svého sídla. Ustanovení směrnice stanovící investiční
limity, informační požadavky a jiné prvky SKIPCP byla navržena s cílem chránit investory. Třebaže se při praktickém zavádění
povolení SKIPCP vyskytly určité problémy, připravilo cestu pro přeshraniční prodej investičních fondů. Nepostačilo však
k usnadnění konsolidace odvětví a zajištění vyšší efektivity.
Tento návrh má za cíl zmodernizovat stávající právní rámec tak, aby bylo dosaženo zamýšlených cílů (efektivita trhu a ochrana
investorů) v situaci, kdy strukturální změny vedou ke změně prostředí, v němž se vyvíjí odvětví investičních fondů.
Operační cíle:
1) odstranit překážky sjednocování evropského trhu s fondy,
2) zvýšit úsporu nákladů na různých stupních hodnotového řetězce odvětví investičních fondů a zajistit, aby ušetřené
prostředky přecházely na investory, 3) zajistit přiměřený rámec pro investory, aby mohli přijímat poučená investiční rozhodnutí
Hlavním cílem je určit stávající odchylky ohledně proporcionality mezi vlastnictvím a kontrolou kótovaných společností v EU;
vyhodnotit jejich ekonomický význam a určit, zda tyto odchylky mají vliv na finanční trhy v EU. To Komisi umožní posoudit, zda
současný systém hlasovacích práv akcionářů v rámci EU představuje překážku sjednocování finančních trhů v EU, jež je
základní podmínkou maximalizace výhod plynoucích z rozšíření pro všech 25 členských států EU.
Záměrem Komise je použít výsledky studie o kvalitě vypracované skupinou nezávislých odborníků:
- ke zhodnocení současné situace v rozšířené EU – 25, zejména ohledně vytváření pracovních míst, hospodářského růstu
a řádného fungování vnitřního trhu,
- k prodiskutování potřeby a/nebo možnosti nových návrhů v oblasti snížených sazeb DPH,
Veškeré návrhy by se měli zaměřit na dosažení vyšší konzistence při uplatňování sazeb DPH v EU, jež mají přispět k řádnému
fungování vnitřního trhu a k souladu se stanovenými politickými cíli. Vyjasnění rozsahu působnosti snížených sazeb DPH
odstraní nejistotu občanů i podnikatelského sektoru.
Současná ustanovení jsou zastaralá a musí být přinejmenším zaktualizována. Celkové právní a regulační prostředí, v němž
toto odvětví funguje, nedrží krok s vývojem odvětví a odporuje směřování k vertikální integraci. Společnostem se tak brání ve
vylepšování jejich ekonomických a právních struktur s cílem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Změny by měly vést
k modernizaci pravidel, přičemž je třeba zajistit soulad se stanovenými politickými cíli a snížit potřebu vyjasňování soudní
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cestou.
Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální
soudržnosti
Sdělení o „Provádění Lisabonské
agendy: Programy politiky
soudržnosti 2007-2013“

Nelegislativní opatření/
zpráva
Nelegislativní opatření/
sdělení

Zpráva pro Evropský parlament, Radu, Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů o pokroku dosaženém v prohlubování
ekonomické a sociální soudržnosti a o příspěvku evropských a národních politik ke snaze o dosažení tohoto cíle, jakož i o
příspěvku strukturálních fondů, fondu soudržnosti, Evropské investiční banky a dalších finančních nástrojů (článek 159
Smlouvy o ES a článek 45 nařízení (ES) č. 1260/1999).
V tomto sdělení je vyhodnocena míra, jakou nové programy politiky soudržnosti na léta 2007-2013 podpoří provádění
obnovené Lisabonské agendy (zejména výsledky programu účelového vázání prostředků a zvýšení výdajů na
inovace).

Legislativní návrh/
nařízení
Právní základ: článek
37 Smlouvy o ES

Protiprávní, neohlášený a neregulovaný rybolov představuje v celosvětovém měřítku největší hrozbu udržitelnosti stavu ryb
a biologické rozmanitosti moří. Zároveň způsobuje značné ztráty pobřežním komunitám a rybářům, kteří svou činnost
vykonávají legálně. Akční plán FAO z roku 2001 byl výrazem shody vůle mezinárodního společenství použít k řešení
protiprávního, neohlášeného a neregulovaného rybolovu veškeré vhodné prostředky. Po přijetí Akčního plánu Evropským
společenstvím v roce 2002 bylo zapotřebí definovat novou strategii, přičemž bylo nutno zhodnotit, čeho již bylo dosaženo,
a určit potřebu nových opatření.

postupném
v rámci

Nelegislativní opatření/
sdělení

Cílem je snížit množství odpadu při rybolovných činnostech a zvýšit udržitelnost rybolovu postupnou eliminací odpadů
a omezením množství vedlejších úlovků.

Sdělení Komise o nedostatku vody a
suchách

Nelegislativní opatření/
sdělení

Sdělení představuje reakci na žádost několika členských států o iniciaci evropského opatření proti nedostatku vody a suchům,
jež byla přednesena na zasedání Rady EU pro životní prostředí. Komise v červnu 2006 předložila Radě EU pro životní
prostředí první informační nótu, v níž se zavázala na základě podrobného hodnocení posoudit, jaká další opatření k řešení
problému nedostatku a vody by bylo možno přijmout na úrovni EU.

Akční plán udržitelné výroby a spotřeby
(Sustainable
Production
and
Consumption – SCP)

Nelegislativní
opatření/akční plán

Evropská rada vyzvala Komisi, aby v rámci obnovené strategie udržitelného rozvoje dotvořila do roku 2007 akční plán
udržitelného rozvoje v EU (Sustainable Development Strategy – SDS) z června roku 2006. Cílem je rozvíjet udržitelnou
spotřebu a výrobu podpořením sociálního a ekonomického rozvoje tak, aby nebyla překračována absorpční schopnost
ekosystémů, jakož i snižováním závislosti ekonomického růstu na technologiích a zvyklostech poškozujících životní prostředí.

Sdělení a návrh nařízení Rady o
zintenzivnění opatření proti
protiprávnímu, neohlášenému
a neregulovanému rybolovu (IUU)
Sdělení
o politice
odstraňování
odpadů
evropského rybolovu

Legislativní návrh úpravy zachycování
a geologického skladování uhlíku (CCS)

Legislativní návrh/
směrnice
Právní základ: článek
175 Smlouvy o ES

Zachycování a skladování uhlíku představuje novou technologii, jež by mohla významně přispět ke snížení emisí CO2 v EU
i v celosvětovém měřítku. Acquis v oblasti životního prostředí bude vyžadovat přizpůsobení této technologii s cílem odstranit
nedůvodné překážky cestou vytvoření právního rámce EU pro CCS, což umožní nastolit právní jistotu pro investory v celé
Evropě a reagovat na nová rizika v oblasti životního prostředí.

Bílá kniha: „Na cestě k evropskému
programu přizpůsobování změně
klimatu“

Nelegislativní
opatření/bílá kniha

Předložit bílou knihu s názvem „Na cestě k evropskému programu přizpůsobování změnám klimatu“, v níž budou zohledněny
odpovědi získané v průběhu konzultací o zelené knize o přizpůsobení (má být zveřejněna koncem roku 2006), a v níž budou
uvedena konkrétní opatření, jež by měla Komise provést.

Návrh nařízení Evropského parlamentu
a Rady o motorových vozidlech

Legislativní návrh/
nařízení Právní základ:

Tímto nařízením se stanoví požadavky pro typové schválení vodíkových systémů a vodíkových komponent motorových vozidel
kategorií M a N. Zahrnuje rovněž požadavky na zabudování konkrétních komponent nebo systémů do uvedených vozidel.

CS
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poháněných kapalným nebo stlačeným
plynným vodíkem

Návrh nařízení Evropského parlamentu
a Rady o typovém schválení těžkých
užitkových vozidel a motorů vzhledem
k jejich emisím (návrh Euro VI) (*)
Zákonodárná iniciativa ke snižování
emisí
CO2
z lehkých
užitkových
vozidel“.

Revize směrnice 2001/81/ES
Evropského parlamentu a Rady ze
dne 23. října 2001 o vnitrostátních
emisních stropech (NES; national
emission ceilings, NEC) pro určité látky
znečišťující ovzduší

Revize stávajících právních předpisů
o průmyslových emisích (*)

Sdělení Komise o provádění
a vynucování právních předpisů EU
v oblasti životního prostředí
Bílá kniha o výživě:

CS

článek 95 Smlouvy o
ES

Hlavním cílem je zajistit řádné fungování vnitřního trhu s motorovými vozidly poháněnými vodíkem i vysoký stupeň bezpečnosti
obyvatel a ochrany životního prostředí.

Legislativní návrh/
nařízení
Právní základ: článek
95 Smlouvy o ES

Návrh se zaměří na těžká užitková vozidla. Hlavním cílem návrhu je stanovit limity VI pro emise znečišťujících látek. V první
řadě se jedná o cíl vnitřního trhu, který úzce souvisí s cílem ochrany životního prostředí.

Legislativní
návrh/Právní
základ:
článek 175 Smlouvy o
ES

Legislativní návrh/
směrnice
Právní základ: článek
175 Smlouvy o ES

Legislativní návrh/
směrnice
Právní základ: článek
175 Smlouvy o ES

Nelegislativní opatření/
sdělení

Nelegislativní
opatření/bílá kniha

Příslušnost: Snižování průměrných emisí CO2 a snižování spotřeby motorů osobních automobilů (M1) a lehkých užitkových
vozidel (N1) prodávaných v EU25.
Cíl: bude určen druh nástroje a cíl při zohlednění:
•
pokroku, jehož dosáhl automobilový průmysl v rámci svého dobrovolně uzavřeného závazku snížit do roku 20082009 emise CO2 na 140 g na kilometr jízdy.
•
cíle společenství, jímž je snížení emisí na 120 g CO2/km do roku 2012
•
integrovaný koncept snižování emisí CO2 (celkový přehled bude podán ve sdělení Komise koncem roku 2006)
Stanovení národních emisních stropů (kilotuny/rok), jež budou členské státy povinny dodržovat v roce 2020 ohledně SO2, NOx,
VOC, NH3 a primárních částic (PM2.5).
Aby se zamezilo zkrácení života obyvatelstva celkově o 1,71 miliónu let následkem vystavení účinkům tuhých částic, aby se o
2200 případů snížila akutní úmrtnost v důsledku vystavení účinkům ozónu ve srovnání s úmrtností v roce 2000 a aby se v
rámci technických možností snížilo ohrožení přírodního prostředí v důsledku acidifikace a eutrofizace musí být sníženy emise
SO2 o přibližně 82 %, emise NOx zhruba o 60 %, těkavé organické sloučeniny (VOC) asi o 51 %, amoniak asi o 27 % a
primární částice (PM2.5) přibližně o 59 % ve srovnání s výší emisí v roce 2000.
Stávající právní rámec Společenství upravující průmyslové emise je složitý a obsahuje zejména tyto právní akty: směrnici
96/61/ES o integrované prevenci a kontrole znečišťování životního prostředí (IPPC) a některé odvětvové směrnice, zejména
směrnici 2001/80/ES o velkých spalovacích zařízeních, směrnici 2000/76/ES o spalování odpadů a směrnici 1999/13/ES
o emisích rozpouštědel. Interakce mezi těmito nástroji vyvolává řadu otázek, například ohledně vyvážení vztahu působnosti,
konzistentnosti definic, interakci operativních požadavků i sledování a podávání zpráv členskými státy.
Obecným cílem revize je vyhodnotit rozsah působnosti, zlepšit fungování stávajícího právního rámce pro oblast průmyslových
emisí a vzájemné skloubení různých právních předpisů, aniž by se změnily základní zásady a cíle, jichž je nutno dosáhnout
podle stávajícího právního rámce. Konkrétněji se jedná o:
1. vyjasnění některých právních a technických otázek, přičemž je třeba zohlednit výsledek tematických strategií
2. posouzení způsobů zeštíhlení stávajících právních předpisů o průmyslových emisích s cílem zlepšit jejich účinnost v oblasti
životního prostředí
3. posouzení používání tržních nástrojů nebo jiných nástrojů s cílem posílit provádění stávající legislativy a podpořit inovace.
Je zapotřebí uplatnit nejrůznější přístupy, aby bylo možno zlepšit provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí
v členských státech. Konference předsedů výborů EP tuto iniciativu ve své zprávě o APS na rok 2007 vřele uvítala.

V tomto dokumentu bude vytýčena strategie v oblasti výživy na úrovni EU. K jejím cílům bude náležet propagace zdravého
životního stylu (správná výživa a vyšší úroveň fyzické aktivity), aby se podařilo zvrátit rostoucí trend nadváhy a obezity

21

CS

obyvatelstva a zabránit vzniku chronických stavů vyvolaných nadměrnou tělesnou váhou (například cukrovky,
kardiovaskulárních onemocnění, některých druhů rakoviny apod.). Tato strategie vytvoří komplexní přístup ke zlepšení
životního stylu a bude propagovat partnerský přístup k provádění jednotlivých akcí. Strategie bude stavět na existujících
mechanismech, například platformě EU pro stravu a tělesnou aktivitu, která propaguje výměnu a koordinaci mezi
zainteresovanými subjekty. Akce Společenství v této oblasti je významná rovněž pro soudržnost jednotného trhu, jelikož akce
v této oblasti mohou ovlivnit volný pohyb potravinářských produktů.
Společná práce na zlepšení
bezpečnosti: Partnerství veřejné a
soukromé sféry v oblasti evropské
bezpečnosti

Nelegislativní opatření/
sdělení

Sdělení představí obecný program spolupráce veřejné a soukromé sféry v oblasti bezpečnosti včetně otázek týkajících se
výzkumu v této oblasti, boje proti terorismu a trestné činnosti, zlepšování hraničních kontrol a zpracování žádostí o víza, jakož i
ochrany osobních údajů.

Sdělení „Akční plán EU ke zvýšení
bezpečnosti výbušnin a palných zbraní“

Nelegislativní opatření/
sdělení

Podnícení debaty a dialogu se všemi subjekty, které se zabývají bezpečností výbušnin (odborníci z Europolu a Situačního
střediska, národní experti z členských států, a pracovní skupiny odborníků na terorismus při Komisi a Radě), jež budou vzaty
v úvahu při přípravě akčního plánu EU ke zvýšení bezpečnosti výbušnin a palných zbraní.

Sdělení
zločinu

Nelegislativní opatření/
sdělení

Kybernetický zločin je oblastí, v níž existuje naléhavá potřeba sladěné činnosti na úrovni EU. V akčním plánu Rady a Komise,
jímž se provádí Haagský program o posilování svobody, bezpečnosti a spravedlnost v Evropské unii, se uvádí, že sdělení
o kybernetickém zločinu bude přijato v roce 2006. Dosud bylo přijato rozhodnutí o předložení dvou samostatných sdělení,
z nichž jedno by se zabývalo preventivními a druhé represivními opatřeními. Zmíněné plánované sdělení o kybernetickém
zločinu by mělo vytýčit budoucí přístup boje proti kybernetickému zločinu v rámci celé EU

o boji

proti

kybernetickému

Sdělení o strategii v oblasti zdraví zvířat
na léta 2007-2013

Nařízení č. 1774/2002 o živočišných
vedlejších produktech

Sdělení
o dárcovství
transplantacích

orgánů

a

Sdělení Komise o navázání na Zelenou
knihu o „přizpůsobení pracovního práva
tak, aby došlo k zajištění flexibility a

CS

Nelegislativní opatření/
sdělení

Legislativní návrh/
nařízení
Právní základ: Článek
152 Smlouvy o ES a
článek 35 nařízení č.
1774/2002
Nelegislativní opatření/
sdělení

Nelegislativní opatření/
sdělení

Cílem návrhu je:
- představit politiku Společenství v oblasti zdraví zvířat (Community Animal Health Policy – CAHP),
- představit jasné cíle odrážející priority spotřebitelů,
- zhodnotit vliv na rozpočet (finanční perspektivy Společenství na léta 2007 – 2013),
- zajistit soulad politiky v oblasti zdraví zvířat (CAHP) s ostatními politikami EU a mezinárodními dohodami (SPS),
- snížit právní zátěž,
- zajistit pro tuto politiku přiměřený rozpočet a odpovídající finanční nástroj.
Klíčovým cílem je revize zdravotních pravidel o živočišných vedlejších produktech s přihlédnutím ke zkušenostem získaným
při uplatňování nařízení č. 1774/2002. Odstranění nepřiměřených ustanovení a objasnění rozsahu platnosti nařízení by vedlo
k jasnějšímu znění, čímž by se opatření stala efektivnějšími a účinnějšími. Revizí se sníží nepotřebná zátěž a negativní vlivy,
čímž se zvýší výhody zjednodušením a vyloučením zdvojování administrativních postupů pro vnitrostátní orgány a subjekty.
Transplantace orgánů je v současné době běžnou technikou využívanou v lékařství. Transplantáty představují v mnoha
případech jedinou možnost léčby při selhání orgánů v posledním stádiu. Tento proces není bez rizika pro dárce ani pro
příjemce. Podle článku 152 Amsterdamské smlouvy má Komise právo učinit potřebná opatření ke stanovení náročných norem
kvality a bezpečnosti orgánů. Transplantace orgánů představuje velmi složitou oblast, již je možno zvládat jen při zohlednění
všech faktorů.
Pokračování Komise v konzultacích s veřejností, která byla zahájena v roce 2006 formou Zelené knihy o budoucnosti
pracovního práva. Shrne výsledky těchto konzultací a navrhne směr práce, jež může vyústit v legislativní či nelegislativní
iniciativy.
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bezpečnosti pro všechny zúčastněné“
Revize
směrnice
o bezpečnosti hraček (*)

88/378/ES

Rámcové rozhodnutí (nebo rozhodnutí o
ochraně svědků a osob spolupracujících
při soudních řízeních

Erasmus Mundus II: Rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady, kterým
se vytváří program zvyšování kvality
vyššího vzdělávání a poskytuje podpora
porozumění mezi různými kulturami
cestou spolupráce s třetími zeměmi

Legislativní návrh/
směrnice
Právní základ: článek
95 Smlouvy o ES
Legislativní návrh/
rozhodnutí
Právní základ: Čl. 31
odst. 10 Smlouvy o ES
a článek 61 Smlouvy o
ES

Hlavními cíli politik jsou zjednodušení stávajících právních předpisů, zlepšení bezpečnosti hraček vyjasněním základních
bezpečnostních požadavků, zlepšení fungování vnitřního trhu zdokonalením podmínek lepšího přístupu vnitrostátních orgánů
tržního dohledu při aplikaci platných právních předpisů.
U některých druhů trestné činnosti, například organizovaného zločinu a terorismu, existuje vyšší riziko zastrašování svědků.
Každý, kdo je orgány činnými v trestním řízení vyslechnut jako svědek, je povinen vypovídat pravdivě, ale zároveň by měla být
věnována větší pozornost právům a potřebám svědků včetně práva nebýt vystaven neúměrnému tlaku nebo osobnímu rizik
Členské státy mají povinnost chránit svědky před takovýmto tlakem tím, že jim poskytnou specifickou ochranu a účinně zajistí
jejich bezpečnost.

Legislativní návrh/
rozhodnutí
Právní základ: článek
149 Smlouvy o ES

Celkovým cílem je posílit spolupráci se třetími zeměmi a partnery v oblasti lidského a společenského rozvoje v nejširším slova
smyslu, a to cestou mezinárodního systému stipendií, který zvýší ve světovém měřítku prestiž evropského vysokoškolského
vzdělávání i jeho kvalitu a zároveň přispěje k porozumění mezi příslušníky různých kultur formou spolupráce se třetími zeměmi.

Sdělení o Evropském výzkumném
prostoru – Nové obzory a další kroky

Nelegislativní opatření/
sdělení

Sdělení o přezkoumání strategií pro
vědy o živé přírodě a biotechnologii
v polovině období

Nelegislativní opatření/
sdělení

Sdělení o zhodnocení provádění sociální
agendy (2005 – 2010) v polovině období

Nelegislativní opatření/
sdělení

Cílem sdělení bude zhodnotit provádění sociální agendy, zejména to, do jaké míry přispěla k uskutečňování sociálních cílů EU
(více pracovních příležitostí, lepší pracovní místa a rovnost příležitostí pro všechny. Vzhledem k tomuto hodnocení navrhne
novou agendu pro přístup a solidaritu a v případě potřeby se zaměří na jiné priority v oblasti zaměstnávání a sociálních služeb
a poukáže na způsoby, jimiž lze zlepšit správu a provádění agendy v budoucích letech.

Strategický plán využívání energetických
technologií

Nelegislativní opatření/
sdělení

Strategický plán využívání energetických technologií by měl napomoci urychlení vývoje slibných energetických technologií
a vytvořit podmínky pro uvádění těchto technologií na trh.

Nové legislativní návrhy, kterými se
mění regulační rámec pro elektronické
komunikační sítě a služby (*)

Legislativní návrh/
směrnice
Právní základ: článek
95 Smlouvy o ES

Hlavním cílem legislativních návrhů je zvýšit schopnost současného rámce splnit jeho původní cíle navrhováním úprav
beroucích v úvahu dosavadní zkušenosti a očekávané budoucí změny trhu i stavu technologií. Konečným cílem je vytvoření
konkurenceschopného jednotného evropského trhu pro elektronické komunikační služby a sítě.

CS

Sdělení zahajuje významnou iniciativu v Evropském výzkumném prostoru. Prozkoumá pokrok dosažený ve vztahu
k Evropskému výzkumnému prostoru od jeho počátků v roce 2000, přičemž zhodnotí úspěchy a neúspěchy s přihlédnutím
k novým vývojovým trendům, k nimž patří například Evropská rada pro výzkum (ERC) atd. a konkrétně vytyčuje nové možné
činnosti Sdělení bude předloženo k diskusi Radě, Parlamentu a veřejnosti s cílem představit návrhy konkrétních iniciativ
o druhém sdělení v roce 2008 v souvislosti s revizí finančních perspektiv, jakož i připravit cestu pro FP8.
Potřeba změny zaměření a soustředění akcí na okruhy, které jsou a) relevantní a b) kde bude společnou akcí dosaženo
lepších výsledků, než při vzájemně nesladěném postupu.
Dále je zapotřebí vzít v úvahu stanovení, čeho mají akce konkrétně dosáhnout, což umožní přesnější sledování a
vyhodnocování součastné strategie v nadcházejících letech a napomůže úvahám o možných iniciativách po roce 2010.
Tento přezkum bude podpořen studií o výzvách, důsledcích a možnostech biotechnologie v Evropě, která bude předložena
Společným výzkumným střediskem v dubnu 2007 (studie Bio4EU).
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Zelená kniha o univerzální službě
v oblasti elektronické komunikace

Nelegislativní
opatření/zelená kniha

Evropská strategie začleňování občanů
do informační společnosti (e-inclusion)

Nelegislativní opatření/
sdělení

Sdělení o posílení mobilní televize na
vnitřním trhu

Nelegislativní opatření/
sdělení

Sdělení o železniční síti zaměřené na
nákladní dopravu

Nelegislativní opatření/
sdělení

Železniční nákladní doprava se bude dále rozvíjet jen tehdy, zvýší-li svou efektivitu a bude moci nabídnout lepší kvalitu služeb.
Otevření trhu sice zvýší její dynamiku, ale zřejmě jsou potřebné i další pobídky. Ve sdělení je představen akční plán,který má
podpořit rozvoj kolejové sítě uzpůsobené pro nákladní dopravu, která by se v dlouhodobém horizontu mohla vyvinout v síť
specificky sloužící nákladní dopravě.

Akční plán
dopravy

nákladní

Nelegislativní opatření/
sdělení

V tomto sdělení bude podán výčet opatření, jež jsou považována za nezbytná z hlediska podpory lepšího využívání dopravní
infrastruktury a zlepšení logistiky v Evropě. Bude zapotřebí provést soubor opatření jak v oblasti „soft law“, tak i formálních
právních nástrojů. K těmto opatřením by mohlo náležet řešení problémových míst v logistice nákladní dopravy, rozvoj
interoperability IKT, zlepšení koordinace, vzájemné uznávání odborné přípravy v oblasti logistiky atd. Představuje následná
opatření ke sdělení o logistice nákladní dopravy z června 2006, které zahájily rozsáhlé konzultace o tomto předmětu.

Sdělení
o
provádění
programu
NAIADES o vnitrozemské vodní dopravě

Nelegislativní opatření/
sdělení

Toto sdělení se bude zabývat pokrokem při provádění akčního programu NAIADES, který byl přijat Komisí v lednu 2006. Tento
akční program obsahuje seznam opatření, jež je třeba provést na evropské, národní a regionální úrovni. Sdělení se bude
věnovat současnému stádiu těchto opatření. Zaměří se rovněž na otázku právních a finančních rámcových podmínek
potřebných k podpoře vnitrozemské vodní dopravy.

Sdělení o evropské přístavní politice

Nelegislativní opatření/
sdělení

Sdělení bude obsahovat přehled konzultací se zainteresovanými stranami a navrhne možná opatření. Na období od listopadu
2006 do května 2007 je naplánováno šest poradních seminářů se zainteresovanými stranami. Mimo jiné budou prodiskutovány:
vztahy k poskytovatelům služeb (spravedlivá soutěž, koncese, pozice přístavních orgánů), provozní úzké profily přístavů
(manipulace s náklady a kapacity, technické námořní služby), udržitelný rozvoj kapacity přístavů a záležitosti životního
prostředí, obecné záležitosti dopravní politiky, financování přístavů (státní podpory, průhlednost účetnictví a finanční autonomie
přístavů), provozní úzké profily mimo přístavy (spojení do vnitrozemí, celní problematika, logistika), konkurence
mimoevropských přístavů, opatření k budoucímu zajištění přístavního sektoru i budování pozitivního image přístavů.

Legislativní návrh o přeshraničních
sankcích v oblasti bezpečnosti silničního

Legislativní návrh/
nařízení Právní základ:

Ve svém doporučení o uplatňování nařízení v oblasti bezpečnosti silniční dopravy (2004/345/ES) se Komise zavázala předložit
návrh směrnice zaměřené na prosazování dosažení cíle 50% snížení ročního počtu osob usmrcených při silničních nehodách
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pro

logistiku

Ve sdělení o revizi regulačního rámce EU pro elektronické komunikaci ze dne 29. června 2006 (KOM(2006) 334) bylo navrženo
pouze několik menších změn směrnice o univerzální službě (2002/22/ES), přičemž se v něm uvádělo, že v roce 2007 Komise
zveřejní zelenou knihu o univerzální službě s cílem zahájit diskusi se širokou veřejností k vyjasnění úlohy a pojmu univerzální
služby v 21. století. Zelená kniha by mohla vést k legislativním návrhům v roce 2008 (v souladu s časovým rozvrhem
stanoveným v čl. 15 odst. 1 směrnice o univerzální službě).
V prohlášení ministrů přijatém v roce 2006 v Rize vyzvaly členské státy Komisi, aby v roce 2007 navrhla koherentní přístup
k začleňování občanů do informační společnosti v rámci i2010. Ve svém sdělení Komise zejména vysvětlí svůj postup
v záležitostech občanského rozměru informační společnosti Navrhne strategii začleňování do informační společnosti, v níž
zdůrazní nové možnosti pro sociálně znevýhodněné občany a oblasti, zejména ohledně posilování ekonomické, přírodní a
územní soudržnosti.
Mobilní televize nabídne nové atraktivní služby, například živé vysílání, vysílání ze záznamu i zprostředkování audiovizuálního
obsahu na objednávku. Jedná se o reálnou příležitost pro Evropu. Kombinace mobility a individuální spotřeby programů na
objednávku bude splňovat rostoucí nároky spotřebitelů na větší výběr a individuální přístup poskytovatelů.
Toto sdělení má proto podpořit zavedení a využívání mobilní televize v celé Evropě řešením tří hlavních otázek:
i) zajištění dostupnosti dostatečně harmonizovaného spektra
ii) technické aspekty a standardizace
iii) přispívání k vytváření takového právnímu prostředí, podporuje investiční činnost a inovace v tomto odvětví.
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provozu

články 71 a 156
Smlouvy o ES

Sdělení o komplementárnosti, dělbě
práce a zvýšení rozvojové pomoci

Nelegislativní opatření/
sdělení

Zelená kniha o vytvoření druhé fáze
společného
Evropského
azylového
systému

Nelegislativní
opatření/zelená kniha

Sdělení
o
výsledcích
konzultací
s veřejností
o
Zelené
knize
o
ochranných opatřeních obchodní politiky

Nelegislativní opatření/
sdělení

do roku 2010. Vynucování právních předpisů představuje klíčový prvek pro snižování počtu nehod. Bez opatření na úrovni EU
však případě pachatelů, kteří nemají pobyt v daném členském státě, často nedojde k výkonu uložené sankce. Ústředním
bodem návrhu bude vytvoření přeshraničního systému vynucování práva, které zajistí, aby bylo možno v určitém členském
státě vyšetřovat a stíhat za porušení právních předpisů řidiče z jiných členských států.
EU se zavázala ke zvýšení objemu rozvojové pomoci, kterou poskytuje (jedná se o fondy Společenství i bilaterální fondy Ke
splnění tohoto úkolu přijala EU Akční plán o účinnosti pomoci obsahující 9 cílů, jež mají být provedeny do roku 2010.
Jedním z cílů je řešení problému duplicity, odchylek a nedostatku součinnosti mezi dárci EU; tyto faktory snižují účinnost
pomoci EU a jsou spojeny s transakčními náklady, jež nejsou nezbytné. Toto sdělení je projevem strukturovaného procesu s
členskými státy, jehož cílem je vytvořit soubor operativních zásad dělby práce. Mimoto se bude zabývat strategickým
využíváním spolufinancování na podporu provádění těchto zásad.
Podnítit diskusi a dialog se všemi zainteresovanými stranami, jichž se týká azylová politika, což bude vzato v úvahu při přípravě
druhého stádia právních nástrojů, které má Komise navrhnout s cílem dotvořit společnou evropskou azylovou politiku do roku
2010.
V tomto sdělení budou vyvozeny závěry ve světle veřejné debaty o Zelené knize o nástrojích ochrany obchodu, jejíž vydání
bylo ohlášeno ve sdělení o globální Evropě. Na základě připomínek zainteresovaných stran, orgánů a jiných dotčených
subjektů bude sdělení prezentovat nejvýznamnější závěry a následná opatření.

Legislativní návrh/
nařízení
Právní základ: článek
133 Smlouvy o ES

Provádění druhého cyklu schématu VSP Společenství (na léta 2009 až 2011) v souladu s pokyny na období 10 let
k optimalizací podmínek pro přístup zboží pocházejícího z rozvojových zemí na trh EU.

Sdělení o vyhodnocení vztahů mezi EU
a Afrikou

Nelegislativní opatření/
sdělení

Komise připraví sdělení, v němž vyhodnotí aktuální stav vztahů mezi EU a Afrikou (včetně Strategie EU pro Afriku a Společné
strategie EU – Afrika).

Řešení nadregionálních bezpečnostních
hrozeb prostřednictvím nástroje stability

Nelegislativní opatření/
sdělení

Vzhledem ke schválení nástroje stability budou ve sdělení vyhodnocena podpůrná opatření zaměřená na snížení
bezpečnostních hrozeb a předcházení těmto hrozbám a budou předloženy návrhy na zvýšení účinnosti a koherence zahraniční
pomoci EU v oblastech souvisejících s bezpečnostní politikou. Budou navrženy způsoby doplnění opatření na vnitrostátní a
regionální úrovni prostřednictvím zvláštního rámce pro reakce na globální nebo meziregionální problémy. Sdělení navazuje na
předchozí iniciativy Komise (například snahy v oblasti předcházení konfliktům, sdělení komise o vnější dimenzi oblasti
spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, sdělení Komise o reformě bezpečnostního systému apod.

Nařízení Rady k uplatnění systému
zobecnělých celních preferencí – druhý
cyklus schématu všeobecného systému
preferencí na léta 2009-2011

Legislativní návrh/
rozhodnutí
Právní základ: článek
181 Smlouvy o ES

Návrh rozhodnutí uzavřít rámcové dohody o partnerství a spolupráci se Singapurem, Thajskem, Indonésií (1. pololetí), Malajsií
a Filipínami (2. pololetí). Návrh vyjednávacích směrnic pro rámcové dohody o partnerství a spolupráci s Vietnamem,
Kambodžou a Laosem (1. pololetí). Návrh vyjednávacích směrnic pro přistoupení ke Smlouvě o přátelství a spolupráci ASEAN.

Lidská práva a demokracie

Nelegislativní opatření/
sdělení

Sdělení o obecných zásadách podporování demokracie a lidských práv na základě budoucího Evropského nástroje pro
demokracii a lidská práva.

Nařízení, kterým se mění nařízení (ES)
č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k
dokumentům Evropského parlamentu,

Legislativní návrh/
nařízení
Právní základ: článek
255 Smlouvy o ES

Cílem navrženého nařízení je zlepšit nařízení 1049/2001 s přihlédnutím ke zkušenostem získaným při jeho provádění,
judikatuře z posledních let a výsledků veřejných konzultací, jež se uskuteční koncem roku 2006.

Globální dohody se zeměmi ASEAN

CS
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Rady a Komise
Bílá kniha o komunikaci: operativní
návrhy

Nelegislativní
opatření/bílá kniha

V operativních návrzích se jedná o konkrétní opatření a jejich financování na základě návrhů uvedených v závěrečné zprávě
o následných opatřeních k Bílé knize v těchto bodech:
- vymezení společných zásad: institucionální nástroj komunikace;
- posílení úlohy občanů– evropská fóra;
- práce s médii a novými technologiemi,
- porozumění evropskému veřejnému mínění a
- spolupráce na novém partnerství o komunikaci v EU "

(60 iniciativ) (*), jež také přispívají k programu zjednodušování

CS

26

CS

INICIATIVY PŘISPÍVAJÍCÍ KE ZJEDNODUŠENÍ
Název:

Druh právního
aktu ke
zjednodušení
legislativy:

Návrh nařízení Rady o společné organizaci trhu Revize
s vínem

Popis rozsahu a cílů

Reforma společné organizace trhu s vínem má za cíl zejména:
• zvýšení konkurenceschopnosti producentů vína v EU,
• vytvoření režimu pro víno, jenž se bude řídit jasnými jednoduchými pravidly zajišťujícími rovnováhu mezi nabídkou a
poptávkou a
• vytvoření režimu pro víno, jenž napomůže k zachování nejlepších tradic produkce vína v EU, posílí sociální strukturu
venkovských oblastí a zajistí ochranu životního prostředí.
Návrhu nařízení Rady předcházelo sdělení Komise stanovící cíle legislativy (KOM(2006) 319 ze dne 22. června 2006
v konečném znění).

Zpráva o křížovém plnění a příslušné legislativní Revize
návrhy pro režimy přímých podpor v rámci společné
zemědělské politiky

Zpráva obsahující vhodné legislativní návrhy na provádění mechanismů křížového plnění nařízení Rady (ES) č.
1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla režimů přímé podpory.

Nařízení Rady o informačních a propagačních Přepracování
akcích na zemědělské výrobky

Cílem této iniciativy je stanovit předpoklady, postupy a kontroly v oblasti spolufinancování informačních programů a
opatření
ke
zvýšení
odbytu
zemědělských
produktů
na
vnitřním
trhu
a
v třetích
zemích.
Tato iniciativa se odrazí ve zredukování čtyř nařízení o opatřeních ke zvyšování odbytu zemědělských produktů (dvou
nařízení Rady a dvou nařízení Komise) na dvě (jedno nařízení Rady a jedno nařízení Komise).

Změna právních předpisů upravujících žádosti o Revize
vývozní licence

Přepracování článku 25 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 povede k vyjasnění toho, že (z důvodů efektivnosti)
elektronické verze certifikátů uvedených v článku 19 mohou být předkládány vydávajícímu orgánu místo dovozci nebo
vývozci.

Nařízení Komise č. 800/1999 o prokázání dovozu Revize
pro účely vývozních náhrad

Pro účely vyplácení různých náhrad musí vývozci předkládat kopie celních dovozních dokladů z daného třetího státu,
jenž prokazuje, že jsou výrobky dováženy k užívání v tuzemsku a že byla zaplacena veškerá dovozní cla. V některých
třetích státech je pořízení těchto dokladů spojeno se značnými náklady a nelze je získat v bezcelních zónách.

Nařízení komise (ES) č. 917/2004 o včelařství

Revize

Cílem je dosažení vyšší flexibility členských států při upravování přidělených finančních prostředků, což umožní lepší
provádění programu a přinese užitek v oblasti výrobních a tržních podmínek v tomto odvětví. Samostatný právní akt
Komise

Nařízení Komise (ES) č. 2808/98 a prováděcí Revize
pravidla nařízení (ES) č. 2799/98 (rozhodné
skutečnosti a směnné kursy)

Návrh se týká harmonizace rozhodných skutečností a výměnných kursů v rozličných sektorech společné zemědělské
politiky co se týče částky, ceny a podpor, které se mají převést na eura nebo národní měnu jiného členského státu.
Uvažuje se i o zrušení některých odvětvových nařízení a o úpravě nařízení (ES) č. 2808/98 s cílem používat jeden
jediný směnný kurz místo průměrné částky. Samostatný právní akt Komise

Zjednodušení standardních periodických nástrojů Revize
pro zemědělství

CS

Cílem je nahrazení většího množství odvětvových pravidel horizontálními pravidly a zjednodušení mechanismu řízení
prostřednictvím úpravy pravidelných nástrojů pro oblast zemědělství, jež se týkají:
- přidělování množství pro dovozní celní kvóty;
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- soutěžních postupů pro vývozní náhrady;
- soutěžních postupů pro veřejné skladování;
- stanovené vývozních náhrad (včetně dodržení závazků vůči WTO.
Samostatný právní akt Komise
Horizontální pravidla soukromého
zemědělských produktů

skladování Revize

Cílem je nahrazení většího množství odvětvových pravidel sektorových pravidel horizontálními pravidly a zjednodušení
mechanismu řízení soukromého skladování zemědělských výrobků:
Je plánováno provedení právní revize stávajících odvětvových ustanovení s cílem odstranit nepotřebná ustanovení a
harmonizovat systém soukromého skladování a přijetí horizontálního nařízení ohledně soukromého skladování.
Samostatný právní akt Komise

Nařízení komise (ES) č. 2295/2003 o označování Revize
vajec

Stávající prováděcí nařízení (ES) č. 2295/2003 bude přepracováno s cílem zohlednit změny zavedené novým
nařízením Rady (ES) č. 1028/2006.
Samostatný právní akt Komise

Horizontální pravidla soutěžních postupů v oblasti Revize
vývozních náhrad pro některé zemědělské výrobky

Cílem je nahrazení většího množství odvětvových pravidel a zjednodušení mechanismu řízení týkajícího se soutěžních
postupů v oblasti vývozních náhrad pro některé zemědělské výrobky, a to cestou přijetí horizontálního nařízení pro
soutěžní postupy v oblasti vývozních náhrad pro některé zemědělské výrobky.
Samostatný právní akt Komise

Horizontální pravidla pro dovozní celní kvóty Revize
upravené formou systému dovozních licencí

Cílem je nahrazení většího množství odvětvových pravidel sektorových pravidel horizontálními pravidly a zjednodušení
mechanismu řízení týkajícího se dovozních celných kvót upravených systémem dovozních licencí (s výjimkou banánů),
a to cestou právní revize stávajících odvětvových ustanovení s cílem odstranit zbytečná ustanovení a harmonizovat
nařízení o otevření dovozních celních kvót.
Samostatný právní akt Komise

Nařízení Komise (ES) č. 382/2005 o společné Revize
organizaci trhu se sušenými krmivy

Cílem je změna prováděcího nařízení, aby byly zredukovány povinnosti vyplývající z nařízení pro subjekty, které
neprovádějí zpracování (zemědělci a finální odvětví), a odstranit ustanovení, která neodpovídají současnému stavu.
Samostatný právní akt Komise

Všeobecné blokové výjimky z uplatnění článků 87 Revize
a 88 Smlouvy o ES na regionální podporu, malé
a střední podniky, výzkum a vývoj, podporu
v oblasti životního prostředí, zaměstnanost a
vzdělávání.

CS

Nové nařízení o všeobecných blokových výjimkách se bude vztahovat na oblasti, na něž se již vztahují stávající
skupinové výnimky týkající se vzdělávání, zaměstnanosti, malých a středních podniků a nových oblastí jako jsou
inovace, životní prostředí, rizikový kapitál a regionální pomoc. Státní podporu podléhající GBER nebude nutno
oznamovat Komisi. GBER shrne veškerá ustanovení o státní podpoře vyňaté z oznamovací povinnosti v jednom
dokumentu a zvýší počet případů osvobozených od předchozího oznamování, čímž se sníží administrativní zátěž
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členských států.
Sdělení o výkonu rozhodnutí o zpětném vymáhaní

Revize

Prováděcí nařízení, procesní aspekty státních Přepracování
podpor

Účinnější výkon rozhodnutí o zpětném vymáhaní podpor členskými státy je jedním z prioritních cílů akčního plánu
státních podpor.
Toto sdělení by mělo poskytnout vodítko členským státům při zajišťování řádného výkonu rozhodnutí Komise
o zpětném vymáhání.

Prováděcí nařízení poskytuje vodítko členským státům v některých procesních aspektech státních podpor
(oznamování, výpočet úroků z vymáhané podpory, předkládání zpráv).
Cílem je:
- uzpůsobit nařízení tak, aby zahrnulo zvýšené využívání elektronické komunikace mezi Komisí a členskými státy.
- zrevidovat ustanovení týkající se úroků z vymáhané pomoci s cílem přizpůsobit je ekonomické realitě;
- zrevidovat požadavky související s každoročním předkládáním zpráv pro účely transparentnosti a monitorování.

Zrušení
rozhodnutí
Rady
85/368/EHS Zrušení
o srovnatelnosti kvalifikací získaných v odborném
a učňovském školství

Po přijetí návrhu doporučení Rady a Evropského parlamentu o evropském kvalifikačním rámci KOM(2006) 479
rozhodnutí není již aktuální a udržitelné, částečně v důsledku rychlého vývoje v oblasti kvalifikací.

Revize směrnice 2001/23/ES „Převody podniků“

Hlavním cílem je vyjasnit a zjednodušit uplatňování směrnice 2001/23/ES v případech přeshraničních operací a po
konzultacích s členskými státy a sociálními partnery provést potřebné novelizace.

Revize

Kodifikace směrnice 89/655/EHS a jejích změn, Kodifikace
směrnic 95/63/ES a 2001/45/ES, o minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
používání pracovního vybavení na pracovišti

Kodifikace

Revize směrnice 88/378/ES o bezpečnosti hraček

Hlavními cíli politik jsou zjednodušení stávajících právních předpisů, zlepšení bezpečnosti hraček vyjasněním
základních bezpečnostních požadavků, zlepšení fungování vnitřního trhu zdokonalením podmínek lepšího přístupu
vnitrostátních orgánů tržního dohledu při aplikaci platných právních předpisů.

Přepracování

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady Revize
o typovém schvalování těžkých užitkových vozidel
a motorů se zřetelem k jejich emisím (návrh Euro
VI)

Zjednodušení
směrnice
o kosmetických výrobcích

76/768/EHS Přepracování

Tento návrh má vést k přepracování právních předpisů o kosmetických výrobcích v rámci obecné strategie
zjednodušení předpisů týkajících se různého zboží. Tato strategie byla avizována ve sdělení o zjednodušení z roku
2005.

Přepracování směrnice 89/106/EHS o stavebních Přepracování
výrobcích

Účelem tohoto návrhu je vyjasnit rozsah a cíle stávající směrnice a zjednodušit prováděcí mechanismy k zajištění
řádného fungování vnitřního trhu pro stavební výrobky, přičemž se má zároveň odstranit určité překážky a povinnosti,
například administrativní náklady, jež jsou nepřiměřené ve vztahu k očekávaným výhodám.

CS

Rady

Harmonizované standardy emisí motorových vozidel patří již po dlouhou dobu k významným rysům politiky EU. Řádné
fungování jednotného trhu v Evropské unii vyžaduje existenci společných standardů omezujících emise motorových
vozidel znečišťující ovzduší.
Návrh se zaměří na těžká užitková vozidla. Hlavním cílem návrhu je stanovit limity VI pro emise znečišťujících látek.
Návrh povede ke zrušení čtyř směrnic.
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Zrušení směrnice 84/539/EHS o elektrickém Zrušení
lékařském vybavení používaném v humánní
a veterinární medicíně

Tato směrnice již neodpovídá reálnému stavu věcí. Použitelné normy uvedené v příloze pocházejí z roku 1979. Rozsah
působnosti směrnice 93/42/ES o zdravotnických pomůckách, která se v současné době vztahuje pouze lékařské
přístroje používané v humánní medicíně, má být rozšířena i na veterinární přístroje.

Revize
stávajících
o průmyslových emisích

Cílem je zlepšit stávající právní rámec v oblasti průmyslových emisí a interakci mezi různými právními předpisy, aniž
by se změnily základní zásady a cíle, jichž má být dosaženo podle současného právního rámce.

právních

předpisů Přepracování

Co se týče rozsahu současné iniciativy, zahrnuje revizi směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a kontrole
znečišťování životního prostředí (IPPC) a příslušné právní předpisy o průmyslových emisích (směrnice 2001/80/ES o
velkých spalovacích zařízeních, směrnice 2000/76/ES o spalování odpadů, směrnice 1999/13/ES o používání
organických rozpouštědel při určitých činnostech a v určitých zařízeních).
Revize nařízení (ES) č. 1980/2000 o revidovaném Přepracování
programu Společenství pro udělování ekoznačky

Přepracování má podstatně zvýšit politický profil, tudíž a tudíž i akceptaci obou dobrovolných nástrojů. Změny budou
zaměřené na podstatné záležitosti a a zvláštní pozornost bude věnována potřebám malých a středních podniků,
institucionálnímu prostředí a spojnicím s dalšími nástroji politiky, zejména zadávání ekologických veřejných zakázek.
Cílem je vytvořit příznivější prostředí pro podnikání zapojením hlavních aktérů do rozhodovacího procesu, zadávání
vývoje kritérií vnějším specializovaným subjektům, těsnějším propojením ekoznačky se zadáváním ekologických
veřejných zakázek a snížením procesní zátěže Komise.

Revize nařízení (ES) č. 761/2001, kterým se Přepracování
umožňuje dobrovolná účast organizací v systému
Společenství pro ekologické řízení a audit (EMAS)

Přepracování má podstatně zvýšit politický profil, tudíž a tudíž i akceptaci obou dobrovolných nástrojů. Změny budou
zaměřené na podstatné záležitosti a a zvláštní pozornost bude věnována potřebám malých a středních podniků,
institucionálnímu prostředí a spojnicím s dalšími nástroji politiky, zejména zadávání ekologických veřejných zakázek.
Cílem je zvýšit atraktivitu pro malé a střední podniky snížením administrativní zátěže pro společnosti, zjednodušit
přístup k EMAS pro skupiny podniků a snížit množství procesních požadavků odstraněním byrokratických překážek.

Revize směrnic o odpadu z výroby oxidu titaničitého Přepracování

Cílem je sloučit stávající tři směrnice týkající se odpadu z výroby oxidu titaničitého (78/176/EHS, 82/883/EHS,
92/112/EHS) a vypustit ustanovení, která již neodpovídají realitě, přičemž bude zachována stejná úroveň ochrany
životního prostředí.

Vývoj sdíleného informačního systému o životním Sdělení/přepracování
prostředí (Shared Environmental Information
System – SEIS)

Sdělení o vizi, cílech, opatřeních a časovém plánu rozvoje Systému sdílených informací o životním prostředí.
Spolu se sdělením budou předloženy příslušné legislativní návrhy na zracionalizování podávání zpráv o životním
prostředí. Ve sdělení budou uvedena opatření ke zjednodušení podávání zpráv o životním prostředí, jež mají být
předloženy v roce 2007.

Přepracování nařízení Rady (ES) č. 850/98 Přepracování
o zachovaní zdrojů rybolovu cestou technických
opatření k ochraně mláďat mořských organismů

Rozsáhlejší revize stávajících technických opatření s cílem jejich zjednodušení a snížení jejich počtu, zvýšení
konzistence a vytvoření jednodušších postupů pro pozdější novelizaci a revizi. Vynutitelnější technická opatření budou
stanovena v úzké spolupráci se zainteresovanými stranami.

Nové legislativní návrhy, kterými se mění regulační Revize
rámec pro elektronické komunikační sítě a služby

Hlavním cílem legislativních návrhů je zvýšit schopnost současného rámce splnit jeho původní cíle navrhováním úprav
beroucích v úvahu dosavadní zkušenosti a očekávané budoucí změny trhu i stavu technologií. Konečným cílem je
vytvoření konkurenceschopného jednotného evropského trhu pro elektronické komunikační služby a sítě.
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Zrušení
linkách

rozhodnutí

2003/548/ES

o pronajatých Zrušení

Nařizování konkrétních maloobchodních služeb není ani potřebné, ani odůvodněné. Z konzultací s veřejností
o hodnocení za rok 2006 vzešel návrh na odstranění celé dosavadní koncepce cestou legislativní změny a doplněním
směrnice o univerzální službě.

Zrušení
směrnice
87/372/ES
o vyhrazení Zrušení
kmitočtových pásem pro digitální celulární sítě pro
mobilní komunikace

Politická iniciativa spojená s předcházejícími akcemi v oblasti radiokomunikačního frekvenčního spektra: WAPECS,
přídavná pásma IMT2000, politický program navržený v dokumentu KOM(2005) 411.
Nové rozhodnutí Komise v souladu s rozhodnutím 676/2002/ES upraví používání pásma 900 MHz v EU.

Revize nařízení (EC) č. 2195/2002 o společné Revize
terminologii zadávání veřejných zakázek (Common
Procurement Vocabulary – CPV)

Cílem je aktualizace a revize stávajícího nařízení Komise (po cílených a širokých konzultacích se zainteresovanými
stranami). Aktualizace nařízení CPV je nezbytná pro zachování účinného a jednoduchého systému zadávání veřejných
zakázek, který se snadno používá jak ze strany zadavatele, tak i předkladatelů návrhů.

Návrh směrnice o platební schopnosti pojišťovacích Přepracování
společností (Solventnost II)

Pojišťovací společnosti čelí rostoucí konkurenci, konvergenci finančního odvětví a mezinárodní závislosti. Souběžně
s obdobným vývojem v odvětví bankovnictví a v důsledku mezinárodního vývoje platební schopnosti, řízení rizik
a účetnictví má nový režim platební schopnosti chránit pojistníky a příjemce pojistných plnění. Zvýší
konkurenceschopnost pojistitelů v EU a zajistí lepší alokaci kapitálových zdrojů bez významného narušení trhu
a zabraňování inovací v pojišťovnictví.

Revize nařízení
potravinách

(ES)

č.

258/97

o

nových Přepracování

Revize nařízení o nových potravinách je poté, co byly z jeho působnosti vyňaty geneticky modifikované potraviny,
potřebná k vyjasnění právních předpisů, vytvoření příznivějšího prostředí pro inovace v potravinářském průmyslu a
usnadnění vnitřního a zahraničního obchodu. Důsledkem bude:
- zpřísnění při současném zjednodušení postupu schvalování nových potravin, které bude pro žadatele předvídatelnější
- posuzování bezpečnosti bude různé pro různé druhy potravin, přičemž bude možné, aby bylo možno potraviny, které
se při požívání mimo EU ukázaly jako bezpečné, dovážet do EU snáze, než je tomu dosud.
- zohlednění nových technologií, které jsou relevantní u potravin (např. nanotechnologie, klonování živočichů).

Revize
stávajících
právních
předpisech Přepracování
o označování krmiv a postupů pro schvalování
a odnímání povolení pro krmné suroviny (směrnice
79/373/EHS, 96/25/ES, 82/471/EHS a 93/74/EHS)

Přepracování, modernizace a nahrazení směrnic 79/373/EHS, 96/25/ES, 82/471/EHS a 93/74/EHS prostřednictvím
nařízení za účelem změny stávajících požadavků na značení krmiv, rozšíření nevýlučného seznamu krmných surovin a
sladění schvalovacích postupů se zásadami a ustanoveními obecných právních předpisů v oblasti potravin.

Revize stávajícího nařízení o obecném označovaní Revize a zrušení
potravin a označovaní nutriční hodnoty

Hlavním cílem je aktualizace stávajících pravidel o obecném označování potravin a výživné hodnoty, přičemž budou
zohledněny zkušenosti nabyté při uplatňování směrnic 2000/13/ES a 1990/496/EHS. Je třeba vytvořit právní předpisy,
které odpovídají potřebám spotřebitelů, nezatěžují výrobce a které lze je přizpůsobovat neustále se měnícímu trhu. To
si vyžádá nový přístup, který zajistí rovnováhu mezi flexibilitou a regulací a mezi opatřeními na vnitrostátní úrovni a na
úrovni EU. Navržené nařízení zruší výše zmíněné směrnice a vyjasní a zjednoduší právní předpisy o obecném
označování potravin a označování výživné hodnoty.

Návrh směrnice Rady o uvádění na trh Přepracování
rozmnožovacího materiál ovocných rostlin a

Změna směrnice Rady 92/34/EHS. Změny se mimo jiné týkají nové definice uvádění do oběhu a technických opatření,
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ovocných rostlin určených k produkci ovoce

která budou přijata na základě adekvátního vyhodnocení a s přihlédnutím k pokroku ve vědě a technice.
Lze vymezit dva cíle: vyjasnění a zjednodušení regulačního rámce pro podnikání; zlepšení legislativy vycházející
z vědeckotechnického pokroku a vymezení nového tržního prostředí v souladu se společnou zemědělskou politikou.

Revize směrnice o časově omezen směrnice o Přezkum
časově omezených podílech (94/47/ES)

Cílem je posílení právní jistoty spotřebitelů tím, že na všechny dlouhodobé rekreační produkty uplatňovat stejná
pravidla. Budou vytvořena jednotná pravidla, aby subjekty, které uvádějí do oběhu nové výrobky a prodávají je na trhu
musely dodržovat stejná pravidla, která platí pro poskytovatele „klasických časově omezených produktů“. Seznam
požadavků ohledně prospektů a smluv budu aktualizovány. Působnost směrnice byla rozšířena tak, aby se jí mohly řídit
i ostatní dlouhodobé rekreační produkty, jež byly vyvinuty po přijetí stávající směrnice.

Pravidla o původu (založené na Celním kodexu Přepracování
Společenství)

Komise hodlá zjednodušit pravidla původu navržením nových pravidel, jež určí pozici při jednání o všeobecném
systému preferencí, jakož i v kontextu nových dohod o ekonomickém partnerství se zeměmi AKT.

Modernizace ustanovení o DPH týkající
finančních služeb včetně pojišťovnictví:

Současná ustanovení jsou zastaralá a musí být přinejmenším zaktualizována. Celkové právní a regulační prostředí,
v němž toto odvětví funguje, nedrží krok s vývojem odvětví a odporuje směřování k vertikální integraci. Společnostem
se tak brání ve vylepšování jejich ekonomických a právních struktur s cílem zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Změny by měly vést k modernizaci pravidel, přičemž je třeba zajistit soulad se stanovenými politickými cíli a snížit
potřebu vyjasňování soudní cestou.

se Revize

Revize směrnice 92/12/EHS o obecných opatřeních Přepracování
ohledně výrobků podléhajících spotřební dani
a o držení, pohybu a sledování těchto výrobků

Zjednodušení a modernizace požadavků a převedení na počítačové zpracování cestou:
- modernizace a zjednodušení ustanovení směrnice, v případech, kdy tak lze učinit
- zapracování rozsudků ESD i pokynů Výboru pro spotřební daně do této směrnice
- uzpůsobení směrnice tak, aby podporovala převádění na počítačové zpracování ohledně pohybu výrobků
podléhajících spotřební dani v režimu pozastavení spotřební daně (projekt KSPZ – Kontrolní systém pohybu zboží
podléhajícího spotřební dani, Excise Movement Control System – EMCS).

Revize nařízení (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. Přepracování
června 2000, kterým se zavádí režim Společenství
pro kontrolu zboží a technologií dvojího užití

Návrh umožňuje zjednodušení právních předpisů a správních postupů pro veřejné orgány. Určitý počet opatření
usnadní práci administrativy Společenství, například zlepšením informačního systému o zamítnutých povoleních podle
předlohy připravené Komisí, využívání komitologie k uskutečnění změn v přílohách a přijímání pokynů, jakož i prací
soukromých subjektů, například přijímání osvědčených postupů pro uplatňování nařízení, harmonizace užívání
vývozních povolení a jejich formátu nebo elektronického systému správy žádostí o licence

Přepracování směrnice 96/26/ES a 98/76/ES Přepracování
o přístupu
k povolání
provozovatele
silniční
nákladní dopravy a provozovatele silniční osobní
dopravy

Cílem je zajistit harmonizované uplatňování a jasné porozumění tomu, co je vyžadováno, zachování vzájemného
uznávání kvalifikací, ochrana práva na usazování, racionalizace trhu, zvýšení kvality služeb a bezpečnost silniční
dopravy.
Změna stávajících pravidel posílí, vyjasní a zjednoduší uplatňování tří kvalitativních kriterií – dobré pověsti, finanční
situace a odborné způsobilosti, které subjektům umožní přístup k příslušným zaměstnáním..
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Přepracování podmínek přístupu na trh silniční Přepracování
dopravy (nařízení (ES) 881/92, 684/92, 3118/93,
12/98 a 484/2002)

Cílem je zajistit harmonizované uplatňování pravidel a jasné chápání toho požadavků, ochranu práva usazování,
racionalizace trhu, zvýšení kvality služeb a bezpečnosti silničního provozu.
Změna stávajících pravidel posílí, vyjasní a zjednoduší přístup na trh, podmínky kabotáže a použitelnost řidičského
oprávnění pro řidiče v EU.

Revize nařízení (ES) č. 2299/89 o kodexu chování Revize
pro používání počítačových rezervačních systémů

Nařízení (ES) č. 2299/89 bylo přijato v kontextu v němž byly téměř všechny rezervace letenek prováděny
prostřednictvím počítačových rezervačních systémů (CRS – computerised reservation systems) a v němž většinu CRS
vlastnily a kontrolovaly letecké společnosti. V důsledky odprodejů leteckých společností a rozvoje rezervací online se
kontext trhu změnil a zdá se, že nařízení v současné době spíše brání účinnému fungování trhu je proto zapotřebí
provést revizi tohoto nařízení.
Hlavním politickým cílem je zvýšení efektivnosti trhu vytvořením většího prostoru pro tržní síly. Zvýšení konkurence
v tomto odvětví by mělo vést ke zvýšení kvality nabízených služeb a snížení distribučních nákladů v odvětví letecké
dopravy.
Zároveň budou pečlivě posouzeny možné otázky konkurenčního prostředí a bude přezkoumána trvající potřeba kautel
potřebných v tomto odvětví.

(47 iniciativ)
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STAŽENÍ JIŽ PROJEDNÁVANÝCH LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ
Název:

Číslo KOM/SEK

Odůvodnění

Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů
Evropských společenství

KOM(2004) 501/1

Návrh je zastaralý, neboť jej nahradil návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů z roku 2006 a související
pracovní dokument o opravě pro Spojené království [KOM(2006) 99], který provádí závěry Evropské rady v oblasti
vlastních zdrojů z prosince 2005.

návrh nařízení Rady o implementačních opatřeních
o opravách rozpočtových nesrovnalostí v souladu
s články 4 a 5 rozhodnutí Rady o systému vlastních
zdrojů Evropských společenství

KOM(2004) 501/2

Viz výše

Doporučení pro doporučení Rady s cílem včasného
varování Itálii k zabránění vzniku nadměrného
schodku

SEK(2004) 485

Toto doporučení lze stáhnout, jelikož Rada dne 5. července 2004 rozhodla, že jej nepřijme.

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má
Společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES
zaujmout, ke změně rozhodnutí Rady ministrů AKTES č. 1/2003 ze dne 16. května 2003 o přistoupení
Demokratické republiky Východní Timor k Dohodě
o partnerství AKT-ES

KOM(2004) 609

Návrhem KOM(2005) 51 2-2 v konečném znění se nahrazuje a zrušuje tento návrh ohledně přístupu Timoru-Leste k 9.
ERF.

Návrh rozhodnutí Rady kterým se upravují finanční
zdroje 9. evropského rozvojového fondu v
souvislosti s přistoupením Demokratické republiky
Východní Timor k Dohodě o partnerství AKT-ES

KOM(2004) 610

Návrhem KOM(2005) 51 2-2 v konečném znění se nahrazuje a zrušuje tento návrh ohledně dané peněžní částky.

Návrh rozhodnutí Rady ke zlepšení spolupráce
mezi policií a bezpečnostními službami v boji proti
terorismu

KOM(2005) 695

S ohledem na skutečnost, že situační středisko v Radě „de facto“ posílilo své postavení evropského ústředního bodu
pro sběr informací pocházejících z bezpečnostních služeb a použilo své stávající mechanismy k výměně informací s
Europolem, takže především plánovaná vnitrostátní kontaktní místa už nemají opodstatnění, Komise již nepovažuje
tyto právní předpisy za nutné a změnila svůj přístup. Toto potvrdily negativní reakce, s nimiž se návrh setkal v Radě a v
Parlamentu. V důsledku toho již návrh neodpovídá společenské realitě.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/1999 o
vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro
boj proti podvodům (OLAF)

KOM(2004) 103

Nahrazeno novým návrhem Komise z května 2006 (a změna nařízení č. 1074/1999, viz následující bod).
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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení
(Euratom) č. 1074/1999 o vyšetřováních vedených
Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)

KOM(2004) 104

Nahrazeno novým návrhem Komise z května 2006 (a změnou nařízení č. 1074/1999, viz předcházející bod).

Návrh směrnice Rady, kterou se z důvodu
přistoupení České republiky, Estonska, Kypru,
Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska
a Slovenska mění směrnice 77/388/ES

KOM(2004) 295

Neodpovídá aktuálnímu stavu: Obsah tohoto návrhu byl převzat do směrnice Rady č. 2006/18/ES ze dne 22. února
2006.

Návrh rozhodnutí Rady, které opravňuje Českou
republiku a Polsko k uplatňování snížené sazby
DPH u určitých služeb s vysokým podílem lidské
práce v souladu s postupem stanoveným v čl. 28
odst. 6 a 7 směrnice 77/388/EHS

KOM(2004) 296

Neodpovídá aktuálnímu stavu: Obsah tohoto návrhu byl převzat do směrnice Rady č. 2006/18/ES ze dne 22. února
2006.

(10 iniciativ)
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KOMUNIKAČNÍ PRIORITY PRO ROK 2007
Komunikační priority uvedené v následujícím seznamu byly vybrány na základě politických priorit, zejména těch, jež byly definovány v v
legislativním a pracovním programu Komise na rok 2007 (CLWP), průzkumu a analýzy veřejného mínění a monitoringu médií
Prosperita (Růst a pracovní místa)
•
•
•
•
•
•
•

Vzdělávání: 20 let programu Erasmus
Výzkum a inovace včetně EIT a ERC
Přezkoumání jednotného trhu
Rozbor energetické strategie pro Evropu
Flexijistota
Přistěhovalectví
Zlepšení a zjednodušení právní úpravy

Solidarita:
•
•
•
•
•

Vyhodnocení sociální reality
Soudržnost a rozvoj venkova (2007-2013)
Ochrana životního prostředí
Evropský rok rovných příležitostí
Příprava na Evropský rok mezikulturního dialogu 2008

Bezpečnost a svoboda:
• Boj proti organizovanému zločinu a terorismu
• Hraniční kontroly
Evropa ve světě:
• Rozšíření
• Politika sousedství
• Strategie přístupu na trhy
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Budoucnost Evropy:
• Plán D a diskuse o ústavě
• 50. výročí Římských smluv
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