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Příloha I : Strategické iniciativy, jejichž přijetí je naplánováno v roce 2010* 

 
*Iniciativy, které se Komise zavázala přijmout v roce 2010 (9 měsíců: duben – prosinec). 

 

Název Druh iniciativy Popis rozsahu cílů 
Boj s krizí 
1. Sdělení o vytvoření systému posílené 
koordinace politiky na základě širšího 
a důkladnějšího dozoru 
(2. čtvrtletí) 

Nelegislativní Sdělení navrhne způsoby posílení schopnosti eurozóny prosazovat stabilitu a soudržnost měnové unie 
v návaznosti na stávající rámec řízení stanovený v Paktu o stabilitě a růstu a strategii Evropa 2020. 
Navrhne způsoby provádění článku 136 Lisabonské smlouvy v praxi k řešení fiskálních 
a makroekonomických nerovnováh prostřednictvím účinnějšího dozoru. 

2. Legislativní návrh k zvýšení 
průhlednosti a stability na trzích 
s deriváty (zúčtování ústřední 
protistranou) 
(2. čtvrtletí) 

Legislativní Hlavním cílem je zvýšit bezpečnost trhů s deriváty prostřednictvím větší průhlednosti a nižších rizik 
protistrany. Navrhovaný právní předpis nařídí zúčtování ústřední protistranou u smluv o standardizovaných 
derivátech a stanoví společné bezpečnostní, regulační a provozní normy pro zúčtování ústřední 
protistranou s cílem snížit riziko protistrany. Účastníkům trhu rovněž nařídí, aby pozice a veškeré 
transakce, které nebyly zúčtovány ústřední protistranou, zaznamenávali v registrech obchodních údajů, 
a zavede regulaci a dohled nad registry obchodních údajů s cílem zvýšit průhlednost. 

3. Legislativní iniciativa týkající se 
krátkého prodeje a swapů úvěrového 
selhání 
(3. čtvrtletí) 

Legislativní Cílem iniciativy bude zamezit škodlivým obchodním praktikám v souvislosti s deriváty a jinými finančními 
nástroji. Iniciativa doplní komplexní přístup k finančním derivátům s ohledem na swapy úvěrového selhání. 

4. Revize směrnice o systémech pojištění 
vkladů 
(2. čtvrtletí) 

Legislativní Cílem revize je zlepšit ochranu spotřebitelů (vkladatelů) harmonizací úrovně pojištění bankovních vkladů na 
100 000 EUR a zajistit větší účinnost směrnice o systémech pojištění vkladů. 

5. Revize směrnice o zneužívání trhu 
(4. čtvrtletí) 

Legislativní Cílem je zvýšit integritu trhu stanovením případů zneužívání trhu, chránit investory a umožnit příslušným 
správním orgánům vyšetřovat a postihovat zneužívání trhu. Bude zahrnovat rovněž úroveň a povahu 
sankcí za zneužívání trhu. 

6. Sdělení o efektivním a účinném rámci 
pro krizové řízení 
(4. čtvrtletí) 

Nelegislativní Sdělení objasní návrhy Komise s cílem vybavit orgány nástroji potřebnými k účinnému řešení 
přeshraničních bankovních krizí, a tím snížit náklady daňových poplatníků. Nové nástroje by měly zvýšit 
právní jistotu a snížit riziko žaloby. 

7. Revize směrnice o kapitálových 
požadavcích (IV) 
(4. čtvrtletí) 

Legislativní Revize bude zahrnovat míru využívání pákového efektu, vytváření dostatečných rezerv (tzv. „dynamického 
oprávkování“), likviditu, procyklické chování / rezervy, vymezení kapitálu, systémově důležité finanční 
instituce a úvěrová rizika protistrany. Cílem je aktualizovat legislativní rámec v reakci na krizi a podpořit 
finanční stabilitu v EU, například donutit banky, aby odkládaly stranou přebytečný kapitál, jsou-li podmínky 
na trhu příznivé, a aby vytvářely kapitálovou rezervu, když se podmínky na trhu zhorší. 

8. Sdělení o možnostech založení fondů 
pro řešení problémů bank (2. čtvrtletí) 

Nelegislativní Dokument objasní možnosti Evropské rady, pokud jde o založení fondů pro řešení problémů bank jako 
nástroje krizového řízení, a to na základě zprávy MMF, která se očekává v dubnu. 
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Rozvíjení stěžejních iniciativ strategie „Evropa 2020“ 
9. Sdělení o digitálním programu pro 
Evropu 
(2. čtvrtletí) 
 

Legislativní / 
nelegislativní 

Cílem digitálního programu pro Evropu je využít potenciál informačních a komunikačních technologií jako 
důležité technologie umožňující přechod k nízkouhlíkové a konkurenceschopné ekonomice založené na 
znalostech. Program zaujme integrovaný přístup k problémům v oblasti digitální ekonomiky a společnosti 
a bude se zabývat záležitostmi z hlediska strany nabídky i poptávky. Určí konkrétní opatření, jež by měla 
být přijata na úrovni EU nebo na úrovni jednotlivých členských států v zájmu urychlení rozvoje 
vysokorychlostního internetu, dosažení internetového trhu pro zboží, služby a obsah bez hranic; zvýšení 
kvalifikací a poskytování služeb budoucnosti. 

10. Sdělení o „průmyslové politice pro 
éru globalizace“ 
(3. čtvrtletí) 

Nelegislativní Sdělení přemění celkové cíle týkající se zvýšení průmyslové konkurenceschopnosti při současném 
sledování cesty k nízkouhlíkové ekonomice na konkrétní iniciativy na úrovni EU; se zúčastněnými stranami 
stanoví rámec k řízení restrukturalizace odvětví směrem k činnostem zaměřeným na budoucnost, přičemž 
bude spojovat nástroje jako inteligentní regulace, zadávání veřejných zakázek, pravidla a normy 
hospodářské soutěže, jakož i spolupráce se sociálními partnery za účelem předjímání a řízení změn 
a sociálních důsledků restrukturalizace. 

11. Sdělení o evropském plánu výzkumu 
a inovací 
(3. čtvrtletí) 

Nelegislativní Evropský plán výzkumu a inovací navrhne ukazatel pro sledování inovací, jak bylo oznámeno ve sdělení 
Evropa 2020. Upřesní rovněž rámec politiky pro rozvoj evropských partnerství v oblasti výzkumu a inovací, 
rozvoj základních technologií, optimalizaci rámcových podmínek výzkumu a inovací, posílení, zjednodušení 
a další rozvoj oblasti působnosti nástrojů EU na podporu výzkumu a inovací. V návaznosti na přezkum 
akčního plánu pro technologie životního prostředí (2004–2009) bude pozornost věnována rovněž 
ekologickým inovacím. 

12. Iniciativa „Mládež v pohybu“ 
(3. čtvrtletí) 

Nelegislativní Sdělení objasní strategii k integraci programů EU a jednotlivých členských států pro mobilitu, vysoké školy 
a výzkumné pracovníky za účelem modernizace vysokoškolského vzdělávání, na podporu podnikání 
prostřednictvím mobility mladých odborníků a k prosazování uznávání neformálního učení. Ve sdělení 
budou oznámeny další iniciativy zahrnující prvky související s politikou i programem, které budou 
předloženy v nadcházejících letech. Tento rámec bude zahrnovat evropský program výměny podnikatelů – 
„ERASMUS pro mladé podnikatele“. 

13. Sdělení o zaměstnávání mladých lidí 
(4. čtvrtletí) 

Nelegislativní Sdělení se bude zabývat způsoby posílení politiky k překonání dopadu krize na mladé lidi. Přezkoumá 
způsoby, jak usnadnit přechod od vzdělávání a odborné přípravy do zaměstnání. Dokument se bude 
zabývat rovněž možností, jak zajistit lepší propojení mezi prioritami politiky a fondy EU, zejména 
Evropským sociálním fondem. Sdělení oznámí soubor nových iniciativ na podporu zeměpisné mobility 
mládeže (EURES), mobilizaci podnikatelského sektoru k přijímání mladých lidí do zaměstnání a oznámí 
vyšší přímou podporu inovativních projektů prostřednictvím programů PROGRESS, celoživotní učení 
a „Mládež v akci“. 

14. Program pro nové dovednosti 
a pracovní místa 
(3. čtvrtletí) 

Nelegislativní Cílem je určit způsoby, jak lépe zvládnout ekonomický přechod a zvýšit míry účasti, usnadnit mobilitu 
pracovníků uvnitř EU a lépe sladit kvalifikace a nabídku na trhu práce s poptávkou, a to s příslušnou 
finanční podporou ze strukturálních fondů, posílit kapacity sociálních partnerů, posílit spolupráci v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy za účelem zvýšení úrovně kvalifikací a zajistit, aby byly v průběhu 
obecného, odborného a vysokoškolského vzdělávání i vzdělávání dospělých osob získávány a uznávány 
kvalifikace: Evropský rámec dovedností, schopností a pracovních míst (ESCO). 

15. Sdělení o platformě pro boj proti 
chudobě 
(4. čtvrtletí) 

Nelegislativní 
 

Cílem je předložit návrhy týkající se platformy pro boj proti chudobě a oznámit změny otevřené metody 
koordinace v sociální oblasti k dosažení tohoto cíle. Sdělení se bude zabývat pokrokem v sociální oblasti 
a předloží program k zajištění většího politického závazku a zviditelnění a silnější pozitivní součinnosti 
s ostatními politikami. Zvláštní pozornost bude věnována aktivnímu začleňování a dětské chudobě. 
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Řešení překážek v Evropě 
16. Nové uspořádání jednotného trhu 
(2. čtvrtletí) 

Nelegislativní Toto sdělení bude následovat po Montiho zprávě. V návaznosti na strategii Evropa 2020 určí „chybějící 
spojovací články“ a stanoví směr pro nové uspořádání jednotného trhu s cílem zajistit jeho plný potenciál. 

17. Nařízení o požadavcích na překlad 
v případě budoucího patentu EU 
(2. čtvrtletí) 

Legislativní Toto nařízení je zapotřebí k vyřešení ujednání o překladech pro patent EU, která byla vyloučena z nařízení 
o patentu EU (jelikož Lisabonská smlouva stanoví zvláštní právní základ pro samostatné nařízení 
o ujednáních týkajících se jazykových záležitostí a překladů). Toto je kritický prvek, aby se patent EU mohl 
stát skutečností. 

18. Bílá kniha o budoucnosti dopravy 
(4. čtvrtletí) 

Nelegislativní Bílá kniha nastíní akční program pro dopravu do roku 2020. Stanoví celkový rámec pro opatření v příštích 
deseti letech v oblastech dopravní infrastruktury, právních předpisů o vnitřním trhu, dekarbonizace dopravy, 
technologií pro řízení dopravy a čistá vozidla a využívání normalizace, nástrojů založených na trhu 
a pobídek. Stanoví opatření, která jsou nezbytná k vytvoření jednotného dopravního prostoru a dosažení 
cílů strategie Evropa 2020 (tj. zejména 3 % HDP na VaV a cíle „20-20-20“ pro emise skleníkových plynů, 
obnovitelnou energii a energetickou účinnost). 

19. Soubor opatření v oblasti energetické 
infrastruktury: 

• Sdělení o rozvoji energetické 
infrastruktury pro horizont do 
roku 2020/30 

• Pracovní dokument útvarů 
Komise o energetické 
infrastruktuře 

• Sdělení o přípravě prvního 
návrhu pro příbřežní rozvodné 
sítě v evropských severních 
mořích 

• Zpráva o stavu inteligentních sítí 
(4. čtvrtletí) 

Nelegislativní / 
legislativní 

Sdělení se zaměří na investiční potřeby na základě scénářů týkajících se nabídky a poptávky, na 10leté 
plány sítí Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav (ENTSO) a na priority v oblasti rozvoje 
infrastruktury a financování. Sdělení se bude zabývat rovněž opatřeními, jejichž cílem je diverzifikovat 
zdroje a trasy dodávek plynu, a rovněž budoucími potřebami v oblasti infrastruktury, například pro ropu 
nebo CO2. 
 
Pracovní dokument útvarů Komise vyhodnotí šest prioritních opatření v oblasti infrastruktury, která byla 
oznámena v druhém strategickém přezkumu energetiky, včetně propojení plynárenských a elektrizačních 
soustav ve Středomoří. Sdělení o příbřežních rozvodných sítích předloží vizi pro rok 2020 a 2030 a určí 
rovněž hlavní záležitosti v oblasti regulace, jimiž je nutno se zabývat, aby bylo možno rozvíjet 
integrovanější řešení rozvodných soustav v dlouhodobějším horizontu. Zpráva o inteligentních sítích 
představí vývoj v této oblasti vedoucí k možnému legislativnímu návrhu v roce 2011. 

Člověk na prvním místě evropské agendy a budování Evropy občanů 
20. Akční plán na provádění 
Stockholmského programu 
(2. čtvrtletí) 

Nelegislativní Akční plán rozvine Stockholmský program stanovením přesných opatření, jež je nutno přijmout ke splnění 
jeho cílů. Akční plán by mohl sestávat ze: 
– stručného úvodního sdělení, jehož cílem je umožnit nové Komisi sdělit názory na program, vyzdvihnout 
její priority pro příští funkční období a převést Stockholmský program na cílenější politické poselství; 
– souboru tabulek s opatřeními, která jsou zapotřebí k splnění cílů Stockholmského programu, přičemž 
u každého opatření je uvedena lhůta pro provedení a odpovědná strana (strany) pro období 2010–2014. 

 
21. Revize nařízení (ES) č. 44/2001 
o příslušnosti, uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských 
a soudních věcech (Brusel I) 
(4. čtvrtletí) 

Legislativní Změna nařízení bude sledovat tyto cíle: posun ke zrušení doložek vykonatelnosti v občanských a soudních 
věcech, rozšíření jeho oblasti působnosti na případy zahrnující vztahy se třetími státy, přizpůsobení jeho 
ustanovení novým mezinárodním nástrojům v dotyčné oblasti a lepší fungování těchto ustanovení, pokud 
byly při jejich uplatňování zjištěny problémy. 
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22. Revize směrnice o pracovní době 
(4. čtvrtletí) 

Legislativní Cílem je předložit nové návrhy k přizpůsobení právních předpisů potřebám pracovníků, podniků, veřejných 
služeb a spotřebitelů 21. století. Tyto návrhy budou založeny na dvoustupňových konzultacích se 
sociálními partnery (na základě Smlouvy) a posouzení právních, sociálních a hospodářských dopadů, které 
bude zveřejněno předem. 

23. Sdělení o evropském smluvním právu 
– metoda k přijetí společného 
referenčního rámce 
(3. čtvrtletí) 

Nelegislativní Cílem sdělení je zahájit postup vedoucí k evropskému smluvnímu právu jako nepovinnému 28. režimu či 
dokonce jako evropskému občanskému zákoníku. Na základě práce odvedené s ohledem na společný 
referenční rámec pro smluvní záležitosti iniciativa objasní metodu k přijetí a používání společného 
referenčního rámce. Nový režim usnadní přeshraniční transakce a zaručí standardní podmínky, což přinese 
prospěch malým podnikům pokoušejícím se vstoupit na nové trhy. 

24. Zpráva o občanství včetně rozboru 
překážek pro volný pohyb a nápravných 
opatření 
(4. čtvrtletí) 

Nelegislativní Článek 25 SFEU Evropskou komisi vybízí, aby co tři roky předložila zprávu o uplatňování občanských práv. 
Na tomto základě lze předložit návrh na „posílení nebo rozšíření“ těchto práv. Zpráva o občanství bude 
informovat rovněž o překážkách pro občany, pokud chtějí pořizovat zboží a služby na přeshraničním 
základě, a navrhne způsob, jak lze tyto překážky nejlépe odstranit. 

25. Nový ucelený právní rámec pro 
ochranu údajů 
(4. čtvrtletí) 

Legislativní Směrnici EU o ochraně údajů (1995) je nutno přizpůsobit novému technickému rozvoji a mimoto zajistit 
ochranu údajů s ohledem na veškeré činnosti EU, jak předpokládá Lisabonská smlouva (článek 16) 
a Listina základních práv. 

Zajistit otevřenou a bezpečnou Evropu 
26. Sdělení o strategii vnitřní bezpečnosti 
(4. čtvrtletí) 

Nelegislativní Strategie vnitřní bezpečnosti je důležitou součástí Stockholmského programu. Stockholmský program 
určuje společné hrozby a společné nástroje a politiky, které musí EU používat v zájmu dosažení 
maximálního účinku při řešení těchto hrozeb. Španělské předsednictví vypracovalo první dokument 
zaměřený na občany. Sdělení konsoliduje tuto práci prostřednictvím účinných politik v oblasti policejní 
spolupráce, přístupu k hranicím a trestního soudnictví v boji proti společným hrozbám. Důraz bude kladen 
na možnou přidanou hodnotu EU prostřednictvím zvláštních opatření. 

Řešení dlouhodobých společenských problémů 
27. Zelená kniha o důchodech 
(2. čtvrtletí) 

Nelegislativní Cílem je určit problémy, projednat odpovědnosti členských států a Unie v této oblasti a získat údaje od 
široké škály zúčastněných stran. Zelená kniha bude mít široký záběr a bude se zabývat celou škálou 
nástrojů politiky. K nim patří využívání otevřené metody koordinace v oblasti důchodů s přihlédnutím 
k článku 8 směrnice o platební neschopnosti, směrnice o zachování nároků na penzijní připojištění, 
směrnice o penzijních fondech a součinnost s nařízením o sociálním zabezpečení. Zelená kniha uváží 
rovněž důsledky širších záležitostí spojených s pojištěním, investováním (soukromé úspory) a bydlením 
(financování založené na jištění nemovitostí). 

28. Sdělení o nové politice a strategii EU 
k zachování biologické rozmanitosti po 
roce 2010 
(4. čtvrtletí) 

Nelegislativní Sdělení objasní závazky, jejichž přijetí by EU měla uvážit v souvislosti s mezinárodním úsilím a na základě 
tlaků vyvíjených na ekosystémy. Strategie stanoví řadu dílčích cílů, na jejichž základě budou přijata 
opatření. Analýza bude zahrnovat veškeré tlaky (nadměrné využívání; změnu klimatu; změnu/fragmentaci 
využívání půdy, rozšiřování invazivních druhů) a ekosystémy (lesy, vodstvo, mořské prostředí atd.). Důraz 
však bude kladen na hlavní složky biologické rozmanitosti nebo tlaky vyvíjené na úrovni EU konkrétními 
odvětvími (včetně zemědělství a rybolovu) s cílem zajistit konkrétní zaměření a účinnější zajištění výsledků. 

29. Sdělení o posílení schopnosti EU 
reagovat na katastrofy 
(4. čtvrtletí) 

Nelegislativní Sdělení objasní možnosti posílení schopnosti EU reagovat na katastrofy a kapacit připravenosti v Evropě i 
mimo ni se zahrnutím tří hlavních stavebních kamenů: civilní ochrany, humanitární pomoci a větší 
spolupráce mezi civilními a vojenskými složkami. 
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Prohloubení evropské obchodní agendy 
30. Sdělení o „obchodní strategii pro 
Evropu roku 2020“ 
(3. čtvrtletí) 

Nelegislativní Sdělení objasní obecné strategické priority obchodní politiky, na něž je nutno se v několika příštích letech 
zaměřit. Iniciativa bude souviset rovněž s ostatními důležitými hospodářskými a horizontálními strategiemi, 
které byly přijaty na úrovni EU, zejména strategií Evropa 2020. 

31. Sdělení o přispění Unie k dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí: dvanáctibodový 
akční plán na podporu rozvojových cílů 
tisíciletí 

Nelegislativní Za účelem přípravy na summit OSN na vysoké úrovni věnovaný přezkumu rozvojových cílů tisíciletí 
(září 2010) sdělení posoudí pokrok při dosahování osmi rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015 a určí 
společné strategie EU s cílem zajistit její přiměřené přispění k vyřešení zbývajících problémů. 

Modernizace nástrojů a způsobů práce, které EU používá 
32. Přezkum rozpočtu 
(3. čtvrtletí) 

Nelegislativní Na základě priorit stanovených ve strategii Evropa 2020 tento komplexní přezkum rozpočtu EU na 
období 2007–2013 posoudí, jak finanční zdroje EU co nejúčinněji odrážejí hlavní cíle politiky Unie a slouží 
těmto cílům, a tak připraví cestu pro jednání vedoucí k dalšímu víceletému finančnímu rámci. 

33. Sdělení o budoucím směřování 
společné zemědělské politiky 
(4. čtvrtletí) 

Nelegislativní Sdělení přezkoumá cesty budoucího směrování SZP, které jsou nezbytné pro veřejnou diskusi a k zajištění 
konzultací před vypracováním legislativních návrhů. Bude navazovat na přezkum rozpočtu a sdělením 
nebudou dotčeny návrhy, které Komise předloží v roce 2011 s ohledem na víceletý finanční rámec. 

34. Pátá zpráva o hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti 
(4. čtvrtletí) 

Nelegislativní Pokrok, jehož bylo dosaženo v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti a začleňování priorit 
EU; úloha fondů, EIB a ostatních finančních nástrojů a dopad ostatních politik EU a vnitrostátních politik na 
dosažený pokrok, včetně možností budoucího směřování politiky soudržnosti před vypracováním 
legislativních návrhů. Zpráva bude navazovat na přezkum rozpočtu a nebudou jí dotčeny návrhy, které 
Komise předloží v roce 2011 s ohledem na víceletý finanční rámec. 
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Příloha II: Orientační seznam možných strategických a prioritních iniciativ, které jsou zvažovány* 

 
*Iniciativy jsou seskupeny podle oblastí politiky. V rámci každé oblasti politiky jsou iniciativy uvedené tučně možnými strategickými iniciativami. Uvedené 
iniciativy se vztahují na rok 2010 a další období.1 

 
Název Druh iniciativy Popis rozsahu cílů 
Zemědělství a rozvoj venkova 
Legislativní návrhy v návaznosti na 
sdělení Komise o společné 
zemědělské politice po roce 2013 

Legislativní Legislativní návrhy přijaté v návaznosti na sdělení Komise o SZP po roce 2013. 

Soubor opatření týkajících se politiky 
jakosti zemědělských produktů 

Legislativní 
a nelegislativní 

– Přepracované znění právních předpisů o zeměpisných označeních. 
– Přezkoumání proveditelnosti stanovení zvláštních nepovinných vyhrazených údajů, například „produkt 
horského hospodaření“. 
– Zvážení stanovení obecných základních obchodních norem a přiměřeného označování s uvedením místa 
hospodaření v rámci obchodních norem pro zemědělské produkty. 
– Pokyny k systémům certifikace jakosti zemědělských produktů. 

Sladění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 
(financování společné zemědělské 
politiky), 1234/2007 (jednotné nařízení 
o společné organizací trhů), 247/2006 
(POSEI) a dalších 

Legislativní Cílem je sladění přenesených a prováděcích pravomocí Komise se Smlouvou o fungování Evropské unie 
(SFEU). 

Zpráva o kvótách na mléko na základě 
kontroly stavu SZP (čl. 184 odst. 6 
nařízení č. 1234/2007) 

Nelegislativní V souladu se závěry kontroly stavu společné zemědělské politiky z listopadu 2009 má Komise předložit dvě 
zprávy týkající se odvětví mléka, jednu do roku 2011 a druhou do roku 2013, se zvláštním zaměřením na 
zavádění koncepce „hladkého přechodu“. Bude se jednat o první z těchto dvou zpráv. 

Legislativní návrh na základě sdělení 
Komise „Cesta k cílenějšímu zaměření 
podpory určené zemědělcům v oblastech 
s přírodním znevýhodněním“ 
(znevýhodněných oblastech) 

Legislativní Podpora pro znevýhodněné oblasti je udělována s cílem přispět prostřednictvím trvalého využívání 
zemědělské půdy k zachování krajiny a k udržení a prosazování systémů udržitelného hospodaření. Tato 
podpora je zásadní součásti politiky rozvoje venkova. 

Opatření přijatá v návaznosti na práci 
skupiny na vysoké úrovni pro mléko 

Legislativní 
a nelegislativní 

Skupina na vysoké úrovni dokončí svou zprávu v červnu 2010. Poté mohou následovat legislativní návrhy i 
nelegislativní iniciativy. 

Rozpočet 
Návrh nového víceletého finančního 
rámce 

 Stanovení rozpočtových priorit a návrh na nový víceletý finanční rámec pro nadcházející období. 

                                                 
1 (**) označuje iniciativy v oblasti právně nevynutitelných předpisů. 
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Tříletý přezkum finančního nařízení 
a prováděcích pravidel 

Legislativní Účelem revize finančního nařízení je vytvoření podmínek pro lepší využívání rozpočtových prostředků 
(svěřenecké fondy, mezinárodní finanční instituce, partnerství veřejného a soukromého sektoru) na 
podporu přístupu ke grantům zaměřeného na výsledky a zvýšení odpovědnosti za plnění rozpočtu. 

Zpráva o fungování interinstitucionální 
dohody 

Nelegislativní Tato zpráva bude představovat důkladný přezkum fungování stávající interinstitucionální dohody – 
v souladu s prohlášením č. 1 interinstitucionální dohody – v případě potřeby s předložením příslušných 
návrhů. 

Boj proti změně klimatu 
Sdělení o „začleňování opatření pro 
přizpůsobení se změně klimatu a 
zmírňování této změny do politik EU a 
posuzování finančních nástrojů vůči 
klimatu“ 

Nelegislativní Sdělení bude zahrnovat strategii a konkrétní opatření k začleňování tématu přizpůsobení se změně klimatu 
a zmírňování této změny do ostatních politik a finančních nástrojů EU. To zahrnuje zejména posuzování 
politik s ohledem na klima, například v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, průmyslu a služeb, 
energetiky, dopravy, výzkumu a inovací, zdraví, vod, mořského prostředí a rybolovu, ekosystémů a 
zachování biologické rozmanitosti. 

Sdělení o analýze praktických politik 
nezbytných k dosažení 30% snížení 
emisí EU a posouzení stavu energeticky 
náročných odvětví 

Nelegislativní Analýza opatření, která jsou zapotřebí k překročení 20% snížení emisí do roku 2020 vzhledem k cílům 
v oblasti dekarbonizace stanoveným pro rok 2050. To zahrnuje rovněž posouzení stavu energeticky 
náročných odvětví, u nichž hrozí riziko úniku uhlíku. 

Možná iniciativa Komise k překročení 
20% cíle (20 až 30 %)  

Legislativní V očekávání výsledku analýzy z roku 2010 možná iniciativa k případnému dosažení cíle týkajícího se 
snížení emisí o více než 20 %. 

Sdělení o plánu pro dosažení 
nízkouhlíkové ekonomiky do roku 2050, 
rovněž za účelem určení potřebných 
scénářů pro rok 2030 

Nelegislativní Sdělení vypracuje analýzu milníků na cestě do roku 2050, včetně nezbytných scénářů týkajících se 
ambiciózní úrovně pro rok 2030 se zohledněním přispění ze strany odvětví s největšími emisemi. 

Návrh na revizi stávajících právních 
předpisů za účelem začlenění opatření 
na zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 

Legislativní Jako opatření v návaznosti na sdělení o přizpůsobení se změně klimatu zvláštní návrhy k začlenění 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu do různých politik a programů. 

Zpráva a případný návrh revize nařízení 
o fluorovaných skleníkových plynech 

Nelegislativní / 
legislativní 

Zpráva za účelem posouzení provádění nařízení o fluorovaných skleníkových plynech. Přezkum 
požadovaný nařízením, v případě potřeby s připojením legislativního návrhu. 

Revize rozhodnutí EU o monitorování 
emisí skleníkových plynů 

Legislativní Zjednodušení a zlepšení stávajících požadavků na monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. 

Hospodářská soutěž 
Přezkum rámce politiky v oblasti 
hospodářské soutěže pro odvětví 
motorových vozidel (nařízení o blokové 
výjimce pro motorová vozidla) 

Legislativní 
a nelegislativní 

V říjnu 2009 přijala Komise předlohu pokynů a předlohu nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla. 
Tyto pokyny a nařízení mají nahradit stávající nařízení o blokové výjimce, a to od 1. června 2010 pro 
poprodejní trh a od 1. června 2013 pro primární trh. Veřejné konzultace k předlohám skončily v únoru 2010. 

Sdělení o státní podpoře ve formě 
krátkodobého pojištění vývozních úvěrů 

Nelegislativní Cílem sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů je odstranit narušení hospodářské soutěže 
v důsledku státní podpory v oblasti krátkodobého pojištění vývozních úvěrů. To se vztahuje na státní 
podporu v oblasti krátkodobého pojištění vývozních úvěrů. Platnost stávajícího sdělení skončí na konci 
roku 2010, nebude-li prodlouženo nebo revidováno. 
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Přezkum antimonopolní politiky 
s ohledem na horizontální dohody: 
přezkum dvou nařízení (dohody 
o výzkumu a vývoji a specializační 
dohody) a pokyny k používání 
článku 101 SFEU na dohody 
o horizontální spolupráci 

Legislativní 
a nelegislativní 

Přezkum stávajících nařízení o blokových výjimkách pro specializační dohody a dohody o výzkumu 
a vývoji, jejichž platnost skončí v prosinci 2010; souběžně přezkum pokynů k dohodám o horizontální 
spolupráci. Cílem je zajistit účinnou ochranu hospodářské soutěže v oblasti dohod o horizontální spolupráci 
a zajistit právní jistotu pro podniky. 

Změna pokynů k ochraně životního 
prostředí s ohledem na systém EU pro 
obchodování s emisemi po roce 2013 

Nelegislativní Bude nutno přijmout změnu pokynů k ochraně životního prostředí za účelem stanovení pravidel pro 
podporu spojenou se systémem obchodování s emisemi (politicky citlivá otázka „úniku uhlíku“). 

Návrh nařízení o státní podpoře pro 
uhelný průmysl 

Legislativní Návrh nařízení Rady pro povolení podpory na ukončení činnosti a podpory na zděděné závazky v uhelném 
odvětví. Platnost stávajícího nařízení skončí na konci roku 2010. 

Přezkum rámce pro státní podporu pro 
odvětví stavby lodí 

Nelegislativní Na odvětví stavby lodí se vztahují zvláštní pravidla státní podpory, zejména přísnější pravidla týkající se 
regionální podpory a pravidla pro podporu inovací přizpůsobených trhu. V období 2007–2008 bylo 
rozhodnuto prodloužit rámec pro odvětví stavby lodí o další 2 roky. Byly zkoumány alternativní možnosti 
a dotyčné odvětví mohlo vyjádřit své stanovisko. 
Přezkum bude zahrnovat otázky, zda jsou nadále zapotřebí zvláštní odvětvová pravidla, a pokud ano, 
nakolik jsou nutné změny stávajících pravidel. 

Rozvoj 
Budoucnost ERF Legislativní Stávající ERF skončí v roce 2013, případné začlenění ERF do rozpočtu EU. 
Jarní balíček týkající se rozvojových cílů 
tisíciletí (pracovní dokumenty útvarů 
Komise: účinnost podpory, rozvojové cíle 
tisíciletí, podpora obchodu, financování 
rozvoje a první pracovní program v rámci 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje) 
pro summit v roce 2010 za účelem 
přezkumu rozvojových cílů tisíciletí (jaro)  

Nelegislativní Balíček bude sestávat ze sdělení (bod 31), k němuž budou připojeny podpůrné dokumenty (pokrok, jehož 
bylo dosaženo s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí, financování rozvoje, účinnost podpory, podpora 
obchodu a první pracovní program v rámci soudržnosti politik ve prospěch rozvoje), jakož i zvláštní sdělení 
o rámci politiky EU pro pomoc rozvojovým zemím při řešení problémů v souvislosti se zabezpečováním 
potravin, o úloze EU, pokud jde o celosvětové zdraví, a o daních a rozvoji: spolupráce s rozvojovými 
zeměmi při prosazování řádné správy věcí veřejných v daňových záležitostech. 

Sdělení o společné strategii EU-Afrika Nelegislativní V rámci přípravy na třetí summit EU-Afrika (v Tripolisu v listopadu 2010) sdělení vyhodnotí provádění 
společné strategie EU-Afrika; posoudí výsledky a nedostatky prvního akčního plánu v rámci strategie 
(2008–2010); předloží potřebné návrhy pro další akční plán (2011–2013) a bude se zabývat politickou 
a strategickou dimenzí partnerství a vydá doporučení k zvýšení jeho účinnosti. 

Zelená kniha o rozpočtové podpoře Nelegislativní Význam rozpočtové podpory ve vnější spolupráci – téměř polovina plánování ERF – vyžaduje otevřenou 
diskusi o této kontroverzní otázce s cílem podpořit silný evropský konsensus ohledně tohoto nástroje. 

Sdělení o změně klimatu a rozvoji Nelegislativní Tato iniciativa přezkoumá výsledky summitu v Kodani v návaznosti na to, co mohlo být v Kodani 
dohodnuto. Důležitým prvkem této strategie by mělo být zavedení financování pro rychlé zahájení, které EU 
přislíbila v prosinci 2009, přičemž je nutno mít na paměti, že zeměmi, které v Kodani s EU spolupracovaly 
nejvíce, bylo rozvojové země, zejména ty nejchudší a nejzranitelnější. 

Návrh na nahrazení rozhodnutí 
o přidružení se zámořskými zeměmi 
a územími (jehož platnost skončí) 

Legislativní Platnost rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27.11.2001 o přidružení zámořských zemí a území skončí 
dne 31.12.2013 a bude nutné je nahradit. 
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Přezkum Evropského konsensu o rozvoji Nelegislativní Tato iniciativa naváže na výsledky přezkumu rozvojových cílů tisíciletí na summitu v roce 2010, pokud se 
bude považovat za vhodné přezkoumat Evropský konsensus o rozvoji z roku 2005. 

Sdělení o posílení růstu 
a konkurenceschopnosti v partnerství 
s podniky: strategie pro podnikání 
v rozvojových zemích 

Nelegislativní Iniciativa se zaměří na růst a tvorbu pracovních příležitostí v rozvojových zemích v partnerství se 
soukromým sektorem. Jedná se o promítnutí přístupu růstu pro všechny v rámci strategie Evropa 2020 do 
vnějších politik. 

Digitální agenda 
Sdělení o strategii pro širokopásmové 
připojení 

Nelegislativní V celkovém rámci digitální agendy poskytne strategie EU pro širokopásmové připojení rámec politiky pro 
opatření zaměřená na podporu 100% pokrytí EU širokopásmovým připojením a k zvýšení investic do 
přístupových sítí nové generace. 

(**) Doporučení týkající se přístupových 
sítí nové generace 

Nelegislativní V rámci digitální agendy pro Evropu je cílem doporučení poskytnout vnitrostátním regulačním orgánům 
vodítko ohledně budoucího návrhu regulačních nápravných opatření týkajících se přístupových sítí nové 
generace v zájmu soudržnosti regulace na jednotném trhu. 

Program politiky rádiového spektra Legislativní Cílem víceletého programu politiky rádiového spektra je stanovit strategické směry politiky EU v oblasti 
spektra, včetně potřeby zdrojů spektra, aby mohla EU splnit hlavní cíle, například rozvoj vysokorychlostních 
komunikačních sítí pro všechny. 

Rozhodnutí o pásmu 800 MHz Legislativní Rozhodnutí o technické harmonizaci, které stanoví minimální podmínky, jež musí dodržovat uživatelé 
pásma 800 MHz při jiném použití než pro pozemní vysílání. 

Budoucnost univerzální služby a práva 
uživatelů 

Nelegislativní Toto sdělení je součástí opatření přijatých v návaznosti na prohlášení Komise z roku 2009 určené EP 
ohledně univerzální služby, shrne výsledky veřejných konzultací o zásadách budoucí univerzální služby 
(1. pololetí roku 2010) a posoudí nutnost aktualizace směrnice 2002/22/ES o univerzální službě. 

Směrnice o elektronickém podpisu Legislativní Rámec pro elektronickou identifikaci (eID) a ověřování. 
Akční plán pro elektronické zdravotnictví Nelegislativní Plán na období 2011–15, který stanoví cíle pro operativní opatření k dosažení širokého rozvoje 

interoperabilních elektronických zdravotních záznamů, služeb telemedicíny. 
(**) Bezpečnostní normy IT při zadávání 
veřejných zakázek 

Nelegislativní Doporučení Rady na podporu přijetí bezpečnostních norem IT při zadávání veřejných zakázek (tj. ISO/IEC 
15408: Kritéria pro hodnocení bezpečnosti informačních technologií). 

Nařízení o modernizované Evropské 
agentuře pro bezpečnost sítí a informací 
(ENISA) 

Legislativní / 
nelegislativní 

 

Platnost stávajícího nařízení o založení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) skončí 
v březnu 2012. 

Zpráva o stavu vývoje roamingových 
služeb v EU 

Nelegislativní Podle pozměněného nařízení o roamingu musí Evropská komise vyhotovit do 30. června 2011 zprávu, 
která přezkoumá fungování nařízení a zhodnotí, zda bylo dosaženo jeho cílů. 

Ochrana kritické informační infrastruktury Nelegislativní Sdělení navrhne politické pokyny pro mezinárodní spolupráci v oblasti odolnosti a stability internetu. 
Přezkum směrnice o opakovaném použití 
informací veřejného sektoru 

Legislativní Přezkum se bude zabývat oblastí působnosti nástroje, omezeními s ohledem na poplatky za opakované 
použití informací veřejného sektoru a objasněním zásady, aby byly veškeré materiály, které jsou obecně 
dostupné, rovněž opakovaně použitelné pro nekomerční a komerční účely. 

(**) Evropské značky důvěry Nelegislativní Doporučení zavede obchodní značku EU, kterou mohou použít pouze přeshraniční internetové služby, jež 
splňují požadavky popsané v nařízení. 

Hospodářské a měnové záležitosti 
Sdělení o vnějším ekonomickém 
zastoupení v MMF a Světové bance 

Nelegislativní Sdělení uváží stávající postupy koordinace a navrhne třístupňový přístup k zvýšení účinnosti a efektivnosti 
zastoupení eurozóny/EU v MMF a Světové bance. 
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Návrh Komise na rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady o poskytnutí záruky 
EU na ztráty Evropské úvěrové banky 
z úvěrů a záruk na projekty mimo EU 

Legislativní EU poskytne Evropské investiční bance (EIB) rozpočtovou záruku pokrývající rizika státní nebo politické 
povahy v souvislosti s jejími operacemi v oblasti úvěrů a úvěrových záruk mimo EU na podporu cílů vnější 
politiky EU (tzv. mandát EIB pro poskytování úvěrů třetím zemím). Komise musí předložit návrh pro druhou 
polovinu období 2007–2013. Následně by měl být vypracován návrh Komise na další finanční rámec 
(2014–2020). 

Rámcové nařízení o makrofinanční 
pomoci 

Legislativní Zjednodušení rozhodovacího procesu u tohoto nástroje EU v oblasti vnější pomoci v zájmu zlepšení jeho 
účinnosti a rychlosti. Naléhavost krizových situací je silným argumentem pro zamezení zdlouhavým 
postupům a prodlevám. Namísto rozhodnutí v každém jednotlivém případě je navrhováno rámcové nařízení 
pro poskytování makrofinanční pomoci třetím zemím, s nimiž má Evropská unie důležité politické, 
hospodářské a obchodní vztahy, aby mohl tento nástroj lépe reagovat. 

Návrh nařízení o Evropském systému 
národních a regionálních účtů v Evropské 
unii 

Legislativní Celkovým cílem je revize ESA 95 (nařízení č. 2223/96) s cílem zajistit soulad národních účtů v Evropské 
unii s novým hospodářským prostředím, pokrokem v oblasti metodického výzkumu a potřebami uživatelů. 
Nový ESA by měl být i nadále vhodným metodickým referenčním rámcem pro sestavování kvalitních údajů 
národních účtů, které jsou zapotřebí pro podporu provádění důležitých politik EU. Revize bude 
představovat rovněž příležitost k dalšímu zlepšení standardů ESA 95 a zajištění jejich lepšího zaměření na 
různá použití v EU. V největším možném rozsahu bude rozvinut integrovanější systém. 

Konvergenční zpráva pro rok 2010 Nelegislativní Komise a ECB vyhotoví vlastní konvergenční zprávu podle postupu stanoveného v čl. 140 odst. 1 SFEU. 
Kladné hodnocení konvergence u jednoho či více států by mohlo vést k rozšíření eurozóny. 

Sdělení o veřejných financích v EMU pro 
rok 2010 

Nelegislativní Sdělení o veřejných financích v EMU pro rok 2010 předkládá v zhuštěné podobě důsledky/problémy politiky 
uvedené ve výroční zprávě o veřejných financích. Zpráva o veřejných financích přezkoumává fiskální vývoj 
v členských státech EU a pojednává o aktuálních otázkách v oblasti tvorby fiskální politiky a fiskálního 
dohledu v EU. 

Vzdělávání, kultura a mládež 
(**) Návrh Komise na doporučení Rady 
o předčasném ukončování školní 
docházky 

Legislativní Předčasné ukončování školní docházky je jedním z hlavních témat strategie Evropa 2020. Doporučení 
členským státům poskytne „soubor nástrojů politiky“, jež bude možno využít při řešení této otázky, a urychlí 
zlepšování situace v EU. 

Návrh integrovaného programu 
„Mládež v pohybu“ na období 2014–
2020 (fáze II) 

Legislativní V souladu s iniciativou „Mládež v pohybu“ bude vypracován program spolu se stávajícím programem 
v oblasti „celoživotního učení“ a programem „Mládež v akci“, jakož i vnějšími akcemi k vytvoření 
a začlenění podpory programu pro cíle iniciativy „Mládež v pohybu“. 

Návrh Komise na rozhodnutí EP a Rady 
o strategickém programu inovací EIT 
a změnu nařízení o EIT 

Legislativní Jak požaduje nařízení o EIT, strategický program inovací předloží návrhy na správu, činnosti a zdroje pro 
další 7leté období. 

Sdělení o provádění ustanovení o sportu 
v Lisabonské smlouvě 

Nelegislativní Toto sdělení předloží návrhy na zavedení nových pravomocí v oblasti sportu stanovených v Lisabonské 
smlouvě, včetně vytvoření rámce pro politickou spolupráci. 

Zelená kniha o uvolnění potenciálu 
kulturních a tvůrčích odvětví 

Nelegislativní Tato zelená kniha přezkoumá možnosti zlepšení rámcových podmínek k zvýšení příspěvku tvůrčích 
a kulturních odvětví k růstu Evropy založenému na znalostech a šetrnému k životnímu prostředí. 
 

Sdělení o novém stimulu pro spolupráci 
v oblasti evropského odborného 
vzdělávání a odborné přípravy: 2010–
2020 

Nelegislativní Toto sdělení navrhne soubor směrů pro podporu modernizace politik v oblasti odborného vzdělávání 
a odborné přípravy. Jedná se o příspěvek pro schůzku ministrů v Bruggách, která je naplánována na konec 
roku 2010. 

Sdělení Komise o příležitostech Nelegislativní Na základě veřejných konzultací sdělení analyzuje stávající situaci na trhu digitální kinematografie, stanoví 
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a výzvách pro evropskou kinematografii 
v digitální éře 

politiku Komise v této oblasti (včetně státní podpory) a nastíní nový program podpory MEDIA pro digitalizaci 
kin. 

(**) Návrh doporučení Rady o podpoře 
studijní mobility mladých lidí 

Legislativní Jako součást iniciativy „Mládež v pohybu“ doporučení navrhne opatření členských států k zvýšení možností 
studijní mobility a odstranění překážek mobility. 

Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu o provádění evropského 
programu pro kulturu 

Nelegislativní Sdělení podá zprávu o pokroku, jehož bylo na evropské a vnitrostátní úrovni dosaženo s ohledem na tři 
strategické cíle evropského programu pro kulturu od jeho přijetí v roce 2007. Zpráva poskytne informace 
pro úvahy členských států ohledně budoucího pracovního plánu pro kulturu od roku 2011. 

Sdělení o iniciativě týkající se nových 
evropských schopností 

Nelegislativní Cílem sdělení je rozvíjet přístup založený na klíčových schopnostech v oblasti odborného vzdělávání, 
vzdělávání dospělých osob a vysokoškolského vzdělávání v návaznosti na doporučení o klíčových 
schopnostech z roku 2006 a bude zahrnovat návrh na evropský pas osobních dovedností. 

Sdělení Komise: návrh hodnotících 
kritérií pro mobilitu a zaměstnatelnost 

Nelegislativní Komise byla požádána, aby předložila návrhy na nová evropská hodnotící kritéria v oblasti mobility 
a zaměstnatelnosti týkající se toho, jak dobře jednotlivé části a úrovně vzdělávání a odborné přípravy 
připravují lidi pro trh práce. 

(**) Návrh doporučení Rady 
o informačních službách pro mobilitu 
umělců a kulturních pracovníků 

Legislativní Tento návrh stanoví minimální normy a služby, jež má poskytovat síť vnitrostátních informačních služeb 
s cílem zpřístupnit umělcům a kulturním pracovníkům přesné, aktuální a snadno dostupné informace, které 
potřebují pro svou mobilitu. 

Sdělení Komise o vzdělávání v raném 
dětství 

Nelegislativní Sdělení shromáždí podstatné důkazy, které existují v současnosti (např. prostřednictvím OECD, UNICEF, 
atd.) a stanoví pracovní program v rámci otevřené metody koordinace. 

Návrh Komise na doporučení Rady 
o informálním a neformálním učení 

Legislativní Jako součást iniciativy „Mládež v pohybu“ zmapuje soubor nástrojů politiky na podporu a zajištění lepšího 
uznávání informálního a neformálního učení. 

Návrh Komise na rozhodnutí EP a Rady 
o nových opatřeních v oblasti kultury 
a médií na období 2014–2020 

Legislativní Návrh naváže na zkušenosti získané v rámci programu Kultura (2007–2013) a programu MEDIA 2007. 

Předloha společné zprávy Rady 
a Komise o pokroku, jehož bylo 
dosaženo v rámci priorit v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) 
na období 2009–11, jež bude vyhotovena 
v roce 2012 

Nelegislativní Zpráva o uplatňování otevřené metody koordinace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v období 2009–
11, jak předpokládá strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě, 
a aktualizace priorit pro další období. 

Sdělení o modernizaci vysokoškolského 
vzdělávání 

Nelegislativní Cílem je revidovat a navrhnout nové cíle pro budoucnost tohoto programu politiky. To může zahrnovat 
případné návrhy týkající se průhlednosti a systému hodnocení vysokoškolských institucí. 

Sdělení Komise: návrh nových 
hodnotících kritérií pro jazykové 
dovednosti 

Nelegislativní Komise předloží návrh nových evropských hodnotících kritérií v oblasti jazykových dovedností. To je nutno 
posoudit v kontextu stávajícího souboru ukazatelů a hodnotících kritérií v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy a cílem je zvýšit průhlednost jazykového vzdělávání v Evropě za účelem podpory jazykových 
dovedností, flexibility a mobility pracovníků EU. 

Zaměstnanost, sociální věci a začleňování 
Iniciativa týkající se důchodů Nelegislativní Na základě výsledků zelené knihy (2010) a další analýzy možné politiky EU může Komise zahájit zvláštní 

iniciativy v určitých oblastech nebo uvážit předložení obecnější bílé knihy, která představí možnosti 
aktualizace rámce EU pro důchody. 

Návrh týkající se provádění směrnice 
o vysílání pracovníků 

Legislativní Iniciativa se zaměří na lepší provádění směrnice o vysílání pracovníků. Návrh objasní právní povinnosti 
vnitrostátních orgánů, podniků a pracovníků s ohledem na provádění směrnice a zajistí, aby všeobecně 
platila stejná pravidla. Případný nový právní nástroj by zlepšil poskytování informací podnikům 



 

CS 13   CS 

a pracovníkům. Zlepšil by spolupráci mezi vnitrostátními orgány, zajistil účinné vymáhání dodržování 
předpisů prostřednictvím sankcí a nápravných opatření a zamezil by zneužívání. 

Legislativní návrh týkající se 
Evropského sociálního fondu 

Legislativní Nařízení bude nutno přizpůsobit v souladu s prioritami EU pro programové období 2014–2020. 

Návrh na zlepšení ochrany pracovníků 
před rizikem vystavení 
elektromagnetickým polím 

Legislativní Cílem je zachovat vysokou úroveň ochrany pracovníků a současně zohlednit obavy, které vyslovily některé 
zúčastněné strany, zejména v odvětví zdravotní péče v souvislosti s používáním MRI (technologie 
magnetické rezonance) u moderních diagnostických a intervenčních léčebných postupů. 

Sdělení o strategii EU v oblasti 
zdravotního postižení na období 2010–
2020 

Nelegislativní Vyloučení diskriminace z důvodu zdravotního postižení, zajištění plného uplatňování základních práv 
a svobod osobami se zdravotním postižením. 

Návrh na změnu několika směrnic ES 
v oblasti pracovního práva za účelem 
zahrnutí pracovníků v námořní dopravě 
nebo plavidel do jejich oblasti působnosti 

Legislativní Cílem návrhu je zajistit pracovníkům v námořní dopravě stejnou úroveň zaměstnaneckých práv jako 
pracovníkům na pobřeží. Řada směrnic v oblasti pracovního práva v současnosti vylučuje námořníky ze 
své oblasti působnosti. Změny, které by se měly vztahovat na řadu směrnic, buď zahrnou námořníky do 
jejich oblasti působnosti, nebo stanoví zvláštní zacházení pro námořníky s cílem zajistit rovnocennou 
úroveň ochrany při současném zohlednění zvláštních okolností a celkového ekonomického prostředí 
v tomto odvětví. 

Návrh nařízení o EFG na období 2013–
2020 

Legislativní V roce 2011 provede Komise vyhodnocení EFG v polovině období, týkající se zejména účinnosti 
a udržitelnosti výsledků. To poskytne pevný základ pro navržení lepší přípravy a druhů opatření, jež je 
možno spolufinancovat z EFG, a pro uvážení, jak by bylo možno zlepšit výsledky. 

Návrh rozhodnutí o programu Progress 
na období 2013–2020 

Legislativní Program PROGRESS je program EU pro zaměstnanost a sociální solidaritu, který byl zahájen v roce 2007. 

Návrhy týkající se slaďování 
pracovního a rodinného života 

Legislativní Po dohodě Rady o revizi směrnice 96/34/ES o rodičovské dovolené, která zahrnuje rovněž dovolenou 
v případě osvojení a přihlíží k pokroku a výsledku probíhajících jednání o směrnici 92/85/ES, Komise 
podnikne další kroky k zlepšení právního a politického rámce pro slaďování pracovního a rodinného života. 
Za tímto účelem bude v roce 2010 provedena studie nákladů a přínosů, pokud jde o možnou iniciativu 
týkající se otcovské dovolené. 

Energetika 
Sdělení o revidovaném akčním plánu 
pro energetickou účinnost 

Nelegislativní Sdělení určí hlavní opatření k dosažení možných úspor ve výši 20 % do roku 2020, zejména ve 
stavebnictví, odvětví veřejných služeb a dopravy. K sdělení mohou být případně připojeny legislativní 
návrhy, například možné přepracované znění směrnice o energetických službách. Současně bude sdělení 
analyzovat zkušenosti získané při provádění prvního akčního plánu pro energickou účinnost. 

Akční plán pro energii na 
období 2011–2020 

Nelegislativní Poskytne ucelený strategický dokument, který stanoví prioritní opatření pro období 2011–2020. 

Plán přechodu na systém 
nízkouhlíkové energetiky do roku 2050 

Nelegislativní Sdělení určí nezbytné kroky k dosažení cíle týkajícího se systému nízkouhlíkové energetiky do roku 2050. 

Sdělení o provádění režimu udržitelnosti 
biopaliv 

Nelegislativní Sdělení poskytne členským státům a hospodářským subjektům vodítko, jak zavést kritéria udržitelnosti, 
Schválí rovněž „dobrovolné režimy“ a aktualizuje/přidá „implicitní hodnoty“ související s režimem 
udržitelnosti. 

Návrh týkající se průhlednosti a integrity 
obchodování na velkoobchodním trhu 

Legislativní Návrh se zabývá průhledností a integritou evropských trhů pro obchodování s energií. Stanoví pravidla 
řádného tržního chování a právní rámec pro monitorování těchto trhů a dohled nad nimi. Bude zahrnovat 
minimálně elektřinu a zemní plyn a případně uhlík. 

Návrh na revizi směrnice o jaderném Legislativní Návrh stanoví společný evropský rámec, jehož cílem je dosažení a zachování vysoké úrovně bezpečného 
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odpadu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem v celé Unii. Tento rámec by mohl vycházet 
z mezinárodně uznávaných zásad bezpečnosti a požadovat, aby členské státy vytvořily zvláštní vnitrostátní 
programy s harmonogramy provedení. 

Sdělení o jaderné energii – aktualizace 
jaderného ukázkového programu 

Nelegislativní Sdělení přezkoumá nejnovější situaci, pokud jde o politiky členských států, rozhodnutí o investicích 
v oblasti jaderné energie a požadavky. Bude se zabývat otázkami kapacity a příspěvkem jaderné energie 
k dekarbonizaci výroby elektrické energie a skladbou zdrojů energie. 

Prozatímní dokument („document 
d'étape“) při přípravě akčního plánu pro 
energii a plánu přechodu na 
nízkouhlíkovou energetiku do roku 2050 

Nelegislativní Tento dokument se bude zabývat aktuálními tématy a umožní Komisi vypracovat plnohodnotný akční plán 
pro energii a plán přechodu na nízkouhlíkovou energetiku pro rok 2011 na základě závěrů z červnového 
zasedání Evropské rady a následných konzultací, které se uskuteční v druhé polovině roku 2010. 

Sdělení o nukleární medicíně 
a radioizotopech 

Nelegislativní Toto sdělení se bude zabývat využitím ionizujícího záření v lékařství a dostupnými nástroji EU 
a mezinárodními nástroji. Bude pojednávat o ochraně pacientů a zdravotnických pracovníků, jak je 
stanoveno ve směrnicích Euratomu o ochraně před zářením, a zahrnovat zabezpečení dodávek 
radioizotopů. Stanoví zejména zvláštní iniciativy k zajištění dostatečné výroby radioizotopů, které jsou 
nezbytné pro nukleární medicínu. 

Sdělení o regionálních iniciativách Nelegislativní Sdělení poskytne členským státům, regulačním orgánům a zúčastněným stranám vodítko ohledně 
regionálních iniciativ. Navrhne, jak dosáhnout dalšího pokroku v rámci regionálních iniciativ jako odrazový 
můstek směrem k vnitřnímu trhu s energií. Sdělení předloží návrhy, pokud jde o osvědčené postupy v rámci 
regionálních iniciativ. 

Legislativní návrh týkající se právního 
rámce pro inteligentní sítě 

Legislativní Tento právní rámec se bude zabývat různými záležitostmi spojenými s vytvářením inteligentních sítí, včetně 
ochrany údajů, elektrických vozidel a otevřeného přístupu k sítím. 

Rozšíření a politika sousedství 
Každoroční balíček týkající se rozšíření Nelegislativní Rada Komisi vyzvala, aby pravidelně podávala zprávu o kandidátských zemích a zemích, které se účastní 

procesu stabilizace a přidružení. Strategický dokument Komise umožňuje Evropské radě stanovit na konci 
každého roku hlavní strategické směry rozšíření. 

Stanovisko Komise k Černé Hoře Nelegislativní Posouzení připravenosti Černé Hory na splnění kodaňských kritérií pro členství v EU a podmínek 
stanovených pro proces stabilizace a přidružení, posouzení dopadu, který může mít přistoupení Černé 
Hory na příslušné politiky EU, a doporučení Radě, pokud jde o odpověď na žádost Černé Hory. 

Stanovisko Komise k Albánii Nelegislativní Posouzení připravenosti Albánie na splnění kodaňských kritérií pro členství v EU a podmínek stanovených 
pro proces stabilizace a přidružení, posouzení dopadu, který může mít přistoupení Albánie na příslušné 
politiky EU, a doporučení Radě, pokud jde o odpověď na žádost Albánie. 

Každoroční balíček týkající se evropské 
politiky sousedství 

Nelegislativní Sdělení hodnotící evropskou politiku sousedství, popisující pokrok v regionu a případné významné politické 
nebo hospodářské tendence, k němuž je připojeno 13 pracovních dokumentů útvarů Komise: 12 zpráv 
týkajících se jednotlivých zemí a odvětvová zpráva zahrnující pokrok v techničtějších oblastech. 

Životní prostředí 
Konečné hodnocení 6. akčního programu 
pro životní prostředí 

Nelegislativní Konečné hodnocení 6. akčního programu pro životní prostředí zahrnujícího období 2002–2012. 

Přezkum seznamu prioritních látek podle 
rámcové směrnice o vodě 

Legislativní Rámcová směrnice o vodě vyžaduje, aby Komise každé 4 roky přezkoumala seznam prioritních látek, 
a lhůtou pro předložení dalšího návrhu je leden 2011. Prioritními látkami jsou látky, které představují riziko 
pro vodní prostředí nebo prostřednictvím vodního prostředí na úrovni EU. Jedná se o součást základu 
strategie EU pro boj proti chemickému znečištění vod EU. 

Plán přechodu k nízkouhlíkové Evropě Nelegislativní Plán stanoví soudržný rámec politik a opatření v různých oblastech politiky, jež jsou nezbytné pro přechod 
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méně náročné na zdroje do roku 2020 na nízkouhlíkovou ekonomiku méně náročnou na zdroje, která je efektivní, pokud jde o způsob využívání 
materiálů a přírodních zdrojů. Cílem je zvýšit produktivitu zdrojů a oddělit hospodářský růst od využívání 
zdrojů a energie, zvýšit konkurenceschopnost a podporovat větší energetickou bezpečnost a nezávislost 
EU na zdrojích do roku 2020. 

Směrnice o hospodárném využívání vody 
v budovách 

Legislativní Otázka hospodárného využívání vody v budovách vyplývá z provádění sdělení o nedostatku vody a suchu. 
Možnost úspor vody v EU se odhaduje na 40 %. Bylo by možno naplánovat závazná pravidla na podporu 
úspor vody ve veřejných a soukromých budovách. 

Zdraví a spotřebitelé 
Rostlinolékařská strategie EU  Cílem je modernizovat stávající rostlinolékařský systém, přičemž základem systému je prevence. 
Zelená kniha o používání 
alternativního řešení sporů v EU 

Nelegislativní Podpora mechanismu alternativního řešení sporů (ADR) zlepší důvěru spotřebitelů v přeshraniční 
nakupování a fungování vnitřního trhu. Iniciativa souvisí s bílou knihou o kolektivním odškodnění. 

(**) Doporučení Rady o plánování 
připravenosti a reakce na pandemii 
chřipky v EU 

 Tato iniciativa podpoří účinnost a efektivnost evropského zdravotnického systému a pomůže koordinovat 
reakce členských států na pandemii u lidí. Přispěje tudíž k snížení dopadu na společnost, zvýšení stability 
a předcházení zbytečným ztrátám pro hospodářství. 

Sdělení o připravenosti na pandemii Nelegislativní Tato iniciativa podpoří účinnost a efektivnost evropského zdravotnického systému a pomůže koordinovat 
reakce členských států na pandemii u lidí. Přispěje tudíž k snížení dopadu na společnost, zvýšení stability 
a předcházení zbytečným ztrátám pro hospodářství. 

(**) Doporučení Komise 
o harmonizované metodice pro klasifikaci 
a hlášení stížností spotřebitelů v EU 

 Rozvoj přístupu k používání harmonizované metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů 
spotřebitelů platného v celé EU. Cílem je vytvořit na úrovni EU srovnatelné údaje, které lze použít 
v rozhodnutích o tvorbě politiky. 

Hodnotící zpráva o spotřebitelských 
trzích – zajistit, aby trhy pracovaly pro 
spotřebitele 

Nelegislativní Hodnotící zpráva zajišťuje pravidelné sledování, které má zjisit, které trhy nefungují dobře, pokud jde 
o hospodářské a sociální výsledky pro spotřebitele, na nichž může být tudíž nezbytný zásah. Samotná 
hodnotící zpráva upozorňuje na problematické trhy na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni; studie trhu určují 
podrobněji problémy a možná nápravná opatření. Jako přístup založený na důkazech může hodnotící 
zpráva významně přispět k inteligentní regulaci. 

Návrh dohody o spolupráci s USA při 
vymáhání dodržování zákonů na ochranu 
spotřebitele 

Legislativní Cílem je stanovit právní rámec v oblasti spotřebitelů pro činnosti s USA týkající se mezinárodního 
vymáhání dodržování zákonů s cílem zvýšit ochranu spotřebitelů EU na mezinárodní úrovni. 

Nařízení Rady o revizi právních předpisů 
o uvádění osiva a sadby na trh 

Legislativní Hlavním cílem je nahradit 12 směrnic o osivu a sadbě v rámci zlepšení právní úpravy v zájmu zajištění 
identity a kvality osiva a sadby a zabezpečení fungování vnitřního trhu v této oblasti. 

Právní předpisy týkající se zdraví zvířat Legislativní Cílem nových právních předpisů týkajících se zdraví zvířat je stanovit jednoznačnější právní strukturu pro 
zdraví zvířat v EU. 

Nová politika pro pěstování geneticky 
modifikovaných rostlin 

 Po předložení směrů politiky představí Komise koncem června konkrétní iniciativu týkající se toho, jak 
poskytnout členským státům volnost při rozhodování o pěstování geneticky modifikovaných rostlin na jejich 
území. 

Zpráva o provádění nařízení o přepravě 
zvířat 

Nelegislativní Článek 32 nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy stanoví, že Komise předloží 
Parlamentu a Radě zprávu o dopadu nařízení na dobré životní podmínky zvířat a o obchodních tocích 
živých zvířat. Podle potřeby mohou být ke zprávě připojeny vhodné legislativní návrhy. 
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Zpráva EP a Radě o klonování zvířat Nelegislativní Cílem je představit jednotný přístup, co se týká inovativních technologií pro potravinářství (klonování, 
nanotechnologie, geneticky modifikovaní živočichové). V rámci zprávy EP a Radě Komise uskuteční 
rozsáhlé konzultace zúčastněných stran. 

Revidovaná směrnice nebo nařízení 
o zdravotnických prostředcích 

Legislativní Cílem je zjednodušit a posílit pravidla k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a současně 
bezproblémového fungování vnitřního trhu. 

Revidovaná směrnice o klinických 
zkouškách 

Legislativní Cílem je pozměnit směrnici o klinických zkouškách k odstranění zjištěných nedostatků. 

Přezkum směrnice o tabákových 
výrobcích 2001/37/ES týkající se výroby, 
obchodní úpravy a prodeje tabákových 
výrobků 

Legislativní V oblasti regulace tabákových výrobků došlo k významnému vývoji, který vyžaduje aktualizaci směrnice. 
Změny směrnice by měly být využity k lepšímu zaměření se na mladé lidi a zranitelné skupiny. 

Sdělení týkající se druhé strategie EU 
pro ochranu a dobré životní podmínky 
zvířat (2011–2015) 

Nelegislativní Cílem iniciativy je konsolidovat budoucí politiky EU v této oblasti v strategickém dokumentu, který zajistí, 
aby byla budoucí opatření integrovaná a chápána jak uvnitř EU, tak mimo ni. Strategie reaguje na 
požadavek zúčastněných stran a EP vypracovat politiky EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat 
s patřičným přihlédnutím k celkovým nákladům a jejich dopadům na konkurenceschopnost odvětví. 

Přezkum nařízení č. 882/2004 o úředních 
kontrolách v celém potravinovém řetězci 

Legislativní S odkazem na pravidla probíhá přezkum ohledně financování úředních kontrol („inspekční poplatky“). Tato 
pravidla nebyla s to zajistit hlavní cíl právních předpisů, tj. aby členské státy měly odpovídající finanční 
prostředky pro účinné provádění potřebných úředních kontrol a aby byly omezené veřejné zdroje určené na 
kontroly přidělovány a využívány co nejefektivněji. 

Přezkum směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků 
 

Legislativní Opakující se výstrahy v souvislosti s bezpečností výrobků objasnily potřebu systému, který zajistí výsledky 
rychleji, účinněji a jednotně v celé EU a který je rovněž dostatečně pružný, aby se mohl přizpůsobit 
problémům globalizace. 

Návrh dohody o spolupráci s USA 
v oblasti bezpečnosti spotřebního zboží 

Legislativní Cílem je zlepšit výměnu informací o nebezpečných výrobcích, způsobených újmách a přijatých nápravných 
opatřeních v členských státech EU i v USA. To EU umožní lépe zaměřit dohled nad trhem (nebo dovozem) 
a donucovací opatření, a tím zvýšit bezpečnost spotřebního zboží. 

Přezkum směrnice o veterinárních 
léčivých přípravcích 

Legislativní Cílem je zvýšit bezpečnost spotřebitelů a ochranu zdraví zvířat a konkurenceschopnost veterinárního 
odvětví. 

Návrh na změnu nařízení č. 2006/2004 
o spolupráci při ochraně zájmů 
spotřebitele 

Legislativní Po zprávě o provádění v roce 2011 bude uvážena revize nařízení s cílem odstranit zjištěné nedostatky. 

Vnitřní věci 
Legislativní návrh na vytvoření 
systému registrace vstupů a výstupů 

Legislativní Vymezení účelu, funkcí a odpovědností za systém registrace vstupů a výstupů a stanovení podmínek 
a postupů pro registraci a uchovávání údajů o vstupech a výstupech státních příslušníků třetích zemí, kteří 
překračují vnější hranice EU, a nahlížení do těchto údajů. 

Legislativní návrh na zavedení 
programu registrovaných cestujících 

Legislativní Vymezení účelu, funkcí a odpovědností za program registrovaných cestujících a stanovení podmínek 
a postupů pro registraci a uchovávání údajů o vstupech a výstupech státních příslušníků třetích zemí, kteří 
překračují vnější hranice EU, a nahlížení do těchto údajů. 

Návrh směrnice o podmínkách přijímání 
státních příslušníků třetích zemí při 
převodu v rámci společností 

Legislativní Tento režim stanoví společné postupy pro regulaci vstupu, přechodného a trvalého pobytu v EU při 
převodu v rámci společností jako součást plánu politik v oblasti legálního přistěhovalectví. Režim stanoví 
průhledný a zjednodušený postup pro přijímání pracovníků převedených v rámci společností. 
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Návrh směrnice o podmínkách vstupu 
a pobytu státních příslušníků třetích zemí 
za účelem sezónního zaměstnávání 

Legislativní Cílem návrhu je stanovit společné podmínky vstupu a pobytu pro sezónní pracovníky ze třetích zemí jako 
součást komplexního balíčku opatření, navržených v plánu politik v oblasti legálního přistěhovalectví 
z roku 2005. Zvláštním cílem je zajistit bezpečné právní postavení a posílenou ochranu před zneužíváním 
obzvláště slabé kategorie pracovníků ze třetích zemí. Další cíl se týká rozvoje politiky v oblasti cirkulační 
migrace. 

Sdělení o akčním plánu pro nezletilé 
migranty bez doprovodu 

Nelegislativní Cílem je předložit reakce na problémy, které představuje příchod značného počtu nezletilých osob bez 
doprovodu na území EU. Akční plán bude základem a doplňkem příslušných legislativních a finančních 
nástrojů a posílí formy spolupráce se zeměmi původu. 

Zpráva o přistěhovalectví a azylu 
(provádění Evropského paktu a od 
roku 2011 Stockholmského programu) 

Nelegislativní Tato zpráva vyplývá z Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu. Zpráva přispěje ke každoroční diskusi 
Evropské rady, je založena na příspěvcích členských států a jsou k ní připojeny návrhy doporučení ohledně 
provádění paktu. 

Legislativní návrh týkající se útoků proti 
informačním systémům 

Legislativní Součást digitální agendy – cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany informačních systémů před trestnými 
útoky. Návrh by měl modernizovat stávající úroveň ochrany (rámcové rozhodnutí 2005/222/SVV) s 
přihlédnutím k novému vývoji. 

Zelená kniha o právu na sloučení rodiny Nelegislativní Jako opatření navazující na zprávu o provádění směrnice Rady 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny 
zahájí Komise širší konzultace v podobě zelené knihy o budoucím režimu pro sloučení rodiny v případě 
státních příslušníků třetích zemí. 

Sdělení o globálním přístupu k údajům 
jmenné evidence cestujících (PNR) 
s ohledem na třetí země 

Nelegislativní Sdělení, které má stanovit obecnou politiku, pokud jde o společný přístup EU k používání jmenné evidence 
cestujících za účelem vymáhání dodržování právních předpisů a dohody o PNR se třetími zeměmi, 
k němuž bude případně připojen legislativní návrh týkající se PNR EU. 

Legislativní návrh týkající se prekurzorů 
výbušnin 

Legislativní Přispění k předcházení terorismu a zlepšení bezpečnosti evropských občanů prostřednictvím opatření, 
která mají snížit riziko zneužití chemických látek, jež mohou sloužit jako prekurzory výbušnin, k trestným 
činům, včetně teroristických útoků. To bude zahrnovat omezení prodeje určitých látek (především 
některých koncentrátů) a povinnost evidovat totožnost kupujících. 

Sdělení o vyšší solidaritě uvnitř EU Nelegislativní Vytvoření soudržného a uceleného rámce pro lepší sdílení odpovědnosti za žadatele o azyl a osoby 
požívající mezinárodní ochrany v celé EU. 

Návrh nového právního rámce pro 
zpětné získávání majetku 

Legislativní Návrh nového právního rámce s cílem zlepšit zabavování a zpětné získávání majetku pocházejícího 
z trestné činnosti v EU. 

Legislativní návrh o trestních opatřeních 
k prosazování práv duševního vlastnictví 
(nahrazení návrhu KOM z roku 2006) 

Legislativní Tento návrh mění návrh KOM z roku 2006 zavedením rozsáhlých trestních sankcí (společná definice, 
úroveň a druhy postihů) v členských státech, a to stanovením porušení práv duševního vlastnictví jako 
trestného činu. 

Sdělení o programu EU pro integraci, 
včetně rozvoje mechanismu koordinace 

Nelegislativní Sdělení by mělo zahájit společný program pro integraci v rámci „druhé etapy“, jehož cílem je zlepšení 
stávajících nástrojů koordinace politik v oblasti začleňování a rozvoj nových nástrojů, včetně evropských 
modelů integrace. 

Návrh na přezkum směrnice 2006/24/ES 
(uchovávání údajů) 

Legislativní Na základě vyhodnocení stávající směrnice o uchovávání údajů a nedávných rozsudků ústavních soudů 
členských států je cílem přezkumu směrnice lepší sladění povinností v oblasti uchovávání údajů 
s potřebami v oblasti vymáhání dodržování právních předpisů, ochrana osobních údajů (právo na 
soukromí) a dopady na fungování vnitřního trhu (narušení). 

Sdělení o souhrnné politice proti korupci Nelegislativní Sdělení o souhrnné politice proti korupci, včetně vytvoření hodnotícího mechanismu, a rovněž představení 
způsobů spolupráce s GRECO (skupina států proti korupci působící v rámci Rady Evropy) za tímto účelem. 

Legislativní návrh na změnu 
Schengenského hraničního kodexu 

Legislativní Změna Schengenského hraničního kodexu s cílem zohlednit 1. technické úpravy; 2. technické změny 
vyplývající z návrhů na systém registrace vstupů a výstupů a/nebo program registrovaných cestujících. 
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Sdělení o možnosti zavedení systému 
EU ESTA 

Nelegislativní Některé třetí země zavedly systém ESTA (systém předchozího schválení, jež je nutno získat před cestou 
po ověření, které je přísnější než tradiční postup vydávání víz, v případě státních příslušníků zemí, které 
jsou uvedeny na jejich pozitivním seznamu). Je nutno přezkoumat, zda by měla EU zavést takovýto systém 
ESTA v rámci své integrované správy hranic a jako doplněk stávající vízové politiky. 

Návrh na změny směrnice 2004/114/ES 
ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách 
přijímání státních příslušníků třetích zemí 
za účelem studia, výměnných pobytů 
žáků, neplacené odborné přípravy nebo 
dobrovolné služby 

Legislativní Změny stávající směrnice s cílem zohlednit zjištěné nedostatky při jejím uplatňování a možné rozšíření 
oblasti působnosti tak, aby zahrnovala neplacené stáže a pobyty au-pair. 

Sdělení o nové integrované strategii boje 
proti obchodu s lidmi a o opatřeních na 
ochranu obětí a poskytování pomoci 
obětem 

Nelegislativní Vypracování uceleného rámce politiky, jehož prostřednictvím může EU předcházet obchodu s lidmi 
a omezovat tento obchod, trestně stíhat více pachatelů trestných činů podílejících se na obchodu s lidmi 
a lépe chránit oběti tohoto obchodu a poskytovat jim pomoc. 

Návrh na změnu směrnice 2003/86/ES 
o právu na sloučení rodiny 

Legislativní Opatření v návaznosti na zelenou knihu z roku 2010. 

Návrh nařízení o Europolu Legislativní V souladu s článkem 88 SFEU. 
Pravidla EU pro přistěhovalectví  Konsolidace veškerých právních předpisů v oblasti přistěhovalectví počínaje legálním přistěhovalectvím, 

jak předpokládá Stockholmský program. 
Humanitární pomoc a reagování na krize 
Nařízení o zřízení Evropského 
dobrovolnického sboru humanitární 
pomoci 

Legislativní Cílem je stanovit rámec pro společné přispění evropských dobrovolníků k činnostem ve třetích zemích 
v rámci humanitární pomoci. Oblast působnosti se bude pravděpodobně soustředit na humanitární pomoc 
a civilní ochranu. 

Sdělení o humanitární potravinové 
pomoci 

Nelegislativní Cílem sdělení je i) co nejvíce zvýšit efektivnost a účinnost činností, ii) zlepšit koordinaci a soudržnost politik, 
iii) informovat zúčastněné strany o cílech, prioritách a očekávaných standardech. 

Sdělení o Evropském dobrovolnickém 
sboru humanitární pomoci 

Nelegislativní Hlavním cílem sdělení je podat přehled o stávající situaci v oblasti dobrovolnictví v Evropě. Za tímto účelem 
budou analyzovány různé režimy (jak na úrovni EU, tak i na úrovni jednotlivých členských států) a bude 
představena možná doplňkovost s Evropským dobrovolnickým sborem humanitární pomoci. 

Legislativní návrhy na prodloužení 
mechanismu civilní ochrany a finančního 
nástroje pro civilní ochranu 

Legislativní Vyhodnocení politiky v oblasti civilní ochrany, které se uskuteční v roce 2010, posoudí účinnost podpory 
prostřednictvím finančního nástroje a mechanismu a zhodnotí prostor pro posílení mechanismu. Platnost 
stávajícího rozhodnutí o finančním nástroji pro civilní ochranu skončí v roce 2013 a je nutno ji prodloužit. 

Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o vytvoření finančního nástroje 
pro humanitární pomoc 

Legislativní Nařízení Rady č. 1257/96 se od svého přijetí v roce 1996 v podstatě nezměnilo. Jedním z hlavních cílů 
návrhu by mělo být přizpůsobení legislativního nástroje vývoji Evropského konsensu o humanitární pomoci. 

Průmysl a podniky 
Sdělení o ekologických vozidlech Nelegislativní Sdělení představí ucelenou strategii pro čistá a energeticky účinná vozidla, která co nejvíce zvýší potenciál 

k dekarbonizaci v silniční dopravě (v horizontu do roku 2020). 
Sdělení o přezkumu právního aktu o 
drobném podnikání pro Evropu v 
polovině období 

Nelegislativní Dva roky po jeho zavedení je nutno přezkoumat pokrok, jehož dosáhly členské státy a Komise, a zvážit 
případná nová opatření, jež by měla být navržena na základě hospodářského a sociálního vývoje 
a budoucích úkolů. 

Legislativní návrh o přístupu 
k regulovaným veřejným službám 

Legislativní Stanovení podmínek pro využívání veřejných řízených služeb prostřednictvím účinného řízení k zachování 
bezpečnosti veřejně řízených služeb, 
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systému Galileo – zavedení nezbytných rozhraní mezi rozhodovací infrastrukturou (Rada, členské státy, Komise) 
a technickou infrastrukturou veřejně řízených služeb (orgány dozoru, koncesionáři, uživatelé), 
– v příhodném okamžiku zavedení technických a rozhodovacích mechanismů, aby je veřejně řízené služby 
mohly využívat od zahájení provozní fáze systému Galileo. 

Sdělení o akčním plánu pro aplikace 
GNSS 

Nelegislativní Stanovení strategie s cílem zajistit lepší rozvoj produktů pro komerční služby systému Galileo. 

Sdělení o evropských programech 
družicové navigace 

Nelegislativní Přezkum se má zaměřit na náklady a rizika spojená s úplným zavedením programů EGNOS a Galileo. To 
je obzvláště naléhavá a citlivá otázka vzhledem k pravděpodobným požadavkům na další financování 
v rámci stávajícího finančního výhledu, jež bude nezbytné pro plné využívání. K hodnocení v polovině 
období musí být připojena rovněž doporučení ohledně řízení programů EGNOS a Galileo po roce 2013, 
jakož i prvků souvisejících s finančním plánem. 

Sdělení o integrovanějším evropském 
systému normalizace 
• Revize:směrnice 98/34/ES, 

rozhodnutí 87/95/EHS o normalizaci 
IKT 

• rozhodnutí 1673/2006 o financování 
evropské normalizace 

Legislativní / 
nelegislativní 

Společně s balíčkem týkajícím se inovací sdělení stanoví akční plán, jehož cílem je integrovanější systém 
normalizace EU, efektivnější a účinnější stanovování norem, lepší přístup k normalizaci (zejména pro 
inovativní společnosti a společnosti s vysokým růstem), silnější úloha EU při stanovování norem na 
evropské úrovni a udržitelnější systém financování pro vypracovávání norem. 
 

Sdělení o sociální odpovědnosti podniků Nelegislativní Toto sdělení o sociální odpovědnosti podniků se zaměří na obnovení důvěry v podniky ze strany 
evropských občanů. Bude se zabývat otázkou, jak podniky zpřístupňují informace o ochraně životního 
prostředí, sociálních záležitostech a řádné správě. Druhou objevující se otázkou je otázka práv podniků 
a lidských práv na základě nedávného vývoje OSN. Sdělení za třetí podpoří a ovlivní různé mezinárodní 
nástroje v oblasti sociální odpovědnosti podniků, například iniciativu OSN s názvem Global Compact, 
hlavní zásady OECD pro nadnárodní podniky a předlohu normy ISO o sociální odpovědnosti. 

Sdělení o surovinách Nelegislativní Sdělení objasní hlavní problémy v souvislosti s přístupem k surovinám a rovněž zásadní úlohu, kterou 
budou suroviny hrát v období po krizi, s cílem zajistit udržitelný rozvoj hospodářství EU v dlouhodobém 
horizontu, a tudíž jeho přispění k strategii EU 2020. Revize sdělení z roku 2008 bude zahrnovat hlavní 
strategické záležitosti, jako je definice kritických surovin, opatření politiky pro boj proti vývozním omezením, 
která uplatňují třetí země, otázku, jak otázku surovin lépe začlenit do rozvojové politiky EU, a opatření na 
podporu výzkumu a nahrazování uvnitř EU. 

Sdělení o budoucím zapojení Evropské 
unie ve vesmíru 

Nelegislativní Sdělení stanoví priority a hlavní činnosti budoucího vesmírného rámcového programu, jenž má být 
proveden v rámci příštího finančního výhledu. Program bude reagovat na základní politické problémy. 
Program naváže na výsledky, jichž bylo dosaženo v rámci programů GALILEO, GMES a tématu týkajícího 
se vesmíru v 7. RP. 
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Sdělení o udržitelné 
konkurenceschopnosti odvětví 
stavebnictví EU 

Nelegislativní Sdělení se zaměří na čtyři strategické cíle, které mají zvýšit konkurenceschopnost odvětví: a) soudržnou 
politiku kvality pro dané odvětví; b) lepší právní prostředí, zejména pro zadávání veřejných zakázek, 
hospodářskou soutěž, systémy registrace a kvalifikace, zdraví a bezpečnost a opožděné platby; c) lepší 
zajišťování vzdělání a odborné přípravy; d) posílení výzkumu, inovací a využívání poznatků. Toto sdělení 
se zaměří rovněž na úlohu tohoto odvětví v boji proti změně klimatu. 

Sdělení o rámci obnovené politiky EU 
v oblasti cestovního ruchu 

Nelegislativní Sdělení nastíní možné oblasti činnosti na úrovni EU a na vnitrostátní a regionální úrovni a rovněž podle 
odvětví a ostatních zúčastněných stran a bude zahrnovat přezkum nejvhodnějších finančních nástrojů za 
účelem jejich koordinace. 

Revize směrnice o průhlednosti opatření 
upravujících tvorbu cen u humánních 
léčivých přípravků a jejich začlenění do 
vnitrostátních systémů zdravotního 
pojištění 

Legislativní Plánovaný přezkum ověří způsoby přizpůsobení požadavků směrnice v zájmu lepšího fungování vnitřního 
trhu s léčivými přípravky se zohledněním rozvoje vnitrostátních politik v oblasti tvorby cen a náhrad. 

Návrh rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady o zavedení 
rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (2014–
2020) (CIP II) 

Legislativní Hlavními politickými cíli programu je zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelný růst. Program se zaměří 
zejména na tyto cíle: rychlejší přizpůsobování průmyslu strukturálním změnám, podpora prostředí, které je 
příznivé pro iniciativy a rozvoj podniků v celé Unii, zejména malých a středních podniků, podpora prostředí, 
které je příznivé pro spolupráci mezi podniky, a podpora lepšího využívání průmyslového potenciálu politik 
v oblasti inovací (včetně ekologických inovací), výzkumu a technického rozvoje. 

Návrh nařízení o zavedení Evropského 
programu pozorování Země (GMES) 

Legislativní V rámci příštího víceletého finančního rámce EU se návrh bude zabývat zejména praktickými a finančními 
aspekty služby GMES a složek infrastruktury. Stanoví rovněž právní a regulační rámec pro provádění 
nařízení, včetně vlastnictví a politiky v oblasti údajů, správy a aspektů mezinárodní spolupráce v souvislosti 
s GMES. 

Nařízení o zavedení Evropského 
vesmírného programu 

Legislativní Článek 189 SFEU EU zmocňuje, aby zavedla Evropský vesmírný program. Zvláštním cílem vesmírného 
programu bude podpora provádění evropské politiky pro oblast vesmíru, a to k doplnění činností 
prováděných ESA a vnitrostátními kosmickými agenturami. Program naváže na výsledky, jichž bylo 
dosaženo v rámci programů GALILEO, GMES a tématu týkajícího se vesmíru v 7. RP. 

Návrh týkající se řízení a financování 
evropských programů GNSS 

Legislativní Existuje potřeba nového nařízení o programech pro období po roce 2013, které bude zahrnovat otázky 
řízení a financování. To se týká rovněž otázky, co by měla agentura dělat. 

Sdělení o aktuálním regulačním 
přezkumu nanomateriálů 

Nelegislativní Toto sdělení odráží závazek, jenž byl přijat ve sdělení z roku 2008 o regulačních aspektech nanomateriálů, 
s cílem informovat orgány EU o vývoji regulačního rámce a jeho provádění ve vztahu k nanomateriálům. 

Návrh na posílení podpory malých 
a středních podniků EU na trzích mimo 
EU 

Nelegislativní Návrh na prosazování rozvoje podpory podniků EU na trzích mimo EU, zejména malých a středních 
podniků. Důraz se bude klást na doplňkovost se stávajícími službami a na spravedlivou hospodářskou 
soutěž. 
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Vnitřní trh a služby 
Bílá kniha o novém uspořádání 
jednotného trhu 

Nelegislativní Dokument objasní konkrétní iniciativy a kroky potřebné pro nové uspořádání jednotného trhu (výročí 
v roce 2012). 

Legislativní iniciativa týkající se rámce 
pro krizové řízení a řešení problémů 

Legislativní Tato iniciativa představuje opatření přijaté v návaznosti na sdělení z roku 2010 a jejím cílem bude vytvoření 
účinnějšího a efektivnějšího rámce pro krizové řízení. 

Zpráva Komise o přezkumu zachování 
expozice u sekuritizace 

Nelegislativní Tato zpráva je požadována v rámci přezkumu směrnic o kapitálových požadavcích a týká se vyhodnocení 
toho, zda by mělo být navrženo zvýšení 5% zachování expozice u sekuritizace a zda způsoby výpočtu 
požadavku na zachování expozice zajišťují dosažení tohoto cíle. 

Revize nařízení o ratingových 
agenturách s cílem zajistit přímý dohled 

Legislativní Revize nařízení zavede centrální dohled nad ratingovými agenturami působícími v EU s cílem zvýšit důvěru 
investorů. 

Sdělení o sledování maloobchodních 
trhů 

Nelegislativní Cílem je určit možná selhání trhu v maloobchodním odvětví, a to z hlediska spotřebitelů i dodavatelů, 
a zajistit účinné a koordinované mnohostranné reakce politiky. 

Zelená kniha o postupech správy a řízení 
používaných finančními institucemi 

Nelegislativní Účelem zelené knihy je určit nedostatky v postupech správy a řízení používaných finančními institucemi 
a navrhnout doporučení k odstranění těchto nedostatků s cílem zamezit opakovaným selháním při správě 
a řízení v bankách a ostatních finančních institucích. 

Revize směrnice o finančních 
seskupeních 

Legislativní Cílem iniciativy je aktualizovat rámec pro dodatečný dohled. 

Směrnice, kterou se mění řada směrnic 
o finančních službách a která upřesňuje 
pravomoci evropských orgánů dozoru 
(„souhrnná směrnice II“) 

Legislativní Odvětvové právní předpisy týkající se finančních služeb je nutno přizpůsobit zřízení Evropského orgánu pro 
bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského 
orgánu pro cenné papíry a trhy. Souhrnná směrnice II by měla zahrnovat úpravy s ohledem na odvětví 
pojišťovnictví a cenných papírů. 

Přezkum směrnice o systémech 
odškodnění investorů, 1997/9/ES 

Legislativní Cílem je zvýšit důvěru investorů a zajistit větší účinnost v případě podvodu a selhání. 

Směrnice o právní jistotě v právu 
cenných papírů 

Legislativní Cílem je zjednodušit právní prostředí pro zaknihované cenné papíry. 

Sdělení o zadávání veřejných zakázek se 
zaměřením na způsoby podpory priorit 
strategie Evropa 2020: inovace, investice 
do nízkouhlíkových technologií, sociální 
věci, energetická účinnost atd. 

Nelegislativní Poskytnutí vodítka pro správné uplatňování stávajících nástrojů pro ekologické, sociální a inovativní 
aspekty zadávání veřejných zakázek. Sdělení zadavatelům objasní, co na základě stávajícího právního 
rámce musí dělat (právně závazná ustanovení) a co mohou dělat. 

Právní předpisy týkající se konečného 
termínu pro přechod na SEPA (jednotnou 
platební oblast eurozóny) 

Legislativní Iniciativa podpoří přechod na SEPA stanovením lhůt („konečných termínů“) pro přechod na produkty SEPA 
(bankovní převody a inkaso). 

Iniciativa týkající se koncesí Legislativní / 
nelegislativní 

Cílem iniciativy je zajistit právní jasnost a jistotu, pokud jde pravidla upravující udělování koncesních smluv. 

Opatření v souvislosti s odpovědným 
poskytováním a přijímáním úvěrů 

Nelegislativní Tato iniciativa objasní názory Komise na záležitosti související s poskytováním úvěrů drobným zákazníkům, 
včetně témat jako úloha, kterou hrají zprostředkovatelé úvěrů, posouzení vhodnosti úvěrových produktů, 
poskytování informací a vydávání doporučení a otázka, jak co nejlépe zajistit odpovědné půjčování. 
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Bílá kniha o ochraně pojištěnců / fondech 
pojistných záruk 

Nelegislativní Cílem bílé knihy je zachovat a zlepšit důvěru spotřebitelů a připravit půdu pro politické rozhodnutí 
o možných budoucích legislativních návrzích. 

Sdělení o osvědčených postupech 
v oblasti hypoték (s cílem zamezit 
zabavení majetku) 

Nelegislativní Sdělení poskytne vnitrostátním orgánům veřejné správy příklady a vodítko, pokud jde o řešení, která je 
možno vypracovat ve fázi, kdy je ještě možné zajistit, aby se na občany nevztahovalo řízení o zabavení 
majetku. 

Legislativní iniciativa týkající se 
„osiřelých“ děl pro digitální knihovny 

Legislativní Legislativní iniciativa stanoví právní základ, který knihovnám v EU umožní naskenovat a zobrazit „osiřelá“ 
díla (díla, jejichž autoři nejsou známí nebo je nelze nalézt). Iniciativa umožní rychlejší vytváření evropských 
digitálních knihoven. 

Rámcová směrnice o kolektivní správě 
práv 

Legislativní Jako iniciativa, na níž je založen digitální program pro Evropu, stanoví směrnice pravidla pro činnost 
„organizací pro kolektivní správu práv“ (subjekty, které vybírají a rozdělují honoráře za autorská práva). 

Sdělení o sankcích Nelegislativní Sdělení navazující na dubnovou zprávu pro ECOFIN o sankcích. Cílem je vytvoření systémů odrazujících 
sankcí a sbližování pravomocí a cílů v oblasti dozoru v celé EU. Tato iniciativa doplní přezkum směrnice 
o zneužívání trhu. 

Prováděcí opatření v rámci systému 
Solventnost II, včetně ustanovení 
o odměňování 

Legislativní Opatření zavedou výpočet nového požadavku na kapitálovou přiměřenost s ohledem na rizika v rámci 
systému Solventnost II a technická opatření druhé úrovně, včetně pravidel upravujících odměňování. 

Sdělení a zpráva o výsledcích provádění 
směrnic o službách a „procesu 
vzájemného hodnocení“ 

Nelegislativní Proces navazující na vzájemné hodnocení podle směrnic o službách k vypracování politického dokumentu, 
který stanoví budoucí politiku v oblasti služeb. 

Přezkum směrnice o trzích finančních 
nástrojů a legislativní návrhy (včetně 
otázky tzv. „dark pool“) 

Legislativní Nutnost revize směrnice vyplývá z četných ustanovení o přezkumu vložených do právních předpisů. Cílem 
je zvýšit důvěru investorů a vytvořit rovné podmínky, které zajistí účinnost a průhlednost trhů. 

Zelená kniha o opatřeních na podporu 
elektronického zadávání veřejných 
zakázek 

Nelegislativní Zelená kniha představí další kroky k usnadnění využívání elektronického zadávání veřejných zakázek 
a k odstranění překážek pro přeshraniční elektronické zadávání veřejných zakázek. 

Směrnice o poskytování informací 
a prodejních postupech pro 
strukturované retailové investiční 
produkty 

Legislativní Směrnice mají zajistit, aby prodejní postupy a poskytování informací spotřebitelům byly přiměřené 
a umožnily skutečné srovnání mezi jednotlivými finančními produkty. 

Revize účetních směrnic Legislativní Zjednodušení a modernizace povinností v oblasti výkaznictví. 
Směrnice, kterou se mění směrnice 
o SKIPCP (V) zahrnující odpovědnosti 
depozitářů 

Legislativní Cílem je zvýšit úroveň ochrany investorů a rovné podmínky pro investory SKIPCP v celé Evropě. 

Přezkum směrnice o institucích 
zaměstnaneckého penzijního pojištění 

Legislativní Přezkum této směrnice je nezbytný vzhledem k tomu, jaký význam má zajištění zavedení odpovídajících 
struktur pro financování důchodů. 

Přezkum nařízení o ochranné známce 
Společenství 

Legislativní Cílem přezkumu je zlepšit a rozvíjet systém ochranné známky Společenství k zvýšení jeho kvality, účinnosti 
a přidané hodnoty ve prospěch uživatelů. Bude založen na celkovém vyhodnocení fungování systému 
ochranných známek v Evropě a bude zahrnovat větší partnerství mezi Úřadem pro harmonizaci na vnitřním 
trhu (OHIM) a úřady pro ochranné známky členských států, a tím přispěje k boji proti padělání. 

Sdělení o elektronické fakturaci Nelegislativní Sdělení stanoví společný rámec pro interoperabilní systém elektronické fakturace s cílem zvýšit využívání 
elektronické fakturace, což povede k značným hospodářským přínosům a snížení administrativní zátěže. 
Z tohoto většího využívání budou mít prospěch všechny podniky a obchodní partneři, zejména malé 
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a střední podniky. 
Bílá kniha o elektronickém zadávání 
veřejných zakázek 

 Bílá kniha vyvodí závěry po konzultacích na základě zelené knihy o elektronickém zadávání veřejných 
zakázek v roce 2010. 

Revize směrnice o zprostředkování 
pojištění 

Legislativní Cílem revize je zlepšit harmonizaci, právní jistotu, přesnost definicí a zároveň zamezit současným 
problémům při uplatňování stávající směrnice o zprostředkování pojištění na vnitrostátní úrovni. 

Přezkum směrnice o dodržování práv Legislativní V návaznosti na zprávu v říjnu 2010 přezkum předloží možné legislativní změny směrnice o dodržování 
práv. 

Spravedlnost, základní práva a občanství 
   
Legislativní nástroj týkající se 
společného referenčního rámce 

Legislativní V návaznosti na sdělení z roku 2010 tato iniciativa stanoví způsob přijetí společného referenčního rámce 
a jeho používání v praxi. 

Návrh doporučení o zmocnění 
k vyjednání dohody se Spojenými státy 
americkými o ochraně údajů a sdílení 
informací za účelem vymáhání 
dodržování právních předpisů 

Legislativní Předpokládá se doporučení Komise určené Radě, aby schválila zahájení jednání o dohodě mezi EU a USA 
o ochraně osobních údajů, které jsou poskytovány nebo vyměňovány za účelem vymáhání dodržování 
právních předpisů. To hospodářským subjektům přinese právní jistotu, pokud jde o zpracovávání údajů 
v EU i USA. 

Zelená kniha o volném oběhu dokladů: 
doklady o osobním stavu občanů, úřední 
listiny a zjednodušení ověřování 

Nelegislativní Volný oběh úředních listin by představoval významné zlepšení k usnadnění volného pohybu občanů EU. 
Cílem je usnadnit vzájemné uznávání právních dokumentů, jelikož v současnosti občany a podniky 
omezuje administrativní zátěž. 

Sdělení o sociální a ekonomické integraci 
Romů v Evropě 

Nelegislativní Cílem je uvést, jak může Evropa na základě dosaženého pokroku dále rozvíjet svůj příspěvek k úplné 
sociální a ekonomické integraci Romů. Představuje koncepci k začlenění zvláštních a účinných přístupů do 
příslušných hlavních politik. 

Sdělení o strategii v oblasti rovnosti žen 
a mužů (2010–2015) 

Nelegislativní Na základě plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů (2006–2010) převede nová strategie 
nedávno přijatou Chartu žen na konkrétní opatření. 

Směrnice o právu být informován 
v trestním řízení 

Legislativní K usnadnění vzájemného uznávání rozsudků v celé EU navrhne Komise minimální pravidla týkající se 
práva podezřelých osob v trestním řízení. Tato pravidla zajistí, aby byly obviněné osoby neprodleně 
a podrobně informovány o svých právech a o obviněních, jež byla vůči ním vznesena. 

Návrh nařízení o kolizi právních předpisů 
ve věcech týkajících se majetkových práv 
mezi manželi, včetně otázky příslušnosti 
a vzájemného uznávání, a nařízení 
o majetkových důsledcích separace 
partnerů 

Legislativní Nařízení stanoví objektivní kritéria pro určení použitelného práva, jímž se řídí úprava majetkových poměrů 
v případě mezinárodních manželství. To se bude vztahovat rovněž na majetek manželů, který se nachází 
v různých členských státech. Nařízení se bude zabývat taktéž otázkou, který vnitrostátní soud je příslušný, 
a obsahovat mechanismus uznávání a výkonu rozsudků z jednoho členského státu v jiném členském státě. 

Sdělení o politice v oblasti základních 
práv 

Nelegislativní Toto sdělení objasní systém EU pro ochranu základních práv a představí přístup Komise s cílem zajistit 
účinnost Listiny základních práv ve všech politikách EU. Navrhne například kapitolu týkající se základních 
práv ve všech posouzeních dopadů provedených Komisí a nastíní význam výroční zprávy pro sledování 
provádění a dodržování listiny. 

Sdělení o strategii pro ochranu údajů Nelegislativní Sdělení o strategii pro ochranu základního práva na ochranu údajů po vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost. 

Sdělení o strategii v oblasti práv dítěte 
(2010–2014) na základě vyhodnocení 
dopadu nástrojů EU týkajících se práv 

Nelegislativní Sdělení představí priority Komise, pokud jde o práva dítěte, na základě konzultací, které se uskutečnily 
s orgány EU, UNICEF, nevládními organizacemi a dětmi. Sdělení bude obsahovat rovněž přezkum 
fungování čísel tísňového volání v případě pohřešovaných dětí. 
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dětí 
Návrh nařízení o zvýšení účinnosti 
výkonu rozsudků v Evropské unii: 
obstavení bankovních účtů 

Legislativní Cílem je usnadnit vymáhání pohledávek ze strany podniků a občanů. Zejména v současné situaci, kdy je 
přístup ke kapitálu omezený, může být rychlé vymáhání pohledávek zásadní pro přežití podniků. Musíme 
zlepšit přeshraniční vymáhání dluhů, jelikož v současnosti není na vnitřním trhu získáno zpět více než 60 % 
přeshraničních dluhů. 

Legislativní návrh týkající se uceleného 
režimu pro získávání důkazních 
prostředků v trestních věcech na základě 
zásady vzájemného uznávání a se 
zahrnutím všech druhů důkazních 
prostředků 

Legislativní Tento nový model by mohl mít širší působnost a měl by zahrnovat co nejvíce druhů důkazních prostředků 
s přihlédnutím k dotyčným opatřením. 

Legislativní návrh týkající se zavedení 
společných norem pro získávání 
důkazních prostředků v trestních věcech 
s cílem zajistit jejich přípustnost 

Legislativní Stávající pravidla, jejichž cílem je zajistit přípustnost důkazních prostředků získaných v jiném členském 
státě, se této záležitosti dotýkají pouze nepřímo, jelikož nestanoví společné normy pro získávání důkazních 
prostředků. Existuje riziko, že výměna důkazních prostředků v trestních věcech bude fungovat pouze mezi 
členskými státy s podobnými vnitrostátními normami pro získávání důkazů. 

Směrnice o právech obětí trestného činu 
a o podpoře poskytované těmto obětem 

Legislativní Vypracování jednoho uceleného právního nástroje pro ochranu obětí spojením směrnice o odškodňování 
obětí a rámcového rozhodnutí o obětech trestných činů na základě vyhodnocení obou nástrojů. 

Zelená kniha o záležitostech týkajících se 
zadržení 

Nelegislativní Zelená kniha uváží způsoby posílení vzájemné důvěry a zajištění větší účinnosti zásady vzájemného 
uznávání v oblasti zadržení. Je nutno vynaložit úsilí na podporu vyměňování osvědčených postupů 
a podpořit zavedení Evropských vězeňských pravidel, která schválila Rada Evropy. 

Legislativní návrh týkající se právního 
poradenství a poskytování právní pomoci 

Legislativní Procesní práva – opatření C Podezřelým a obviněným osobám v trestních řízeních není důsledně umožněn 
přiměřený přístup k právnímu poradenství, které je v případě potřeby (částečně) bezplatné, jelikož se 
ustanovení o poskytování právní pomoci mezi jednotlivými členskými státy značně liší. 

Revize směrnice Rady 90/314/EHS 
o souborných službách pro cesty, pobyty 
a zájezdy 

Legislativní Směrnice již neposkytuje přiměřenou ochranu spotřebitelům, kteří cestují na dovolenou, ani nezajišťuje 
dostatečnou právní jistotu pro podniky. Kvůli minimální harmonizaci směrnice je roztříštěnost právních 
předpisů v členských státech značná, čímž vznikají podnikům, které chtějí obchodovat na přeshraničním 
základě, náklady na dodržování požadavků a tato roztříštěnost může způsobit rovněž újmu spotřebitelům, 
kteří se pokoušejí prosadit svá zákonná práva v přeshraničním kontextu. 

Legislativní návrh týkající se systému 
ECRIS-TCN s ohledem na odsouzené 
státní příslušníky třetích zemí 

Legislativní Za účelem vytvoření společného rejstříku a systému založeného na nalezení či nenalezení shody, který 
ústřednímu orgánu každého členského státu odpovědnému za rejstřík trestů umožní rychle zjistit, zda byl 
dotyčný státní příslušník třetí země již dříve odsouzen a v kterém členském státě. 

Legislativní návrh týkající se zlepšení 
finanční náhrady za konzulární ochranu 
v krizových situacích 

Legislativní Akční plán Komise na období 2007–2009 pro poskytování účinné konzulární ochrany v třetích zemích 
uvedl, že je možné zlepšit mechanismy koordinace v oblasti konzulární pomoci. Navrhl přezkoumat 
možnost vytvoření systému náhrad mezi členskými státy v případě krizových situací. 

Legislativní návrh, kterým se mění 
rozhodnutí 1995/553/ES o stanovení 
práva na konzulární ochranu 

Legislativní Kterýkoli občan EU, jenž se nachází v třetí zemi, v níž není jeho členský stát zastoupen, má nárok na 
získání účinné konzulární pomoci ze strany velvyslanectví nebo konzulátů kteréhokoli jiného členského 
státu za stejných podmínek jako jeho státní příslušníci. Cílem Komise je pomoci členským státům s tímto 
úkolem navržením konkrétních opatření, jež mají zajistit, aby byli všichni občané EU informováni o svých 
právech a aby byl objasněn rozsah ochrany. Podle Lisabonské smlouvy může Komise dát podnět 
k legislativním návrhům na usnadnění této ochrany. 

Změna směrnice o nekalých obchodních 
praktikách 

Legislativní Modernizace směrnice o nekalých obchodních praktikách podniků vůči spotřebitelům. 

Sdělení o boji proti rasismu a xenofobii Nelegislativní Sdělení představí společný přístup k lepší mobilizaci a co největšímu využívání stávajících právních 
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a finančních nástrojů k řešení rasismu, xenofobie a diskriminace. 
Návrh nařízení o Eurojustu Legislativní Poskytnutí pravomocí Eurojustu, aby mohl přímo zahajovat vyšetřování, zajištění větší účinnosti jeho vnitřní 

struktury a zapojení Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů do hodnocení činnosti Eurojustu 
v souladu s článkem 85 SFEU. 

Sdělení o vytvoření Úřadu evropského 
veřejného žalobce z Eurojustu 

Nelegislativní Možnost udělit další pravomoci národnímu členu Eurojustu, posílení pravomocí kolegia Eurojustu nebo 
zřízení evropského veřejného žalobce. 

Legislativní návrh týkající se vzájemného 
uznávání účinků některých dokladů 
o občanském stavu 

Legislativní Návrh přijatý v návaznosti na zelenou knihu o volném oběhu dokladů, dokladů o občanském stavu, 
úředních listin a zjednodušování ověřování. 

Legislativní návrh týkající se upuštění od 
formalit při ověřování dokladů mezi 
členskými státy 

Legislativní Návrh přijatý v návaznosti na zelenou knihu o volném oběhu dokladů, dokladů o občanském stavu, 
úředních listin a zjednodušování ověřování. 

Námořní záležitosti a rybolov 
Návrhy na reformu společné rybářské 
politiky 

Legislativní Balíček reforem SRP zahrnuje tyto návrhy: 
– návrh nového základního nařízení o SRP, včetně akvakultury; 
– návrh nového nařízení o společné organizaci trhu; 
– návrhy týkající se finančního rozměru nové SRP; 
– technická opatření. 

Nařízení o rybolovných právech pro 
rok 2011 

Legislativní Jednotlivá nařízení vztahující se na Baltské moře, Černé moře, ostatní oblasti Atlantského oceánu 
a Severního moře a hlubinné druhy pro roky 2011–2012. Všem těmto nařízením bude předcházet sdělení 
Radě. 

Nařízení o víceletých plánech řízení nebo 
obnovy populací pro vybrané druhy, jako 
je losos v Baltském moři, tuňák obecný, 
treska jednoskvrnná, sleď obecný 
v Keltském moři, jižní štikozubec obecný 
a humři 

Legislativní Pokud jde o tresku jednoskvrnnou, sledě obecného, jižního štikozubce obecného a humry, navrhované 
nové plány umožní mimo jiné stanovení TAC každý rok tak, aby bylo dosaženo cíle spočívajícího ve 
využívání těchto populací v souladu s maximální udržitelnou úrovní. Pokud jde o tuňáka obecného, 
stávající plán obnovy populace bude nutno pozměnit na základě výsledků jednání ICCAT v roce 2009. 

ZNALOSTI V NÁMOŘNÍ OBLASTI 2020: 
údaje o moři a pozorování pro 
inteligentní růst 

Nelegislativní V současnosti je odpovědnost za shromažďování údajů o evropských mořích a oceánech roztříštěna mezi 
regionální, vnitrostátní, veřejné a soukromé organizace, které shromažďují údaje na volném moři 
a v pobřežních, teritoriálních a výsostných vodách. Akční plán Evropské námořní sítě pro pozorování 
a sběr dat nastíní soubor opatření, která veřejným a soukromým subjektům umožní poskytovat lepší 
služby. 

Nařízení EP a Rady o zavedení 
programu na podporu dalšího rozvoje 
směrem k integrované námořní politice 

Legislativní Cílem, jehož má navrhované nařízení dosáhnout, je zajistit pokračující skromnou finanční podporu pro další 
prosazování rozvoje a provádění integrované námořní politiky ve zbývající době stávajícího finančního 
výhledu v období 2011–2013. 
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Sdělení o mořských povodích (Severní 
moře a Atlantský oceán) 

Nelegislativní Příprava iniciativ k provádění integrované námořní politiky v povodí Severního moře a Atlantského oceánu 
po podobných sděleních, která již byla vypracována pro Středozemní moře, Baltské moře a Arktické moře. 

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se 
mění nařízení č. 1288/2009 
o přechodných technických opatřeních 

Legislativní Jelikož na zasedání Rady v listopadu 2009 nebylo možno dosáhnout shody ohledně trvalých technických 
opatření v Atlantském oceánu (KOM(2008)324), bylo schváleno nařízení o přechodných technických 
opatřeních, které zajišťuje, že naléhavá technická opatření stanovená v příloze III nařízení č. 43/2009 pro 
TAC a kvóty budou platit i nadále od 1.1.2010. Navrhovaná změna přechodného nařízení má prodloužit 
jeho platnost o dalších 18 měsíců. 

Nařízení EP a Rady, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 1185/2003 
o odstraňování žraločích ploutví 

Legislativní Jednou z možností je změna podílu povolujícího 5 % hmotnosti ploutví v poměru k živé hmotnosti (před 
zpracováním) úlovku žraloků tak, že hmotnost ploutví nesmí v žádném případě překročit 5 % (po vykuchání 
a odstranění hlav) hmotnosti úlovku žraloků. Jinou možností je zavedení politiky „žraloci s ploutvemi“, kdy 
by ploutve nebyly odstraněny od těla. 

Sdělení o akčním plánu Společenství 
k snížení náhodných odchytů mořských 
ptáků v lovných zařízeních 
 

Nelegislativní S ohledem na způsoby začleňování požadavků na ochranu životního prostředí do společné rybářské 
politiky je jedním z cílů Společenství zlepšit způsoby rybolovu v zájmu snížení náhodného a nechtěného 
odchytu a dopadů na mořské prostředí. 

Nařízení EP a Rady o plánu řízení pro 
pelagickou populaci v Baltském moři 

Legislativní Nařízení má zavést rámec dlouhodobého řízení pelagických populací v Baltském moři. Stanoví dlouhodobé 
cíle v oblasti řízení populací a bude obsahovat některá zvláštní ustanovení, která jsou nezbytná k dosažení 
těchto cílů. 

Nařízení EP a Rady, kterým se reviduje 
nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 
o víceletém plánu pro populace tresky 
obecné v Baltském moři 

Legislativní Nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 stanoví, že v roce 2010 je nutno vyhodnotit opatření v oblasti řízení 
a případně provést revizi, bude-li to na základě hodnocení nutné. 

Nařízení EP a Rady, kterým se zavádí 
víceletý plán pro populace jazyka 
obecného a platýse velkého v Severním 
moři 

Legislativní Nařízení má revidovat rámec dlouhodobého řízení populací jazyka obecného a platýse velkého v Severním 
moři a stanovit cíle pro dlouhodobé řízení populací na základě výsledků získaných při provádění prvního 
plánu řízení. 

Nové zdroje růstu z moří a oceánů: 
sdělení o „modrém růstu“ – nová vize 
udržitelného růstu v pobřežních 
oblastech a v námořních odvětvích 

Nelegislativní Sdělení naváže na studii, která zkoumá scénáře budoucího růstu pro pobřežní oblasti a námořní 
hospodářství se zvláštním důrazem na kladné dopady na zaměstnanost. 

Sdělení o finančních důsledcích 
integrace sledování námořního prostoru 

Nelegislativní Komise byla požádána, aby určila finanční důsledky vytvoření společného prostředí pro sdílení informací. 

Regionální politika 
Legislativní návrhy týkající se 
Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti 
(FS) 

Legislativní Nařízení bude nutno upravit/nahradit v souladu s prioritami EU a s cílem upravit provádění politiky 
soudržnosti pro programové období 2014–2020. K nařízením budou připojeny nové strategické obecné 
zásady EU pro soudržnost pro období po roce 2013. 

Strategická zpráva o politice soudržnosti 
EU pro rok 2010 – sdělení o provádění 
programů členských států v oblasti 
politiky soudržnosti na období 2007–
2013 

Nelegislativní Shrnutí 27 vnitrostátních strategických zpráv o přispění k cílům politiky soudržnosti, úkolech fondů 
a dosahování cílů strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost, vnitrostátních strategických 
referenčních rámcích a integrovaných hlavních směrech pro růst a zaměstnanost. 
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Sdělení o „posílení příspěvku politiky 
soudržnosti k udržitelnému rozvoji 
regionů EU a provádění strategie 
Evropa 2020“ 

Nelegislativní Sdělení poskytne politické pokyny, jak sladit cíle politiky soudržnosti v oblasti udržitelného rozvoje se 
strategií Evropa 2020, pokud jde o podporu ekologičtější a konkurenceschopnější ekonomiky méně 
náročné na zdroje. 

Sdělení o „posílení příspěvku politiky 
soudržnosti k rozvoji znalostní ekonomiky 
a regionálních inovací a provádění 
strategie Evropa 2020“ 

Nelegislativní Sdělení poskytne politické pokyny, jak sladit cíle politiky soudržnosti se strategií Evropa 2020 v oblasti 
inteligentního růstu, pokud jde o rozvoj regionálních ekonomik založených na znalostech a inovacích. 

Strategie EU pro dunajský region Nelegislativní Evropská rada Komisi v červnu 2009 vyzvala, aby do prosince 2010 předložila strategii EU pro dunajský 
region. 

Výzkum a inovace 
Sdělení „Na cestě k Evropě méně 
náročné na zdroje a inteligentní, 
udržitelné bioekonomice“ 

Sdělení Cílem je mobilizovat výzkum, inovace a vzdělávání s cílem určit a usnadnit cestu směrem k Evropě méně 
náročné na zdroje a poskytnout vizi a akční plán pro udržitelnou a inovativní evropskou bioekonomiku. 
Sdělení se bude zabývat rámcem politiky a konkrétními opatřeními, která přispějí k „inovacím v Unii“, jak 
stanoví strategie Evropa 2020, a určí strategické programy, způsoby jejich provedení a monitorovací 
systémy k zajištění pokroku. 

Návrh Komise na 8. rámcový program Legislativní Tento návrh se týká rámcového programu SFEU pro financování výzkumu na období 2014–2020. Návrh 
obsahující hlavní směry bude podrobněji rozveden v souboru návrhů týkajících se zvláštních programů 
a pravidel pro účast. 

Návrhy Komise na 8. rámcový 
program Euratomu 

Legislativní Tento návrh se týká rámcového programu Euratomu pro financování výzkumu na období 2014–2018. 
Návrh obsahující hlavní směry bude podrobněji rozveden v souboru návrhů týkajících se zvláštních 
programů a pravidel pro účast. 

(**) Návrh doporučení Rady o společném 
plánování v oblasti „zemědělství, 
zajišťování potravin a změny klimatu“ 

Nelegislativní Jak je uvedeno ve strategii Evropa 2020, Komise bude pracovat na dokončení Evropského výzkumného 
prostoru (EVP), zejména lepším společným plánováním s členskými státy. Téma související se 
zajišťováním potravin a dopadem změny klimatu na zemědělství bylo stanoveno jako významný 
společenský problém Evropy, jimž je nutno se zabývat prostřednictvím iniciativy týkající se společného 
plánování. 

(**) Návrh doporučení Rady o společném 
plánování v oblasti „zdraví, potravin 
a prevence chorob souvisejících 
s výživou“ 

Nelegislativní Téma související se zdravím, potravinami a prevencí chorob souvisejících s výživou bylo stanoveno jako 
významný společenský problém Evropy, jimž je nutno se zabývat prostřednictvím iniciativy týkající se 
společného plánování. 

(**) Návrh doporučení Rady o společném 
plánování v oblasti „kulturního dědictví, 
změny klimatu a bezpečnosti“ 

Nelegislativní Tato iniciativa týkající se společného plánování zajistí, aby členské státy Evropské unie co nejvíce zvýšily 
a využily společnou kritickou míru koordinací svého úsilí. Hlavním cílem je studie dopadů změn životního 
prostředí na kulturní dědictví, vypracování opatření na ochranu a zabezpečení kulturního dědictví 
a dosažení udržitelného rozvoje kulturního dědictví. 

Návrh týkající se rámcového programu 
Euratomu v oblasti jaderného výzkumu 
a odborné přípravy (včetně ITER) 
 
Rozhodnutí o zvláštním programu pro 
nepřímé akce 
 
Nařízení, kterým se stanoví pravidla pro 

Legislativní Cílem navrhovaného právního předpisu – zahrnujícího roky 2012 a 2013 – je pokračování činností 
naplánovaných v rozhodnutích o 7. RP Euratomu, jež byla přijata v roce 2006, a podpora fáze výstavby 
ITER s přihlédnutím k novým rozpočtovým potřebám. 
 
Pravidla pro účast poskytují ucelený rámec, který zajistí účinné provádění rámcového programu Euratomu 
s přihlédnutím k potřebě zajištění snadného přístupu pro všechny účastníky prostřednictvím 
zjednodušených postupů. 
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účast a šíření výsledků výzkumu 
Sdělení o komplexním akčním plánu pro 
rozvoj EVP 

Nelegislativní Toto sdělení stanoví opatření k provedení plánu pro výzkum a inovace. To bude spojeno rovněž 
s přípravou 8. rámcového programu. 

Přezkum 7. rámcového programu 
v polovině období 

Nelegislativní Přezkum vyvodí ponaučení, jež je nutno zohlednit při přípravě 8. rámcového programu, který má být 
navržen v roce 2011. 

Služby obecného zájmu 
Sdělení o rámci kvality pro služby 
obecného zájmu 

Nelegislativní Tato iniciativa naváže na protokol připojený k Lisabonské smlouvě. 

Revize balíčku týkajícího se služeb 
obecného zájmu z roku 2005 
 

Nelegislativní Platnost rámcového předpisu skončí v listopadu 2011. Cílem revize bude upravit pravidla na základě 
hodnotící zprávy, která má být dokončena v roce 2010. Tuto iniciativu je nutno posoudit v kontextu 
stanovení rámce kvality pro veřejné a sociální služby, jak je uvedeno ve směrech politiky vytýčených 
předsedou. 

Hodnotící zpráva o balíčku týkajícím se 
služeb obecného zájmu z roku 2005 

Nelegislativní Tato zpráva by měla být vyhotovena na základě veřejných konzultací, jež mají být zahájeny 
v nadcházejících týdnech. Iniciativy, které souvisí se službami obecného hospodářského zájmu, je nutno 
posoudit v kontextu stanovení rámce kvality pro veřejné a sociální služby. 

Inteligentní regulace 
Sdělení o inteligentní regulaci Nelegislativní Sdělení představí priority této Komise v oblasti inteligentní regulace, jež budou zahrnovat opatření 

k zjednodušení stávajících právních předpisů a snížení administrativní zátěže; vypracování 
systematičtějšího přístupu k hodnocení rozsahu, nakolik právní předpisy a politiky dosáhly svých cílů, 
a využívání posouzení dopadů k zajištění kvality nových návrhů. 

Rozhodnutí Rady o doložce solidarity 
(návrh, který má být vypracován 
společně vysokým představitelem / 
místopředsedou) 

Legislativní Provedení ustanovení čl. 222 odst. 3 SFEU, které vyžaduje, aby způsob provádění doložky solidarity Unií 
byl vymezen rozhodnutím přijatým Radou na společný návrh Komise a vysokého zástupce pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku. 

Daně a celní unie 
Sdělení o budoucí strategii v oblasti 
DPH 

 Účelem sdělení bude určit opatření, která mohou snížit administrativní zátěž, bojovat proti podvodům, 
modernizovat a zjednodušit stávající systém. 

Sdělení o daních a rozvoji: spolupráce 
s rozvojovými zeměmi na podporu řádné 
správy věcí veřejných v daňových 
záležitostech 

Nelegislativní Sdělení prosazuje zásadu řádné daňové správy a podporuje rozvojové země v jejich boji proti daňovým 
únikům a jiné nesprávné daňové praxi. Navrhuje rovněž posílit správu daní a veřejných financí v těchto 
zemích. 

Revize směrnice o zdanění energie Legislativní V rámci strategie Evropa 2020 a jako důležitý příspěvek v boji proti změně klimatu a zajištění udržitelnější 
ekonomiky méně náročné na zdroje doplní revidovaná směrnice evropský systém pro obchodování 
s emisemi a zdaní energetické produkty podle obsahu využitelné energie a emisí CO2. 

Revize nařízení o přijímání opatření 
celních orgánů proti zboží podezřelému 
z porušení určitých práv duševního 
vlastnictví 

Legislativní Cílem je zjednodušit postupy a objasnit pravidla. 

Návrh na minimální základní sazbu DPH 
platnou od roku 2011 

Legislativní Minimální základní sazba DPH, která je v současnosti platná, skončí ke dni 31.12.2010 a bude navrženo 
prodloužení stávající úrovně. 

Návrh režimu DPH, jemuž podléhají 
poukázky (a jiné propagační programy) 

Legislativní Cílem návrhu je modernizace stávajících předpisů o DPH (základ daně) vztahujících se na poukázky. 
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Zelená kniha o nové strategii v oblasti 
DPH 

Nelegislativní Konzultační dokument o nové strategii v oblasti DPH, která zajišťuje její přizpůsobení se měnícím se 
hospodářským skutečnostem a přihlíží zejména k novému vývoji v oblasti IT (za účelem přijetí sdělení 
o „nové strategii v oblasti DPH“ v 2. pololetí roku 2011). 

Sdělení o iniciativě daňové politiky 
„Nejdřív občané“ 
 

Nelegislativní V rámci nového uspořádání jednotného trhu je cílem určit oblasti zájmů pro občany (včetně dvojího 
zdanění, důchodů, rekreačních objektů, kapitálových zisků nebo daně z příjmu) za účelem vypracování 
iniciativ v rámci právně nevynutitelných předpisů. 

Sdělení o koordinaci dědických daní 
 

Nelegislativní Podpora koordinace dědických daní mezi členskými státy EU s cílem zamezit dvojímu zdanění a dvojímu 
nezdanění v přeshraničních situacích. 

Legislativní návrh týkající se společného 
konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob 

Legislativní Cílem návrhu je zjednodušení daňových předpisů, snížení nákladů na dodržování požadavků a odstranění 
daňových překážek, s nimiž se společnosti v současnosti potýkají, pokud působí na přeshraničním základě. 

Revize směrnice o zdanění úroků 
a licenčních poplatků mezi přidruženými 
společnostmi z různých členských států 
(přepracované znění) 

Legislativní Rozšíření oblasti působnosti směrnice snížením prahových hodnot účasti, zahrnutím nepřímých podílů 
a aktualizací přílohy (typy společností). 
 

Obchod 
Návrh nařízení o uplatňování systému 
všeobecných celních preferencí (GSP) 
ode dne 1. ledna 2014 

Legislativní Nové nařízení přezkoumá a zdokonalí stávající systém GSP s cílem zajistit jeho jednoduchost 
a předvídatelnost a rovněž zvýšit co nejvíce jeho podporu pro udržitelný rozvoj a rozvojové země, které to 
nejvíce potřebují. 

Návrh nařízení, kterým se stanoví 
přechodná opatření pro mezinárodní 
dohody o investicích mezi členskými 
státy a třetími zeměmi 

Legislativní Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, která EU svěřuje výhradní pravomoc, pokud jde o přímé 
zahraniční investice, by mohla být zpochybněna další existence mezinárodních dohod členských států 
týkajících se investic a závazků přijatých v rámci těchto dohod. Cílem je nastolit právní jistotu, pokud jde 
o status a platnost mezinárodních dohod týkajících se investic, které byly uzavřeny mezi členskými státy 
a třetími zeměmi, a to schválením zachování platnosti těchto dohod a stanovením procesního rámce pro 
sjednávání a uzavírání těchto dohod ze strany členských států v budoucnu. 

Sdělení o investiční politice EU Nelegislativní Cílem je stanovit obecné směry, v jejichž rámci se bude vyvíjet budoucí investiční politika EU. Sdělení bude 
zahrnovat obecný soubor nástrojů/koncepcí, které mohou být základem pro předložení a projednání nových 
vyjednávacích směrnic pro budoucí jednání o investicích s třetími zeměmi. 

Návrh nařízení o prodloužení doby 
platnosti systému všeobecných celních 
preferencí (GSP) (prodlužující nařízení) 

Legislativní Technické prodloužení stávajícího systému všeobecných celních preferencí (GSP), které zajišťuje rovněž 
zachování zvláštních dílčích systémů: GSP+ a „Vše kromě zbraní“. Navrhované nařízení, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 732/2008, zahrnuje pouze technické změny, které jsou nezbytné pro prodloužení platnosti 
stávajícího systému GSP do 31. prosince 2013. Návrh nepřezkoumává způsobilost stávajících příjemců pro 
systém GSP. 

Návrh nařízení upravujícího rozhodování 
v oblasti obchodní politiky po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost 

Legislativní „Souhrnné“ nařízení se bude zabývat některými zvláštními rozhodovacími postupy v oblasti obchodní 
politiky, jež byly předtím vyjmuty z postupu projednávání ve výborech. 

Obchodní dohoda proti padělání 
(rozhodnutí Rady o schválení podpisu 
a uzavření dohody) 

Legislativní Opatření bude sestávat z návrhu rozhodnutí schvalujícího podpis dohody a návrhu rozhodnutí o uzavření 
dohody. Cílem jednání o obchodní dohodě proti padělání je stanovit mezinárodní rámec, který zlepšuje 
prosazování právních předpisů v oblasti práv duševního vlastnictví zlepšením mezinárodních norem, pokud 
jde o opatření vůči porušování práv duševního vlastnictví ve velkém měřítku, jehož se často dopouštějí 
kriminální organizace. 

Zpráva o překážkách obchodu a investic Nelegislativní Cílem je určit způsoby zlepšení přístupu na trh a právního prostředí pro společnosti EU. 
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Doprava 
Balíček týkající se udržitelné dopravy: 
revize hlavních směrů TEN-T 

Legislativní / 
nelegislativní 

Legislativní návrh revidující stávající hlavní směry TEN-T se zaměří na základní síť, která slibuje co 
nejvyšší míru přispění k hlavním cílům politiky v oblasti TEN-T. K návrhu bude připojena zpráva 
pojednávající o pokroku prioritních projektů v rámci TEN-T a politice v oblasti TEN-T. 

Balíček týkající se udržitelné dopravy: 
strategický plán pro dopravní 
technologie 

Nelegislativní Strategický plán pro dopravní technologie stanoví strategický rámec pro výzkum a technický rozvoj 
a používání na základě potřeb politiky a vize integrovaného účinného dopravního systému, který je šetrný 
k životnímu prostředí, v horizontu do roku 2050. 

Balíček opatření týkajících se 
bezpečnosti: sdělení „Směrem 
k Evropskému prostoru bezpečnosti 
silničního provozu: strategické hlavní 
směry pro bezpečnost silničního provozu 
do roku 2020“ 

Nelegislativní Strategické hlavní směry popíší opatření, která se zabývají bezpečností silničního provozu integrovaným 
způsobem (chování řidičů, bezpečnost vozidel a infrastruktury) a v rámci různých oblasti politiky (doprava, 
veřejné zdraví, výzkum, nové technologie, vnější rozměr bezpečnosti silničního provozu). 

Zpráva o bezpečnostních skenerech na 
letištích 

Nelegislativní Zpráva posoudí důsledky bezpečnostních skenerů s ohledem na jejich účinnost, avšak rovněž zdravotní 
rizika, porušování základních práv a ochranu soukromí. 

Sdělení o právech cestujících Nelegislativní Sdělení přezkoumá situaci v oblasti práv cestujících ve všech druzích dopravy, přičemž zahrne výsledky 
veřejných konzultací, posoudí, zda uplatňování stávajících pravidel EU zajišťuje přiměřenou ochranu práv 
cestujících a určí možné oblasti dalších opatření. 

Balíček opatření týkajících se vnitřního 
trhu: přepracování prvního železničního 
balíčku 

Legislativní Přepracované znění objasní stávající předpisy v rámci prvního železničního balíčku s cílem zlepšit přesnost 
a/nebo pokyny pro provádění. 

Balíček opatření týkajících se letišť: 
sdělení o politice týkající se letišť 
s připojenými legislativními návrhy 

Legislativní / 
nelegislativní 

Sdělení bude pojednávat o současném stavu politiky týkající se letišť, revidovat pokrok při provádění 
akčního plánu pro kapacitu a zabývat se nutností přezkumu nařízení o volných letištních časech a směrnice 
o pozemním odbavení. 

Balíček týkající se e-mobility Legislativní / 
nelegislativní 

Tento soubor legislativních opatření zavede používání nových technologií v rámci různých způsobů 
dopravy na podporu účinného a udržitelného systému dopravy. Opatření se budou zabývat integrovaným 
prodejem železničních jízdenek, digitálními otáčkoměry, elektronickým mýtným, integrovanými informacemi 
o moři atd. 

Balíček opatření týkajících se sociálního 
programu pro námořní dopravu 

Legislativní / 
nelegislativní 

Tento balíček se bude zabývat různými aspekty „lidského faktoru“ v námořní dopravě, zejména výcvikem 
a certifikací námořníků (sdělení o sociálním programu pro námořní dopravu, návrh směrnice o kontrole 
uplatňování úmluvy MOP, návrh na revizi směrnice 2008/106/ES o výcviku námořníků). 

Sdělení o trhu pro silniční přepravu zboží Nelegislativní Přezkum fungování vnitřního trhu pro silniční přepravu zboží, včetně silniční kabotáže. 
Sdělení o přístupu na železniční trh Nelegislativní Přezkum organizace železničního trhu, včetně tuzemské přepravy cestujících. 
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Příloha III: Seznam iniciativ ke zjednodušení∗ 

 

Název Druh opatření ke 
zjednodušení 

Rozsah a cíle Rok 

Změna nařízení Komise (ES) č. 1276/2008 o sledování vývozů 
zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné 
částky, prováděném prostřednictvím fyzických kontrol a nařízení (ES) 
č. 612/2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu 
vývozních náhrad pro zemědělské produkty 

Revize Při provádění těchto kontrol připojují orgány na celní doklady rukou 
psané poznámky, jimž je obtížné porozumět a přečíst je. Toto 
vyřeší standardní informace pomocí číselných kódů. 1 příloha 
nahradí 5. 

2010 

Balíček opatření ke zjednodušení, kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a nařízení Rady (ES) 
č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) 
č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení 
(ES) č. 1782/2003 

Revize Cíl: snížit administrativní zátěž v souvislosti s kontrolami 
podmíněnosti: zjednodušení prohlášení o ploše; snížení počtu 
zpráv členských států o rozvoji venkova; zavedení lhůt pro platby 
u určitých opatření a sladění nařízení s přenesenými a prováděcími 
pravomocemi podle SFEU. 

2010 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady za účelem zrušení 
schvalovacího postupu u dobrovolného programu označování hovězího 
masa 

Revize/zrušení Cílem je snížit administrativní zátěž při schvalování dobrovolného 
označení hovězího masa. To vyžaduje změnu nařízení 
č. 1760/2000. 

2010 

Nařízení Komise, kterým se stanoví (nová) pravidla rozdělování potravin 
nejchudším osobám ve Společenství 

Revize Cílem je stanovit jasnější, jednodušší a účinnější prováděcí 
pravidla pro rozdělování potravin nejchudším osobám ve 
Společenství. 

2010 

Iniciativa Společenství týkající se poruch pohybového ústrojí v důsledku 
výkonu povolání 

Přepracování Cílem je začlenění ustanovení o ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků s ohledem na riziko poruch pohybového ústrojí 
v důsledku výkonu povolání do jednoho legislativního nástroje. 

2011 

Revize směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se 
doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení 
zaměstnanců 
 
a směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje 
statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců 

Revize Cílem je ověření možného zjednodušení ustanovení o informování 
a konzultování zaměstnanců, jakmile bude v roce 2011 dokončena 
úplná hodnotící zpráva o nařízení (ES) č. 1435/2003 (statut 
evropské družstevní společnosti). 

2011/12 

Návrh nařízení o zřízení systému Společenství pro registraci přepravců 
radioaktivního materiálu 

Přepracování Kodifikace a zjednodušení právního rámce Společenství pro 
bezpečnější a průhlednější přepravu radioaktivních materiálů. 

2010 

                                                 
∗ Mnoho z těchto bodů má za cíl snížení administrativní zátěže. 
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Přepracování právních předpisů o základních bezpečnostních normách 
v oblasti ochrany před radioaktivitou 

  Cílem je přepracování 10 aktů do jedné směrnice, která stanoví 
základní bezpečnostní normy pro ochranu před nebezpečím 
plynoucím z vystavení ionizujícímu záření, a aktualizace v souladu 
s doporučeními Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu 
(ICRP). 

2011 

Revize doporučení o radiologických důsledcích Revize Cílem je objasnit, zjednodušit a zlepšit doporučení podle článku 37, 
podle něhož Komise vydává stanoviska k provádění plánů pro 
uvolňování radioaktivních výpustí, které mohou mít radiologické 
důsledky pro sousední členské státy. 

2010 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec 
pro schvalování motorových vozidel kategorie L a systémů, 
konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato 
vozidla 

Zrušení Cílem je snížení administrativní zátěže pro průmysl, zákonodárce 
EU a jednotlivých členských států a schvalovací orgány. 

2010 

Nařízení týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických 
traktorů (zrušení 24 směrnic) 

Zrušení Návrh zruší 24 směrnic a nahradí je jedním nařízením. 2010 

Směrnice Komise, kterou se za účelem přizpůsobení technickému 
pokroku mění směrnice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS 
a 87/402/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES 
a 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických 
traktorů 

Revize Návrh pozmění 6 směrnic o zemědělských traktorech v zájmu 
objasnění a zlepšení technických požadavků. 

2010 

Směrnice 94/25/ES týkající se rekreačních plavidel   Cílem je zlepšit emise hluku a výfukových plynů u rekreačních 
plavidel a lépe chránit zdraví lidí a životní prostředí a současně 
snížit náklady na dodržování požadavků vyplývající z různých 
emisních norem platných v různých jurisdikcích. Směrnice bude 
přizpůsobena novému legislativnímu rámci (rozhodnutí 
768/2008/ES). 

2010 

Směrnice 97/68/ES o emisích plynných znečišťujících látek 
a znečišťujících částic u nesilničních pojízdných strojů 

  Návrh zjednoduší pravidla pro uvádění nesilničních pojízdných 
strojů na trh, včetně schvalování typu, a zajistí jejich sladění 
s novým legislativním rámcem (rozhodnutí 768/2008/ES). 

2010 

Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku zařízení, která jsou určena 
k použití ve venkovním prostoru 

  Návrh zjednoduší fungování směrnice, přezkoumá postupy 
posuzování shody a zlepší dohled nad trhem. Směrnice bude 
přizpůsobena novému legislativnímu rámci (rozhodnutí 
768/2008/ES). 

2010 

Směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních 
koncových zařízeních 

  Cílem revize je nahradit mnoho nepraktických a neúčinných 
správních ustanovení modernějšími elektronickými prostředky 
a zaměřit se na prosazování a lepší nástroje pro vnitrostátní 
správy. 

2010 
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Hnojiva – předloha nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I až IV tohoto 
nařízení technickému pokroku 

Revize Cílem je změna přílohy IV nařízení, aby bylo zajištěno, že při 
úředních kontrolách lze použít normy CEN. 

2011 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES ze dne 
16. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/82/ES o kontrole 
nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek 

  Ustanovení budou zjednodušena/modernizována s cílem snížit 
administrativní zátěž, zejména co se týká informačních povinností. 

2010 

Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě   Přístup k řízení na základě rizik pomůže zjednodušit řízení 
zásobování vodou a sníží zátěž spojenou s monitorováním 
a vykazováním. 

2010 

Legislativní návrh týkající se soudržnosti/zjednodušení acquis v oblasti 
odpadů (přizpůsobení zvláštních právních předpisů pro jednotlivé druhy 
odpadů rámcové směrnici o odpadech; to zahrnuje směrnice o 
vozidlech s ukončenou životností, bateriích a obalech) 

Přezkum Cílem bude provést během příštího funkčního období Komise 
úplné ověření směrnic EU týkajících se recyklace. 

2012 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 
nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém 
vykazování silniční přepravy zboží 

Revize Cílem návrhu je osvobodit Maltu od požadavků na vykazování 
podle nařízení Rady č. 1172/98. 

2011 

Nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů Revize Tato revize usiluje o zjednodušení nařízení a jeho přizpůsobení 
ostatním povinnostem v oblasti vykazování stanoveným v právních 
předpisech Společenství o odpadech. 

2010 

Směrnice EP a Rady 2001/109/ES týkající se ovocných stromů   Cílem návrhu je snížení počtu proměnných požadovaných ve 
statistických zjišťováních týkajících se sadů, stanovení prahových 
hodnot na vnitrostátní úrovni pro povolení výjimek z vykazování 
a větší využívání správních údajů nebo jiných zdrojů namísto 
statistického zjišťování. 

2010 

Směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování 
statistických informací v oblasti cestovního ruchu 

Revize Návrh změní oblast působnosti směrnice s cílem snížit požadavky 
na vykazování. Členské státy budou moci používat při sestavování 
statistik techniky statistického odhadování namísto zjišťování. 

2010 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 

Revize Návrh zruší určité kroky, kterými musí občané projít, pokud chtějí, 
aby bylo soudní rozhodnutí uznáno a vykonáno v zahraničí. 

2011 

Návrh na změnu právních nástrojů EU v oblasti ochrany údajů Revize  
Právní rámec EU pro ochranu osobních údajů bude uveden do 
souladu s Lisabonskou smlouvou a bude zjednodušen 
a přizpůsoben technickému rozvoji. 

2010 

Změna Schengenského hraničního kodexu Revize Cílem je přizpůsobit kodex nařízení o programu registrovaných 
cestujících a nařízení o systému registrace vstupů a výstupů, 
usnadnit a harmonizovat určité aspekty hraničních kontrol 
a odstranit nedostatky, jež byly zjištěny od doby přijetí kodexu. 

2011 
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 
nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, kterým se stanoví technická opatření 
pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého 
a Malého Beltu a Øresundu 

Revize Změna je nezbytná vzhledem k vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost a potřebě přesunout ustanovení o technických 
opatřeních, jež jsou v současnosti obsažena v nařízení 
o rybolovných právech pro Baltské moře. 

2010 

Nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro nařízení 
Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství 
k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky a mění 
nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se 
zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu 

Revize Cílem je modernizovat postupy a usnadnit lepší vymáhání 
dodržování snížením zátěže pro dané odvětví a státní správy 
a vyšším využíváním nástrojů IT k snížení informačních povinností. 

2010 

Návrhy na reformu společné rybářské politiky Revize Reforma bude zahrnovat nové základní nařízení o SRP, včetně 
akvakultury, nové nařízení o společné organizaci trhu a finanční 
návrhy. Pokud možno, zjednoduší právní prostředí. 

2011 

Návrh směrnice za účelem úplného přezkumu čtvrté a sedmé směrnice 
Rady vedoucí k novému návrhu (návrhům) směrnice 

Revize Důkladná revize čtvrté a sedmé účetní směrnice s cílem zohlednit 
zvláštní zájmy malých a středních podniků. 

2011 

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu 
evropské společnosti (SE) 

 Možné zjednodušení pravidel upravujících založení evropské 
společnosti (SE) a přemístění jejího sídla. 

2012 

Přepracování nařízení (ES) č. 725/2004 o zvýšení bezpečnosti lodí 
a přístavních zařízení a zrušení směrnice o zvýšení bezpečnosti 
přístavních zařízení 

Přepracování Objasnění a vylepšení stávajících ustanovení po vyhodnocení 
provádění příslušných právních předpisů členskými státy. 

2012 

Balíček opatření týkajících se e-mobility: přepracování nařízení (ES) 
č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (otáčkoměry) 

Přepracování Tento balíček aktualizuje legislativní rámec v zájmu zvýšení 
bezpečnosti a funkčnosti digitálního otáčkoměru používaného řidiči 
z povolání. Sníží administrativní zátěž podniků a současně zvýší 
spolehlivost kontrol s cílem zajistit spravedlivou hospodářskou 
soutěž mezi provozovateli silniční dopravy. 

2011 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o námořním zařízení Přepracování Cílem revize je zvýšení právní jistoty, a tudíž zvýšení účinnosti 
směrnice. Zajistí větší používání evropských norem. 

2010 

Balíček opatření týkajících se vnitřního trhu: přepracování právních 
předpisů v rámci prvního železničního balíčku: zjednodušení 
a modernizace legislativního rámce pro přístup na trh železniční 
dopravy 

Přepracování Budou sloučeny a přepracovány tři směrnice, což odstraní křížové 
odkazy, objasní ustanovení obsažená v prvním železničním 
balíčku a zlepší přesnost a/nebo pokyny pro provádění. 

2010 

Legislativní návrh týkající se přepracování směrnice o systému 
Společenství pro sledování provozu plavidel 

Přepracování Začlenění a aktualizace v souladu s nejnovějším technickým 
vývojem. Cílem je mít integrovanější systém pro sledování provozu 
plavidel. 

2012 

Směrnice Rady 96/50/ES o harmonizaci podmínek pro získání 
národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na 
vnitrozemských vodních cestách ve Společenství 

  Cílem je zlepšit právní jasnost, usnadnit přístup vůdců plavidel 
k plavbě na Rýnu a zajistit lepší bezpečnostní normy na všech 
vnitrozemských vodních cestách v EU.  
 

2010 
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Přepracování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 766/2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné 
pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci 
s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských 
předpisů 
 

Přepracování Nařízení č. 766/2008 a rozhodnutí Rady 2009/917/SVV ze dne 
30. listopadu 2009 o používání informačních technologií pro celní 
účely se částečně zabývají stejnými záležitostmi. Cílem je podle 
ustanovení SFEU (články 33 a 325) mít místo toho jeden nástroj. 
Dopad: zejména větší dostupnost práva. 
 

2011 

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: zjednodušení 
provádění rámcových programů pro výzkum 

Revize Cílem je zahájit diskusi mezi orgány, a to předložením možností na 
zjednodušení s ohledem na konkrétní opatření na základě 
stávajícího právního rámce, nebo ve formě legislativních návrhů. 

2010 

Nové návrhy na přepracování stávajících směrnic o zdravotnických 
prostředcích (90/385, 93/42, 98/79) 

Přepracování Cílem je zjednodušit a posílit pravidla k zajištění vysoké úrovně 
ochrany zdraví a současně bezproblémového fungování vnitřního 
trhu. 

2011 

Přepracování směrnic o materiálech a předmětech z plastů, které jsou 
ve styku s potravinami, do jednoho nařízení Komise 

Přepracování Cílem přepracování do jednoho nařízení je urychlit povolování 
nových přísad a monomerů a zjednodušit pravidla pro zkoušení 
migrace. 

2010 

Směrnice Komise, kterými se s ohledem na konsolidaci vnitřního trhu 
mění určitá ustanovení směrnic o uvádění osiva na trh, pokud jde 
o zachování genetických zdrojů rostlin (směsí osiv) 
– směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh 
– směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh 
– směrnice Rady 2002/53/ES o společném katalogu odrůd druhů 
zemědělských rostlin  
– směrnice Rady 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh
– směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh
– směrnice Rady 2002/56/ES o uvádění sadby brambor na trh
– směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin 
na trh  
– směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního 
množitelského materiálu na trh  
– směrnice Rady 1998/56/ES o uvádění rozmnožovacího materiálu 
okrasných rostlin na trh  
– směrnice Rady 92/33/ES o uvádění sadby a rozmnožovacího 
materiálu zeleniny mimo osivo na trh  
– směrnice Rady 92/34/ES o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu 
ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce
– směrnice Rady 1999/105/ES o uvádění reprodukčního materiálu 
lesních dřevin na trh 

  Cílem bude na základě vyhodnocení celého acquis v této oblasti 
zjednodušení a snížení administrativní zátěže. 

2010 

Nařízení EP a Rady o revizi směrnice 2009/39/ES o potravinách 
určených pro zvláštní výživu (přepracování) 

Přepracování Cílem je zjednodušení pravidel a snížení administrativní zátěže 
s přihlédnutím k ostatním horizontálním a vertikálním právním 
předpisům, jako jsou zdravotní tvrzení, doplňky stravy 
a obohacování potravin. 

2010 

Sdělení o budoucí strategii v oblasti DPH Revize/přezkum Cílem bude snížení administrativní zátěže, boj proti podvodům 
a modernizace a zjednodušení stávajícího systému v návaznosti 

2011 
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na výsledky konzultací o zelené knize. 
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde 
o zacházení orgánů veřejné správy s DPH a výjimky pro určité činnosti 
ve veřejném zájmu 

Revize Cílem je zajistit harmonizovanější a neutrální systémy DPH, 
zejména objasněním definic. 

2011/12 
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Příloha IV: Seznam stažených návrhů, o nichž nebylo dosud rozhodnuto 

 

KOM/SEK – interinstitucionální 
odkaz 

Název Odůvodnění 

KOM(1980)298 NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY (EHS), KTERÝM SE STANOVÍ ZÁKLADNÍ CENA, 
INTERVENČNÍ CENA A REFERENČNÍ CENA SKOPOVÉHO MASA PRO 
HOSPODÁŘSKÝ ROK 1980/81 

Zastaralý 

KOM(2007)712 
2007/0246/ACC 

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropským 
společenstvím a Austrálií o obchodu s vínem 

Zastaralý Rada rozhodnutí přijala jako rozhodnutí 2009/49 
na základě návrhu v dokumentu KOM(2008) 653. 

KOM(2007)239 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví finanční příspěvky 
členských států do Evropského rozvojového fondu (dodatečná splátka na 
rok 2007) 

Zastaralý v důsledku rozhodnutí Rady přijatého dne 
28.6.2007 na základě návrhu Komise KOM (2007) 321 ze 
dne 13. června 2007. 

KOM(1979)345 NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY O PŘIDĚLENÍ ZVLÁŠTNÍHO FINANČNÍHO 
PŘÍSPĚVKU EVROPSKÉMU SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI (ESUO) ZE 
SOUHRNNÉHO ROZPOČTU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

Zastaralý 

KOM(1998)96 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu protokolu k Rámcové úmluvě 
Organizace spojených národů o změně klimatu Evropským společenstvím 

Zastaralý. Závěry Rady ohledně této záležitosti byly přijaty 
dne 16.6.1998. 

KOM(2006)602 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropské společenství 
zaujmout, pokud jde o návrh změny Kjótského protokolu Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně klimatu 

Zastaralý. Návrh souvisí se schůzkou stran ke Kjótskému 
protokolu (COP/MOP2) v listopadu 2006. 
 

KOM(1980)863/2 NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY (EHS) O ÚROKOVÉM ZVÝHODNĚNÍ 
NĚKTERÝCH PŮJČEK POSKYTNUTÝCH V RÁMCI MIMOŘÁDNÉ 
POMOCI SPOLEČENSTVÍ NA REKONSTRUKCI ITALSKÝCH OBLASTÍ 
ZASAŽENÝCH V LISTOPADU 1980 ZEMĚTŘESENÍM  

Zastaralý 

SEK(2002)1110 Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY PORTUGALSKU s cílem odstranit 
nadměrný schodek veřejných financí – použití čl. 104 odst. 7 Smlouvy 

Zastaralé 

SEK(2002)1118 Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY o existenci nadměrného schodku 
v Portugalsku – použití čl. 104 odst. 6 Smlouvy o založení Evropského 
společenství 

Zastaralé 

SEK(2002)1246/1 Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY o poskytnutí včasného varování 
Francii s cílem zabránit vzniku nadměrného schodku 

Zastaralé 

SEK(2002)1246/2 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zveřejnění doporučení o poskytnutí včasného 
varování Francii s cílem zabránit vzniku nadměrného schodku 

Zastaralý 

SEK(2005)994 Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY PORTUGALSKU s cílem odstranit 
nadměrný schodek veřejných financí 

Zastaralé 

KOM(2002)615 
2002/0262/ACC 

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Společenství týkajícím se zřízení 
smíšeného poradního výboru, o němž má rozhodnout Rada pro přidružení 

Zastaralý 
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zřízená evropskou dohodou mezi Evropskými společenstvími a Litvou 
KOM(1986)14 NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY (EHS), KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ (EHS) 

1365/75 O ZALOŽENÍ EVROPSKÉ NADACE PRO ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH 
A PRACOVNÍCH PODMÍNEK 

Zastaralý 

KOM(2001)344 
2001/0137/COD 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se ve 
prospěch asistentů Evropského parlamentu mění nařízení Rady (EHS) 
č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané 
osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky 
pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 

Zastaralý. Zahrnuto v nařízení č. 883/200). 
 

SEK(1993)1465 PŘEDLOHA ROZHODNUTÍ RADY O PŘIJETÍ SMĚRNIC PRO VYJEDNÁNÍ 
MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O JADERNÉ BEZPEČNOSTI KOMISÍ 

Zastaralá. Euratom přistoupil k Úmluvě o jaderné 
bezpečnosti na základě rozhodnutí Rady ze dne 
7. prosince 1998. 

KOM(2003)32/1 
2003/0021/CNS 

Návrh SMĚRNICE RADY (Euratom), kterou stanoví základní povinnosti 
a obecné zásady bezpečnosti jaderných zařízení 

Zastaralý vzhledem ke skutečnosti, že dne 18.6.2009 byla 
přijata „směrnice (Euratom), kterou se zřizuje rámec 
Společenství pro jadernou bezpečnost“. 

   
KOM(2004)716 
2004/0249/CNS 

Návrh SMĚRNICE RADY o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu 
a vyhořelého paliva a její kontrole 

Zastaralý. Rada návrh přijala na základě dokumentu 
KOM/2005/673. 

KOM(2006)179 Předloha INTERINSTITUCIONÁLNÍ DOHODY o interinstitucionální 
spolupráci v rámci mezinárodních úmluv, jejichž stranami jsou Evropské 
společenství pro atomovou energii a jeho členské státy 

Zastaralá 

KOM(2007)748 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj Evropského 
společenství v Radě ministrů Energetického společenství (Bělehrad, 
18. prosince 2007) 

Zastaralý 

KOM(1979)179 DOPORUČENÍ PRO ROZHODNUTÍ RADY, KTERÝM SE KOMISE 
ZMOCŇUJE K ÚČASTI V JEDNÁNÍCH O ÚMLUVĚ O OCHRANĚ 
STĚHOVAVÝCH DRUHŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ 

Zastaralé 

KOM(1985)281 DOPORUČENÍ PRO ROZHODNUTÍ RADY, KTERÝM SE KOMISE 
ZMOCŇUJE K VYJEDNÁNÍ PŘIJETÍ PROGRAMŮ A OPATŘENÍ V RÁMCI 
ÚMLUVY O PŘEDCHÁZENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ MOŘE Z POZEMNÍCH 
ZDROJŮ JMÉNEM SPOLEČENSTVÍ 

Zastaralé 

KOM(1986)362/3 
1986/1019/CNS 

DOPORUČENÍ PRO ROZHODNUTÍ RADY, KTERÝM SE KOMISE 
ZMOCŇUJE K SJEDNÁNÍ POSTUPŮ OZNAMOVÁNÍ A KONZULTACÍ 
OHLEDNĚ OBCHODU S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI 
V RÁMCI OECD A PROGRAMU OSN PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
JMÉNEM SPOLEČENSTVÍ 

Zastaralé 

KOM(1995)325/2 
1995/0184/CNS 

PŘEDLOHA USNESENÍ RADY O ROZVOJI A ZALOŽENÍ EVROPSKÉ 
AGENTURY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zastaralá. Rada přijala závěry ohledně této záležitosti dne 
9.11.1995. 

KOM(1998)344 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy EHK OSN o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství 

Zastaralý. Rada přijala závěry ohledně této záležitosti dne 
17.6.1998. 

KOM(2007)367 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se Zastaralý. Komise předložila pozměněný návrh 
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2007/0126/COD zrušuje směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených 
pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních 
pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství 

KOM(2008)762, který zákonodárce přijal jako směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2009/114/ES, kterou se 
mění směrnice Rady 87/372/EHS. 

KOM(2006)255 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropským 
společenstvím a vládou Bulharské republiky týkající se účasti Bulharska na 
činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost 

Zastaralý 

KOM(2006)256 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropským 
společenstvím a Rumunskem týkající se účasti Rumunska na činnosti 
Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost 

Zastaralý 

KOM (2006)752/3 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření – jménem Evropského společenství – 
protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou 
konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského 
knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím 
a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, 
uplatňování a rozvoji schengenského acquis 

Zastaralý po vstupu SFEU v platnost; spojeno s KOM 
(2006)752/4. 

KOM(2005)276/1 
2005/0127/COD 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o trestních 
opatřeních k prosazování práv duševního vlastnictví 

Komise hodlá v roce 2011 předložit nový návrh. 

KOM(2007)306 
2007/0104/CNS 

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zavedení, provozu a řízení komunikační 
infrastruktury pro prostředí Schengenského informačního systému (SIS) 

Tento návrh (a následující návrh) má stanovit zvláštní právní 
základ pro novou smlouvu týkající se těchto činností. Jelikož 
nyní byla ukončena výzva k předkládání nabídek, oba 
návrhy jsou zastaralé. 
 

KOM(2007)311 
2007/0108/CNS 

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o zavedení, provozu a řízení komunikační 
infrastruktury pro prostředí Schengenského informačního systému (SIS) 

Tento návrh (a předchozí návrh) má stanovit zvláštní právní 
základ pro novou smlouvu týkající se těchto činností. Jelikož 
nyní byla ukončena výzva k předkládání nabídek, oba 
návrhy jsou zastaralé. 
 

KOM(1980)722 
1980/1031/CNS 

NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY (EHS), KTERÝM SE PRO URČITÉ POPULACE 
RYB VYSKYTUJÍCÍ SE V RYBOLOVNÉ OBLASTI SPOLEČENSTVÍ 
STANOVÍ CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY PRO ROK 1981 A PODMÍNKY 
PRO TYTO ODLOVY SPOLU S PODÍLY, KTERÉ JSOU K DISPOZICI 
SPOLEČENSTVÍ 

Zastaralý 

KOM(2007)595 
2007/0222/APP 

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se Komise zmocňuje ke schvalování změn 
v protokolech k dohodám o partnerství v odvětví rybolovu uzavřeným mezi 
Evropským společenstvím a třetími zeměmi 

Zastaralý s ohledem na nové legislativní postupy pro 
přijímání dohod o partnerství v odvětví rybolovu podle 
Lisabonské smlouvy. 

KOM(2007)782 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o vypovězení Protokolu, kterým se stanoví 
rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským 
společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví 
rybolovu 

Zastaralý. Dne 15. července 2008 bylo přijato nařízení Rady 
(ES) č. 704/2008. 

KOM(2008)324 
2008/0112 CNS 

Návrh nařízení Rady o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických 
opatření 

Zastaralý. Dne 27.11.2009 bylo přijato nařízení Rady (ES) 
č. 1288/2009, které stanoví přechodná technická opatření od 
1.1.2010 do 30.6.2011. 

KOM(1975)490 NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY (EHS) O SYSTÉMU MONITOROVÁNÍ TRHŮ Zastaralý 



 

CS 40   CS 

1975/1012/CNS PRO PŘEPRAVU ZBOŽÍ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY PO ŽELEZNICI, 
SILNICI A VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH 

KOM(2005)158/2 
2005/0060/CNS 

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropským 
společenstvím a Bulharskou republikou o některých aspektech leteckých 
služeb 

Zastaralý 

KOM(2005)369/2 
2005/0148/APP 

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropským 
společenstvím a Rumunskem o některých aspektech leteckých služeb 

Zastaralý 

KOM(2006)79/2 
2006/0025/COD 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o posílení 
bezpečnosti dodavatelského řetězce 

Zastaralý. Cíle tohoto návrhu zahrnuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 450/2008, kterým se stanoví celní 
kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex). 

KOM(2005)468 
2005/0198/APP 

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se jménem Evropského společenství 
schvaluje uzavření memoranda o porozumění mezi Evropským 
společenstvím a Švýcarskou spolkovou radou o příspěvku Švýcarské 
konfederace na snižování hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené 
Evropské unii a kterým se určité členské státy opravňují jednotlivě uzavřít se 
Švýcarskou konfederací dohody o provádění memoranda 

Zastaralý. Tento návrh předstihlo memorandum 
o porozumění mezi Evropskou unií a Švýcarskem 
podepsané dne 27. února 2006. 

KOM(1998)339 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o dočasném zákazu prodeje geneticky 
modifikované kukuřice (Zea mays L.) s kombinovanou modifikací pro 
insekticidní vlastnosti, které jí propůjčuje gen pro Bt endotoxin, a se 
zvýšenou tolerancí vůči herbicidnímu glufosinátu amonnému v Rakousku 

Zastaralý 
 
 

KOM(1998)340 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o dočasném zákazu používání a prodeje 
geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L.) s kombinovanou modifikací 
pro insekticidní vlastnosti, které jí propůjčuje gen pro Bt endotoxin, a se 
zvýšenou tolerancí vůči herbicidnímu glufosinátu amonnému v Lucembursku 

Zastaralý 
 

KOM(2003)537 
2003/0208/COD 

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření 
pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného 
Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (kodifikované znění) 

Zastaralý. Přijata kodifikace – nařízení Rady (ES) 
č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009 – KOM (2008) 889. 

KOM(2004)232 
2004/0074/COD 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání 
licencí železničním podnikům (kodifikované znění) 

Zastaralý. Má být nahrazen novým přepracovaným návrhem, 
který se připravuje. 

KOM(2006)286 
2006/0100/COD 

Návrh SMĚRNICE EVROPSK0HO PARLAMENTU A RADY o uzavřeném 
nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy 

Zastaralý. Přijata kodifikace – směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009. 

KOM(2006)497 
2006/0164/COD 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o předkládání 
statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov 
v severovýchodním Atlantiku (kodifikované znění) 

Zastaralý. Přijata kodifikace – nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 ze dne 
11. března 2009 – KOM (2007) 762. 

KOM(2007)3442007/0119/COD Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinných 
štítcích a nápisech pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro 
jejich umístění a způsob upevnění (kodifikované znění) 

Zastaralý. Základní akt byl zrušen nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 
13. července 2009. 

KOM(2007)451 
2007/0162/COD 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o svítilnách 
zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel 
(kodifikované znění) 

Zastaralý. Základní akt byl zrušen nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 
13. července 2009. 

KOM(2007)867 
2007/0298/COD 

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o hlavních 
směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (kodifikované 
znění) 

Zastaralý. Nahrazeno přepracovaným návrhem – 
KOM(2009)391. 
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KOM(2007)873 
2007/0299/COD 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o navracení 
kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu 
(kodifikované znění) 

Zastaralý. Komise hodlá v roce 2011 předložit návrh 
přepracovaného znění směrnice 93/7/EHS. 

KOM(2003)841 
2003/0331/CNS 

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2003/49/ES 
o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi 
přidruženými společnostmi z různých členských států 

Zastaralý. Nový návrh je naplánován na rok 2010/2011. 

KOM(2004)227/2 
2004/0072/CNS 

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné 
úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani 

Zastaralý po přijetí směrnice 2008/118. 

SEK(2004)1015 Předloha ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ES-ESVO SPOLEČNÝ 
TRANZIT č. 1/2004, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu 
ze dne 20. května 1987 – předloha společného postoje Společenství – 

Zastaralá. Navrhované změny byly začleněny do Úmluvy 
(rozhodnutí 2005/558/ES ze dne 17. června 2005). 

KOM(2006)263 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Řecku a Portugalsku povoluje 
zavedení zvláštních opatření odchylujících se od čl. 21 odst. 1 směrnice 
77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 
daní z obratu 

Zastaralý, jelikož zvláštní pravidla nyní připouští samotná 
směrnice (článek 199 směrnice o DPH). 

KOM(1995)245/1 
1996/0053/APP 

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY O UZAVŘENÍ PROZATÍMNÍ DOHODY 
O OBCHODU A OBCHODNÍCH ZÁLEŽITOSTECH MEZI EVROPSKÝM 
SPOLEČENSTVÍM, EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM UHLÍ A OCELI 
A EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM PRO ATOMOVOU ENERGII NA 
STRANĚ JEDNÉ A BĚLORUSKOU REPUBLIKOU NA STRADĚ DRUHÉ 
EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM 

Vzhledem k tomu, že návrh pochází z doby před 15 lety, 
změnil se institucionální i politický kontext. Komise 
v současnosti připravuje společný prozatímní plán pro 
Bělorusko v návaznosti na závěry Rady z listopadu 2009. 

KOM(2005)326 
2005/0132/COD 

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o vyjednávání dohod o obchodu se službami kromě 
dopravních služeb 

Tento návrh je zastaralý od vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost, která svěřila výhradní pravomoc k sjednávání 
dohod o obchodu se službami EU. 

KOM(2006)559/2 
2006/0176/APP 

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dodatkového protokolu k Evropské 
dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich 
členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé 
o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků – PECA–  

Návrh je zastaralý, jelikož se Bulharsko dne 1. ledna 2007 
stalo členským státem. 

KOM(2006)147 
2006/0052/COD 

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se provádí dohoda uzavřená ES 
v návaznosti na jednání v rámci článku XXIV.6 dohody GATT 1994 a kterým 
se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické 
nomenklatuře a o společném celním sazebníku 

Zastaralý. Cílem návrhu bylo doplnit přílohu I nařízení Rady 
č. 2658/87, jak tomu již bylo v rámci přijetí podobné „dohody 
podle článku XXIV.6“ s Čínskou lidovou republikou 
(rozhodnutí Rady 2006/398 a nařízení Rady č. 838/2006). 

  


