Projednávání agendy EU v Senátu
duben 2018
Kancelář Senátu
V dubnu proběhly dvě schůze pléna Senátu a dvě schůze Výboru pro
záležitosti EU, na kterých senátoři projednali výsledky březnové
Evropské rady, která se věnovala zejména hospodářským záležitostem
a obchodu. Na programu jednání ER byly i další aktuální zahraničněpolitické otázky.
VEU rovněž projednal a vzal na vědomí informace o přípravě
Národního programu reforem na rok 2018 a o přípravě
Konvergenčního programu České republiky na léta 2018 až 2021 a
Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR.
Senátoři dále projednali řadu legislativních i nelegislativních návrhů. Ve
výborovém usnesení, které bude na pořadu květnového jednání pléna
Senátu, vyzývají vládu, aby odmítla návrh nařízení, kterým se zřizuje
Evropský orgán pro pracovní záležitosti. VEU dále naopak ocenil
fungování programů Erasmus+ a Horizont 2020.
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(s využitím materiálů
OEU a sekretariátu
VEU)
Datum zpracování:
17. 5. 2018
Telefon:
257 072 580
E-mail:
martinecp@senat.cz

Plná znění projednávaných dokumentů, stenozáznam z jejich projednávání
na schůzi pléna a veškerá usnesení přijatá k nim Senátem a jeho orgány jsou
k dispozici po kliknutí na číslo příslušného senátního tisku.
Zápisy ze schůzí Výboru pro záležitosti Evropské unie jsou k dispozici zde.
Zápisy ze schůzí ostatních výborů a komisí Senátu jsou k dispozici na
internetové stránce Senátu v části Dokumenty a legislativa ve složkách
jednotlivých výborů a komisí.

22. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie v 11. funkčním období
3. 4. 2018
Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech
22. – 23. března 2018 (senátní tisk č. 253)
Zpravodaj: sen. V. Hampl
Evropská rada se na svém jarním zasedání zaměřila na hospodářské záležitosti, a to
zejména na obchod. Summit se zabýval rovněž řadou dalších naléhavých otázek, včetně
útoku v Salisbury, Turecka, západního Balkánu a daní. Vedoucí představitelé EU jednali i
o brexitu (ve složení EU-27). V oblasti vnitřního trhu ER vyzvala k dokončení
jednotlivých iniciativ do konce současného legislativního období. V rámci sociální
agendy ER vyzvala Radu, aby se zabývala návrhy EK z tzv. balíčku sociální spravedlnosti,
včetně návrhu na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. ER přijala návrh
doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny a poskytla členským státům
vodítka pro formulaci jejich národních programů reforem. ER dále vyzvala EK, aby
v první čtvrtině roku 2019 zveřejnila návrh strategie ER pro dlouhodobé snížení emisí
skleníkových plynů, v souladu s Pařížskou dohodou. V oblasti digitální agendy ER
zdůraznila nutnost respektování a vymáhání národní i evropské legislativy k ochraně
soukromí a osobních dat. ER přijala závěry týkající se kroků Turecka ve východním
Středomoří a v Egejském moři, vyzývající Turecko k respektování mezinárodního práva
a udržování dobrých sousedských vztahů se všemi členskými státy EU. ER rovněž
vyjádřila závazek k otevřenému obchodnímu systému založenému na pravidlech WTO,
vyzvala k pokroku ve sjednávání obchodních dohod se třetími zeměmi.
Pozice VEU: VEU přijal doporučení k vyjádření Senátu PČR, ve kterém se věnoval
zejména zahraničně-politickým otázkám. VEU ocenil postoj ER k útoku nervovým jedem
ve Spojeném království, a navazující opatření na diplomatické úrovni, včetně reakce ČR,
přičemž zdůraznil, že by bylo žádoucí, aby politická reprezentace ČR vystupovala v této
věci jednotně. VEU souhlasí s kritickým stanoviskem ER k protiprávním akcím Turecka v
oblasti východního Středomoří a Egejského moře a se zdůrazněním solidarity s Kyprem
a Řeckem. Vyjadřuje však politování, že se vedle toho ER nezabývala též tureckými
vojenskými operacemi na území Sýrie a jejich dopady na civilní obyvatelstvo, které
Senát odsuzuje. VEU dále ocenil závěry ER k rozhodnutí USA uložit dovozní cla na ocel a
hliník, jakož i skutečnost, že EU dosáhla udělení zatím dočasné výjimky z těchto
opatření. VEU je totiž přesvědčen, že je v bytostném zájmu ČR nedopustit eskalaci
protekcionistických opatření v mezinárodním obchodu.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání (senátní
tisk č. K 105/11)
Návrh doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a
evropského rozměru ve výuce (senátní tisk č. J 106/11)
Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (senátní tisk
č. J 107/11)
Zpravodaj: sen. V. Hampl
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Vzdělávací balíček předložený v lednu 2018 zahrnuje tři dokumenty: akční plán a dva
návrhy doporučení Rady. Akční plán digitálního vzdělávání se zaměřuje na tři tematické
oblasti: 1. lepší využívání digitálních technologií při výuce a učení, 2. rozvoj digitálních
kompetencí a dovedností potřebných pro život a práci v době digitální transformace, 3.
zlepšení vzdělávání prostřednictvím lepší analýzy dat a prognóz. Návrh doporučení
Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropské dimenze výuky
odkazuje na hodnotový vývoj EU. V návrhu se poukazuje na zjevné známky toho, že
znalost společných hodnot a významu demokracie na vnitrostátní i evropské úrovni není
dostatečně zakořeněná. Návrh doporučení o klíčových kompetencích pro celoživotní
učení aktualizuje stávající evropský referenční rámec z roku 2006 a představuje osm
klíčových kompetencí. Nově navrhovaný rámec se více zaměřuje na základní dovednosti
(čtení a psaní, znalosti jazyků a základní digitální dovednosti), ale i na horizontální
kompetence (tvořivost, řešení problémů či kritické myšlení).
Pozice VEU: výbor připomněl podpůrnou, koordinační a doplňující roli EU v otázkách
vzdělávání, která by neměla směřovat nad rámec nezávazných doporučení. VEU
v doporučení pro vyjádření Senátu PČR zdůraznil význam celoživotního učení, coby
klíčové kompetence současnosti, která je klíčová pro úspěšné uplatnění v pracovním
životě i zapojení ve společnosti a nové výzvy, před nimiž vzdělávací systémy stojí, jakými
jsou např. kybernetická šikana a šíření falešných zpráv. VEU rovněž vyjádřil znepokojení
nad klesající podporou demokracie a demokratické formy vládnutí mezi některými
mladými lidmi, a proto podporuje zahrnutí debaty o klíčových hodnotách demokratické
společnosti do vzdělávání na všech stupních.

Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského společného podniku v oblasti vysoce
výkonné výpočetní techniky (senátní tisk č. N 102/11)
Zpravodaj: sen. J. Dušek
Komise navrhla novou právní úpravu a finanční strukturu umožňující vznik tzv.
společného podniku EuroHPC v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky. Komise
usiluje o zapojení členských států do společného budování superpočítačové
infrastruktury světového úrovně, která bude schopná zpracovávat stále větší objem dat
(tj. big data). Nová infrastruktura EuroHPC by měla být velkým přínosem pro evropský
průmysl, zejména pro malé a střední podniky, které díky ní budou mít lepší přístup k
superpočítačům, s jejichž pomocí budou moci vyvíjet inovativní produkty. Příspěvek EU
ke společnému podniku EuroHPC by měl činit 486 miliónů eur na základě stávajícího
víceletého finančního rámce. Tento příspěvek by měl být doplněn o podobnou částku od
členských států a přidružených zemí.
Pozice VEU: Výbor je toho názoru, že dosavadní investice členských států do těchto
technologií jsou poddimenzované a z části nekoordinované. Podporuje členství ČR v
rámci ustavovaného společného podniku EuroHPC a její aktivní působení v rámci této
iniciativy. Společný podnik EuroHPC bude mít zřetelný katalytický účinek a poskytne
evropským vědcům infrastrukturu zajišťující celoevropský přístup k superpočítačům a
vzájemnou synergii. Proto podporuje cíl dosáhnout do roku 2023 tzv. exa-kapacitní
výkonnosti, která je nezbytná pro intenzivní numerické výpočty.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská strategie pro plasty v oběhovém
hospodářství (senátní tisk č. K 108/11)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů o rámci pro sledování oběhového hospodářství
(senátní tisk č. K 109/11)
Zpravodaj: sen. P. Orel
Evropská strategie pro plasty navazuje na akční plán EU pro oběhové hospodářství
z roku 2015. Strategie popisuje současný stav v oblasti využívání plastů a problémy
s tím spojené a představuje vizi pro nové hospodaření s plasty. Následně navrhuje
konkrétní opatření, která by měla napomoci dosáhnout představené vize a řešit zjištěné
problémy. Jedná se například o: zlepšení kvality recyklace plastů, omezení plastového
odpadu a odpadků, omezení používání mikroplastů ve výrobcích; stanovení pravidel pro
označování biologicky rozložitelných a kompostovatelných plastů, podpora investic a
inovací, hledání globálních řešení a vypracování nových mezinárodních norem.
Souběžně s touto strategií byl také přijat Rámec pro sledování oběhového hospodářství,
který by měl měřit pokrok na cestě k oběhovému hospodářství. Rámec je tvořen
souborem deseti ukazatelů rozdělených do čtyř fází a aspektů oběhového hospodářství:
1) výroba a spotřeba, 2) nakládání s odpady, 3) druhotné suroviny a 4)
konkurenceschopnost a inovace. Tyto ukazatele by měly být pravidelně aktualizovány.
Pozice VEU: Výbor se ve svém doporučení pro vyjádření Senátu PČR vyjádřil k řadě
aspektů obou sdělení. Ocenil snahu řešit narůstající problematiku nadměrného
využívání plastů. VEU dále upozornil, že priorita odpadového hospodářství týkající se
prevence vzniku odpadů není ve strategii dostatečně zdůrazněna a strategie by proto
měla obsahovat opatření, která budou tyto druhy plastových výrobků minimalizovat.
VEU je toho názoru, že v současné době je hlavním problémem především nadprodukce
velmi levného plastu, a proto podporuje úsilí zaměřené na řešení problematiky plastů už
v počátku životního cyklu produktu, jakož i snahu o používání recyklovaných plastů a
omezení množství nebezpečných látek v recyklovatelných materiálech.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní
Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu (senátní tisk č. K 113/11)
Zpravodaj: sen. V. Hampl
Komise ve sdělení představuje novou strategii pro západní Balkán s cílem dát zemím
západního Balkánu přesvědčivou perspektivu pro budoucí rozšíření EU. Strategie
vymezuje priority a oblasti užší spolupráce s cílem vyřešit konkrétní výzvy, s nimiž se
západní Balkán potýká (např. nutnost reforem v oblasti právního státu, základních práv
a správy věcí veřejných, posílení hospodářství, uplatňování pravidel a norem EU či
dobré sousedské vztahy). Součástí strategie je také akční plán obsahující šest stěžejních
oblastí, na které se EU v následujících letech zaměří. Konkrétně se jedná o oblast: 1)
posílení podpory právního státu; 2) posílení spolupráce v oblasti bezpečnosti a migrace;
3) podpora sociálně-ekonomického rozvoje; 4) zlepšení konektivity v oblasti dopravy
a energetiky; 5) start digitální agendy pro země západního Balkánu a 6) podpora
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usmíření a dobrých sousedských vztahů. Komise rovněž navrhuje postupně do roku
2020 zvyšovat finanční prostředky poskytované z nástroje pro předvstupní pomoc v
míře, v jaké to umožní přerozdělení současného finančního krytí. Strategie také
poskytuje orientační přehled kroků, které musí učinit Černá Hora a Srbsko (dvě země, s
nimiž probíhají přístupová jednání), aby dokončily proces přistoupení do roku 2025.
Pozice VEU: VEU opětovně deklaroval svoji dlouhodobou podporu politiky rozšíření EU.
Vzhledem ke geostrategickému a bezpečnostnímu významu západního Balkánu a za
účelem zachování stability v této oblasti je zapotřebí, aby Unie podporovala země
západního Balkánu v jejich reformním úsilí a v rozvíjení dobrých sousedských vztahů.
Proto VEU vítá, že Komise v dokumentu potvrdila perspektivu členství v EU pro země
tohoto regionu, neboť to je důležitý motivační faktor pro provádění nutných
ekonomických i politických reforem. VEU rovněž ocenil pokrok, kterého jednotlivé země
západního Balkánu dosáhly; souhlasí však s tím, že tyto státy musí přijmout a provést
ještě řadu reforem zejména v oblasti právního státu a konkurenceschopnosti, a zlepšit
své vzájemné vztahy. Výbor také souhlasí s Komisí, že další víceletý finanční rámec by
měl být připraven s ohledem na případná rozšíření. Závěrem VEU zastává názor, že
přístupové smlouvy by neměly sloužit k provádění takových změn primárního práva EU,
které bezprostředně nesouvisejí s přistoupením.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní
emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v rámci
integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se
mění nařízení (ES) č. 715/2007 - přepracované znění (senátní tisk č. N 084/11)
Zpravodaj: sen. P. Orel
Komise předkládá druhý balíček mobility, který navazuje na balíček z června 2017 a
zaměřuje se na nízko-emisní mobilitu. Cílem tohoto balíčku je pomoci EU splnit závazný
příslib v rámci Pařížské dohody, že do roku 2030 sníží emise CO2 o nejméně 40 %.
Součástí tohoto balíčku je i návrh nařízení o výkonnostních emisních normách pro nové
osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, který má za cíl stanovit nákladově
efektivní cíle pro snižování emisí CO2 u uvedených typů vozidel pro roky 2020, 2025 a
2030. Návrh zachovává systém tzv. superkreditů, stanovuje výjimky pro malé výrobce,
poplatky za překročení emisí a pravidla pro ekologické inovace. Nařízení by mělo být
použitelné od 1. ledna 2020.
Pozice VEU: Výbor souhlasí s potřebou snižování emisí ze silniční dopravy, a proto
podporuje efektivní a ekonomicky únosné aktivity vedoucí k jejich snižování. Zároveň si
je vědom skutečnosti, že návrh má napomoci plnit mezinárodní závazky EU v oblasti
životního prostředí a klimatu; poukazuje nicméně na skutečnost, že návrh je nutné
posuzovat také z hlediska jeho dopadu na konkurenceschopnost a zaměstnanost v
odvětví automobilového průmyslu. VEU se kriticky vyjádřil k některým technickým
parametrům návrhu nařízení, týkajícím se např. navržených hodnot závazných cílů pro
snížení emisí CO2 pro nové osobní automobily či změny metodiky měření emisí a
zdůraznil nutnost přijetí podpůrných a motivačních opatření zaměřených i na obnovu
vozového parku, což by přineslo efektivnější snížení emisí ze silniční dopravy a provázat
požadavek na snižování emisí CO2 s nezbytnými podpůrnými opatřeními např. v oblasti
podpory rozvoje infrastruktury, výzkumu a vývoje.
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13. schůze Senátu v 11. funkčním období
4. 4. 2018
Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech
22. – 23. března 2018 (senátní tisk č. 253)
Zpravodaj: sen. V. Hampl
Senát vzal informaci vlády na vědomí ve znění doporučení VEU z 22. schůze v 11.
funkčním období (viz výše).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických
technologií a o změně směrnice 2011/24/EU (senátní tisk č. N 110/11)
Zpravodaj: sen. E. Syková
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 21. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2018).

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské
spotřebě - přepracované znění (senátní tisk č. N 111/11)
Zpravodaj: sen. P. Orel
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 21. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2018).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru Akční plán EU na období 2017-2019 - Boj proti rozdílům v
odměňování žen a mužů (senátní tisk č. K 086/11)
Zpravodaj: sen. Š. Jelínková
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 21. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2018).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu,
Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a
Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a
Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č.
1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech
(senátní tisk č. N 089/11)
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU)
2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních
reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle (senátní tisk č. N 090/11)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální
bance Nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu v rámci EU (senátní tisk č. K
091/11)
Zpravodaj: sen. L. Jeništa
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 20. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2018).

Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za
rok 2017 (senátní tisk č. 234)
Zpravodaj: sen. V. Hampl
Senát schválil zprávu vlády ve znění doporučení VEU z 21. schůze v 11. funkčním období
(viz Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2018).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Širší využívání alternativních paliv Akční plán
pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice
2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců politiky podle čl. 10 odst. 2
směrnice 2014/94/EU (senátní tisk č. K 082/11)
Zpravodaj: sen. J. Doubrava
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 20. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2018).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří rámec pro
interoperabilitu informačních systémů EU (hranice a víza) a kterým se mění
rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady
2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226 (senátní tisk č.
N 100/11)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří rámec pro
interoperabilitu informačních systémů EU - policejní a justiční spolupráce, azyl a
migrace (senátní tisk č. N 101/11)
Zpravodaj: sen. T. Grulich
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 20. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2018).
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální
bance Evropský ministr hospodářství a financí (senátní tisk č. K 094/11)
Zpravodaj: sen. V. Plaček
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 21. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2018).

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a
předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (senátní tisk č. N 095/11)
Zpravodaj: sen. Š. Jelínková
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 20. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2018).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská strategie pro plasty v oběhovém
hospodářství (senátní tisk č. K 108/11)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů o rámci pro sledování oběhového hospodářství
(senátní tisk č. K 109/11)
Zpravodaj: sen. P. Orel
Senát vzal informaci vlády na vědomí ve znění doporučení VEU z 22. schůze v 11.
funkčním období (viz výše).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní
Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu (senátní tisk č. K 113/11)
Zpravodaj: sen. V. Hampl
Senát vzal informaci vlády na vědomí ve znění doporučení VEU z 22. schůze v 11.
funkčním období (viz výše).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání (senátní
tisk č. K 105/11)
Návrh doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a
evropského rozměru ve výuce (senátní tisk č. J 106/11)
Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (senátní tisk
č. J 107/11)
Zpravodaj: sen. V. Hampl
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Senát vzal informaci vlády na vědomí ve znění doporučení VEU z 22. schůze v 11.
funkčním období (viz výše).

Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského společného podniku v oblasti vysoce
výkonné výpočetní techniky (senátní tisk č. N 102/11)
Zpravodaj: sen. J. Dušek
Senát vzal informaci vlády na vědomí ve znění doporučení VEU z 22. schůze v 11.
funkčním období (viz výše).

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a
předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (senátní tisk č. N 095/11)
Zpravodaj: sen. Š. Jelínková
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 20. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2018).

23. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie v 11. funkčním období
24. 4. 2018
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán
pro pracovní záležitosti (senátní tisk č. N 115/11)
Zpravodaj: sen. J. Dušek
Evropský orgán pro pracovní záležitosti by měl být zřízen jako nová agentura EU. Měl by
tedy podporovat a koordinovat činnost členských států v oblasti přeshraniční mobility
pracovní síly a koordinace systémů sociálního zabezpečení. Náplní jeho činnosti by mělo
být: 1) usnadnění přístupu jednotlivců a zaměstnavatelů k informacím o právech a
povinnostech, 2) podpora spolupráce mezi členskými státy v rámci přeshraničního
vymáhání relevantního pracovního práva EU, což zahrnuje i společné inspekce, 3)
mediační služby a usnadnění nalezení řešení v případech přeshraničních sporů mezi
vnitrostátními orgány nebo problémů na trhu práce.
Pozice VEU: Výbor ve svém doporučení pro vyjádření Senátu PČR souhlasí s principy
volného pohybu pracovníků a volného pohybu služeb, zároveň se však domnívá, že
nezbytným předpokladem naplňování základních hodnot a cílů EU je důvěra jejích
občanů v její instituce, která je v současnosti erodována představou občanů o přebujelé
byrokracii orgánů Unie. VEU je toho názoru, že prostředkem k zajištění spravedlivé
mobility pracovní síly na vnitřním trhu je důsledné vymáhání stávajících předpisů, jejich
rychlé a efektivní aplikace, reorganizace a zeštíhlování stávajících orgánů, nikoli však
vytváření nových institucí. Proto konstatuje, že cíle deklarované v článku 2
navrhovaného nařízení jsou neadekvátní k zřízení zcela nové instituce, částečně
duplicitní se stávajícími, v důsledku pak absorbující značné finanční prostředky. VEU má
za to, že většinu úkolů které má dle návrhu plnit nový orgán, je možné svěřit již některé
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ze stávajících evropských institucí. Proto navrhuje vládě ČR vyslovit k návrhu negativní
stanovisko a prosazovat nepřijetí takto navrhovaného nařízení.

Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud
jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty
(senátní tisk č. N 088/11)
Zpravodaj: sen. L. Michálek
Návrh reaguje na nejrozšířenější a nejvýznamnější typy přeshraničních podvodů s DPH v
EU („řetězový podvod“, popř. podvod s chybějícím obchodním článkem, podvod s
ojetými osobními automobily a podvody týkající se celních režimů č. 42 a 63). Hlavním
cílem pozměněného návrhu je společné zpracování a analýza veškerých relevantních
údajů v rámci Eurofisc, zlepšení operačního rámce pro koordinované kontroly mezi
členskými státy, rozvíjení výměny údajů mezi správci daně členských států a
donucovacími orgány na úrovni EU, boj proti podvodům v oblasti dvojího systému DPH,
který platí pro osobní automobily, zlepšením přístupu k údajům o registraci vozidel a
konečně boj proti podvodům týkajícím se celních režimů č. 42 a 63.
Pozice VEU: VEU vítá tento návrh, neboť podporuje posílení nástrojů správní spolupráce
a má vést k posílení boje proti daňovým podvodům na DPH. Podporuje rámcovou pozici
vlády, požadující vyjasnění některých aspektů společných kontrol a správních šetření. Je
přesvědčen, že národní správci daně by měli mít účinný nástroj k omezení rizika
nadužívání společných kontrol ze strany správce daně jiného členského státu.

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky (senátní tisk č.
N 103/11)
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby
daně z přidané hodnoty (senátní tisk č. N 104/11)
Zpravodaj: sen. L. Michálek
Komise předkládá balíček týkající se DPH. První návrh směrnice zavádí nový soubor
opatření souvisejících s DPH pro malé a střední podniky. Zvláštní režim pro malé
podniky by podle tohoto návrhu měl zavést zjednodušené postupy v oblasti vyměřování
a výběru DPH. Dále by měl osvobodit malé a střední podniky od odvodu a odpočtu DPH,
nedosahuje-li jejich roční obrat v Unii prahové hodnoty 2 000 000 EUR nebo ekvivalentu
v národní měně. Směrnice tak zpřístupňuje osvobození malých podniků všem
způsobilým podnikům v EU bez ohledu na to, zda jsou či nejsou usazeny v členském
státě, kde se uplatní DPH a kde je osvobození k dispozici. Druhý návrh směrnice
představuje nová pravidla, která umožní členským státům flexibilnější stanovování DPH.
Nově by mělo být členským státům umožněno uplatňovat nanejvýš dvě snížené sazby ve
výši nejméně 5 %. V rámci zajištění rovného zacházení budou moci členské státy rovněž
uplatňovat jednu sníženou sazbu, u níž nebude vyžadována minimální výše 5 %, a
osvobození od daně s nárokem na odpočet DPH na vstupu. Důležité je, aby uvedené
snížené sazby a osvobození od daně byly ve prospěch konečných spotřebitelů.
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Pozice VEU: Výboru podporuje v obecné rovině tyto návrhy, protože je nezbytné zabývat
se zjednodušením daňových povinností pro malé podniky a také problematikou mnoha
výjimek různých sazeb DPH. Na druhé straně má však výhrady proti jednotnému
definování malých podniků na úrovni EU pro účely DPH, protože existují značné rozdíly
ve struktuře národních ekonomik jednotlivých členských států a v případě ČR by pod
navrhovanou definici spadalo zhruba 95 % z celkového počtu plátců DPH.

Informace o přípravě Konvergenčního programu České republiky na léta 2018 až
2021 a Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí České republiky
Zpravodaj: sen. V. Plaček
Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným
každoročně Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální
údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou
střednědobé fiskální strategie vlády. Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR
na léta 2019–2021 je předkládána v souvislosti s účinností zákona č. 23/2017 Sb., o
pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Dle tohoto zákona jsou stanovovány závazné
výdajové rámce pro státní rozpočet a státní fondy podle nového fiskálního pravidla,
které je založeno na proticyklickém a obezřetném nastavení fiskální politiky vlády.
Rozpočtová strategie obsahuje celkové výdaje sektoru vládních institucí, výdajové rámce
státního rozpočtu a státních fondů a postup stanovení celkových výdajů sektoru
vládních institucí, stejně jako výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů.
Rovněž podává informaci o finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům územních
samosprávných celků a systému veřejného zdravotního pojištění.
Pozice VEU: VEU vzal informaci o přípravě Konvergenčního programu České republiky
na léta 2018 až 2021 a Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR na vědomí.

Informace o přípravě Národního programu reforem na rok 2018
Zpravodaj: sen. V. Plaček
Národní program reforem České republiky je klíčový dokument národní hospodářské
politiky. Materiál obsahuje soubor opatření, která mají zajistit dlouhodobý hospodářský
růst a stabilní zaměstnanost. Tato každoroční aktualizace je v rámci tzv. evropského
semestru předkládána Evropské komisi, která zhodnotí hospodářskou politiku ČR a
navrhne jí v polovině května nová doporučení.
Pozice VEU: Výbor vzal informaci o přípravě Národního programu reforem na rok 2018
na vědomí.

Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
(senátní tisk č. J 114/11)
Zpravodaj: sen. V. Hampl
Před každými volbami do Evropského parlamentu je třeba na základě demografického
vývoje znovu stanovit, kolik europoslanců bude voleno ve kterém členském státě. Volby
konané na jaře 2019 navíc ovlivní vystoupení Spojeného království. Navrhuje se, aby až
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do dne vystoupení platilo stávající rozložení křesel. Po vystoupení zůstane ze
současných 73 britských mandátů 46 neobsazených. Zbylých 27 mandátů si rozdělí
státy, které by vzhledem k demografickému vývoji byly při zachování současného
rozdělení křesel znevýhodněny (podle principu sestupné poměrnosti by neměl
europoslanec z většího státu zastupovat méně občanů, než europoslanec z velkého
státu). 21 mandátů za ČR se tato změna nedotkne.
Pozice VEU: Výbor souhlasí s navrženým způsobem rozložení mandátů pro volby do
Evropského parlamentu v roce 2019. VEU vítá, že nebylo přistoupeno na vytvoření
společného evropského volebního obvodu, jelikož návrhy vykazovaly nedostatky a
nebyly podrobně prodiskutovány. VEU rovněž zastává názor, že by způsob rozdělení
mandátů mezi jednotlivé členské státy měl být podrobněji metodicky popsán.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Erasmus+ na období
2014–2020 v polovině období (senátní tisk č. K 112/11)
Zpravodaj: sen. V. Hampl
Komise kvituje vysokou úspěšnost a oblíbenost programu Erasmus+. Již v polovině
období tento program dosáhl či překročil většinu ukazatelů stanovených v jeho právním
základě. Poptávka značně přesahuje dostupné financování, přičemž hodnocení potvrdilo,
že do budoucna je program schopný absorbovat navýšení celkového rozpočtu, aniž by
byl dotčen příští víceletý finanční rámec. Do roku 2020 Komise zintenzivní úsilí učinit
program Erasmus+ dostupnějším pro osoby ze znevýhodněného prostředí nebo se
zvláštními potřebami. Dále Komise podnikne kroky k usnadnění účasti škol a ostatních
drobných subjektů v programu. V neposlední řadě Komise deklaruje i trvalou snahu
snižovat administrativní zátěž spojenou s programem Erasmus+.
Pozice VEU: VEU oceňuje dosavadní úspěchy programu Erasmus+, které jsou uvedeny v
průběžném hodnocení. Zároveň zdůrazňuje neoddiskutovatelný pozitivní dopad
programu Erasmus na kvalitu a internacionalizaci vzdělávání, rozvoj osobních a
odborných znalostí, zvyšování možnosti kariérního uplatnění, poznávání kulturní
rozmanitosti, posilování vzájemného porozumění a vědomí evropské pospolitosti. VEU
považuje tento program za jeden z největších úspěchů evropské spolupráce a integrace,
který by měl být i v budoucnosti jednou z priorit EU s náležitou pozorností a podporou.
Proto vyzývá Evropskou komisi a vládu, aby programu Erasmus+ věnovaly značnou péči
a nadále je zlepšovaly a rozvíjely, především z hlediska navýšení rozpočtu, zlepšení
dostupnosti a zvýšení podpory pro osoby a instituce ze znevýhodněného prostředí.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů – Průběžné hodnocení Horizontu 2020:
maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU (senátní tisk č. K 097/11)
Zpravodaj: sen. E. Syková
Horizont 2020 představuje Rámcový program EU pro výzkum a inovace (2014-2020).
Komise ve sdělení předkládá jeho průběžné hodnocení po prvních třech letech
implementace. V rámci přípravy hodnocení Komise zaznamenala značný zájem
dotčených aktérů, kteří ve veřejné konzultaci poskytli více než 300 propracovaných
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pozičních dokumentů. Komise poukazuje na značný zájem zainteresovaných aktérů
v rámci zveřejněných výzev k předkládání návrhů projektů. Více než polovina žadatelů
jsou zároveň nově příchozí aktéři, což Horizont 2020 odlišuje od předchozího
rámcového programu. Komise pozitivně hodnotí, že vzrostla účast průmyslu, k němuž
směřovalo 23,9 % rozpočtu, i zapojení malých a středních podniků. Tematicky je
Horizont 2020 velmi různorodý. Komise zaznamenala flexibilitu v reakci na aktuální
společenské výzvy, např. migraci a výzkum virů Ebola a Zika. Z hodnocení vyplývá, že
Komise by měla zásadně navýšit financování Horizontu 2020 a zároveň racionalizovat
financování iniciativ, aby nedocházelo k jejich překryvu. Skupina na vysoké úrovni
hodnotila Horizont 2020 celkově pozitivně a Komisi vyzvala k „evoluci, nikoli revoluci“,
co se týče budoucí úpravy a optimalizace rámcového programu pro výzkum a inovace.
Pozice VEU: VEU je toho názoru, že věda, výzkum a jejich podpora mají klíčový význam
pro konkurenceschopnost EU. Výbor oceňuje význam, kterého v mezinárodním kontextu
dosáhla Evropská rada pro výzkum (ERC). Zároveň však lituje, že v důsledku
podfinancování programu Horizont 2020 je zamítnuto velké množství žádostí o grant,
které jsou podloženy kvalitním výzkumným záměrem. Zdůrazňuje proto, že by v rámci
debaty o nastavení navazujícího devátého rámcového programu měly být reflektovány
nedostatky zjištěné v rámci hodnocení programu Horizont 2020, zejména nízký
rozpočet, který neumožňuje financování všech kvalitních žádostí o grant, dále
přetrvávající administrativní zátěž neúměrná výši grantů či nedostatek flexibility při
poskytování grantů.

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové
odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech (senátní tisk
č. N 092/11)
Zpravodaj: sen. V. Plaček
Komise navrhuje začlenit jádro tzv. fiskálního paktu (Smlouvy o stabilitě, koordinaci a
řízení v hospodářské a měnové unii) do práva EU ve formě směrnice. Nejde tedy o
stanovení úplně nových pravidel, ale ani o jejich přenos „jedna ku jedné“. Podstatou
návrhu směrnice je povinnost členů eurozóny, popř. na základě dobrovolného
rozhodnutí i jejích nečlenů, stanovit závazná a trvalá numerická fiskální pravidla
k posílení odpovědného provádění fiskální politiky a určit nezávislé orgány pro
sledování, zda jsou tato pravidla dodržována.
Pozice VEU: ve svém doporučení k vyjádření Senátu PČR nemá VEU výhrady vůči
začlenění jádra tzv. fiskálního paktu do práva EU formou navržené směrnice. V případě,
že navržená směrnice bude přijata ve znění odpovídajícím rámcové pozici vlády a
tomuto usnesení Senátu, žádá vládu učinit oznámení podle čl. 4 směrnice, na základě
kterého bude ČR směrnicí vázána ještě před vstupem do eurozóny, neboť ČR již přijala
předpisy, které v zásadě odpovídají požadavkům směrnice. VEU dále shledává, že
Komise při příležitosti předložení návrhu směrnice neprovedla analýzu, zda jsou
pravidla fiskálního paktu efektivní ve vztahu ke stanoveným cílům, a nepokusila se tato
pravidla vyjasnit tam, kde by to bylo vhodné. Výbor souhlasí s připomínky vlády, že
zvláštní okolnosti, za nichž se lze od pravidel rozpočtové odpovědnosti odchýlit, by měly
být vymezeny přesněji či že úprava nezávislých orgánů pro sledování dodržování
rozpočtových pravidel je zbytečně podrobná. Nesouhlasí však s požadavkem vlády, aby
byla do čl. 6 směrnice převzata formulace z čl. 3 odst. 2 fiskálního paktu, podle které
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mají být pravidla rozpočtové odpovědnosti zakotvena „přednostně na ústavní úrovni“,
neboť podle čl. 288 Smlouvy o fungování EU musí směrnice ponechat volbu formy,
kterou bude provedena, na členských státech – nemůže tedy po členských státech
požadovat změnu ústavy. Žádá proto vládu, aby ohledně čl. 6 návrhu směrnice podpořila
znění navržené Komisí.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální
bance Evropský ministr hospodářství a financí (senátní tisk č. K 094/11)
Zpravodaj: sen. V. Plaček
Komise navrhuje personální sloučení funkce místopředsedy Komise zodpovědného za
hospodářskou a měnovou unii s funkcí předsedy Euroskupiny (setkání ministrů financí
eurozóny). Došlo by k tomu beze změny práva EU tak, že by euroskupina dobrovolně
zvolila příslušného místopředsedu Komise svým předsedou. Ministr by byl jakožto člen
Evropské komise odpovědný Evropskému parlamentu a z titulu předsedy Euroskupiny
by jednak tento útvar řídil a jednak by předsedal Radě guvernérů Evropského měnového
fondu, jehož zřízení Komise souběžně navrhla. Funkce ministra by dle Komise mohla být
zavedena spolu se jmenováním příští Komise v listopadu 2019.
Pozice VEU: VEU vyslovil pochybnosti nad argumenty Komise ve prospěch zřízení
evropského ministra hospodářství a financí za přesvědčivé z hlediska možného zlepšení
fungování hospodářské a měnové unie. Výbor souhlasí s vládou, že problémem HMU
není neefektivní institucionální struktura, nýbrž spíše nevyrovnaná praxe Komise při
provádění rozpočtového a hospodářského dohledu. VEU konstatuje, že podle Smlouvy o
EU je Komise oddělena od institucí tvořených členy vlád členských států. Výjimky z
tohoto principu musí být výslovně stanoveny smlouvami.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a
postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie
týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
305/2011, (EU) 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU)
2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES,
2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU,
2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU,
2014/68/EU a 2014/90/EU (senátní tisk č. N 098/11)
Zpravodaj: sen. J. Dušek
Návrh je součástí balíčku týkajícího se zboží a měl by pomoci vytvořit spravedlivější
vnitřní trh pro zboží tím, že podpoří větší spolupráci mezi vnitrostátními orgány dozoru
nad trhem. Bude to zahrnovat sdílení informací o nezákonných výrobcích a probíhajících
šetřeních, aby mohly orgány podnikat účinná opatření vůči nevyhovujícím výrobkům.
Nařízení rovněž vnitrostátním orgánům pomůže zlepšit kontroly výrobků vstupujících
na trh EU.
Pozice VEU: Dle názoru VEU navrhované nařízení komplikuje stávající, již tak procesně a
institucionálně nepřehlednou oblast a deklarovaných cílů nelze dosáhnout nárůstem
byrokracie, ale zjednodušením, racionalizací a zpřehledněním stávajících opatření.
Situace při dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů týkajících se
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výrobků není ideální, ale nedostatky nejsou natolik závažné, aby ospravedlňovaly přijetí
takto závažného instrumentu. VEU se domnívá, že aplikace navrhovaného nařízení by
pravděpodobně vedla k negativním důsledkům, jako jsou zvýšené finanční dopady a
další administrativně-organizační, které by převážily nad případnými pozitivy
navrhovaných nástrojů v předloženém nařízení. Výbor proto navrhuje Senátu přijmout
usnesení, ve kterém vládě doporučuje vyslovit k návrhu negativní stanovisko a
prosazovat nepřijetí takto navrhovaného nařízení.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží
uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (senátní
tisk č. N 099/11)
Zpravodaj: sen. J. Dušek
Návrh nařízení uvádí, že zásada „vzájemného uznávání“ by měla umožnit výrobcům
prodávat výrobky v celé Evropě, aniž by museli plnit jakékoliv další požadavky.
Nefunguje však vždy tak, jak by měla. Aby tato zásada v praxi mohla fungovat rychleji,
snadněji a jasněji, navrhuje Komise nové nařízení o vzájemném uznávání zboží. Podniky
budou vědět za několik měsíců, a nikoli let, zda mohou své výrobky prodávat v jiné zemi
EU. Budou rovněž mít možnost používat dobrovolné prohlášení, že jejich výrobky splňují
všechny relevantní požadavky v jejich zemi. Orgánům jiných členských států to usnadní
posuzování, zda by se mělo uplatnit vzájemné uznávání, či nikoliv. Mechanismus pro
řešení sporů umožní rychleji vyřešit spory mezi společnostmi a vnitrostátními orgány.
Pozice VEU: VEU se ve svém usnesení ztotožňuje se stanoviskem vlády České republiky a
souhlasí s předkládaným návrhem nařízení.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických
technologií a o změně směrnice 2011/24/EU (senátní tisk č. N 110/11)
Zpravodaj: sen. E. Syková
Návrh nařízení má zlepšit spolupráci mezi členskými státy EU při hodnocení
zdravotnických technologií, především toto hodnocení centralizovat, což by mělo přispět
k větší dostupnosti léčiv a k odstranění administrativních nákladů pro výrobce a
dovozce. Návrh se vztahuje na nová léčiva a některé inovativní zdravotnické prostředky
a má poskytovat základ pro trvalou spolupráci na úrovni EU, která bude probíhat
v těchto oblastech: 1) společná klinická hodnocení zdravotnických technologií se
zaměřením na ty nejvíce inovativní s maximálním přínosem pro pacienty; 2) společné
vědecké konzultace, kdy se firmy vyvíjející technologie mohou obracet na příslušné
úřady; 3) identifikace nových zdravotnických technologií, aby byly slibné technologie
odhaleny co nejdříve. Členské státy nicméně budou stále odpovídat za hodnocení
neklinických aspektů (např. ekonomických, sociálních, etických) zdravotnických
technologií a za rozhodování o stanovení ceny technologie a jejím proplácení.
Pozice VEU: Výbor pro záležitosti EU s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro
zdravotnictví a sociální politiku, přijal doporučení k usnesení Senátu PČR, ve kterém
podporuje úsilí Komise zlepšit spolupráci mezi členskými státy při hodnocení
zdravotnických technologií. VEU však nesouhlasí se stanoviskem vlády tak, jak je v
současnosti formulováno, zejména pokud jde o preferenci dobrovolné spolupráce na
úrovni EU a prosazování principu subsidiarity ve věci metodologie klinických
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hodnocení. VEU zastává názor, že vysoce kvalifikované, objektivní a respektované
hodnocení přínosu konkrétních medicínských inovací nelze trvale zajišťovat pouze na
národní úrovni nebo jen na bázi dobrovolné spolupráce a že tuto činnost je třeba zvládat
standardizovaně, spolehlivě a bez zbytečné prodlevy; naopak v kompetenci států má
zůstat rozhodování o způsobu úhrad, ekonomických a sociálních přínosech i důsledcích
mezinárodně doporučených inovací v dané zemi podle vlastních podmínek. VEU rovněž
požaduje vyjasnit pravidla rozhodování koordinační skupiny, neboť považuje formulaci,
že koordinační skupina schvaluje zprávy „pokud možno na základě konsensu, případně
prostou většinou členských států, je-li to nezbytné“, uvedenou v článku 6 odst. 12 za
vágní a nesouhlasí s rozsáhlým zmocněním pro Komisi k vydávání aktů v přenesené
působnosti nebo prováděcích aktů, neboť to značně ztěžuje komplexní posouzení
obsahu návrhu. VEU požaduje, aby byly tyto otázky substantivně upraveny přímo v
legislativním aktu, který je přijímán transparentnějším způsobem na základě
projednávání na Radě a v Evropském parlamentu.

Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za
rok 2017 (senátní tisk č. 234)
Zpravodaj: sen. V. Hampl
Jedná se o pravidelnou zprávu zpracovávanou vládou na základě jednacího řádu Senátu.
Zpráva shrnuje způsob a stav transpozice evropských směrnic, tedy jejich zapracování
do právního řádu ČR, a průběh řízení zahajovaných Komisí v případě, že ČR neprovede
transpozici včas nebo ji neprovede správně. Tato řízení mohou vést až k uložení pokuty
členskému státu ze strany Soudního dvora.
Pozice VEU: VEU přijal krátké usnesení, ve kterém ocenil, že požadavky obsažené
v usnesení Senátu ke sdělení Komise (např. aby vláda prosazovala dostatečně dlouhé
transpoziční lhůty u směrnic a lhůty pro nabytí účinnosti těch přímo použitelných
předpisů EU, které vyžadují přijetí doprovodných vnitrostátních předpisů, nebo aby již v
průběhu vyjednávání o návrzích právních aktů na úrovni EU důsledně uplatňovala
legislativně-technické připomínky za účelem usnadnění pozdější transpozice a aplikace
práva EU v České republice), jsou zohledněny v Metodických pokynech vlády pro
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České
republiky v EU. Tento tisk rovněž projednal Ústavně-právní výbor, který doporučil
Senátu PČR vzít Zprávu vlády na vědomí.
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14. schůze Senátu v 11. funkčním období
25. 4. 2018
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní
emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v rámci
integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se
mění nařízení (ES) č. 715/2007 - přepracované znění (senátní tisk č. N 084/11)
Zpravodaj: sen. P. Orel
Senát vzal informaci vlády na vědomí ve znění doporučení VEU z 23. schůze v 11.
funkčním období (viz výše).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a
postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie
týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
305/2011, (EU) 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU)
2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES,
2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU,
2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU,
2014/68/EU a 2014/90/EU (senátní tisk č. N 098/11)
Zpravodaj: sen. J. Dušek
Senát vzal informaci vlády na vědomí ve znění doporučení VEU z 23. schůze v 11.
funkčním období (viz výše).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží
uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (senátní
tisk č. N 099/11)
Zpravodaj: sen. J. Dušek
Senát vzal informaci vlády na vědomí ve znění doporučení VEU z 23. schůze v 11.
funkčním období (viz výše).

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky (senátní tisk č.
N 103/11)
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby
daně z přidané hodnoty (senátní tisk č. N 104/11)
Zpravodaj: sen. L. Michálek
Senát vzal informaci vlády na vědomí ve znění doporučení VEU z 23. schůze v 11.
funkčním období (viz výše).
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Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud
jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty
(senátní tisk č. N 088/11)
Zpravodaj: sen. L. Michálek
Senát vzal informaci vlády na vědomí ve znění doporučení VEU z 23. schůze v 11.
funkčním období (viz výše).

Informace o přípravě Konvergenčního programu České republiky na léta 2018 až
2021 a Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí České republiky
Zpravodaj: sen. V. Plaček
Senát vzal informaci na vědomí.

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové
odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech (senátní tisk
č. N 092/11)
Zpravodaj: sen. V. Plaček
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 21. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2018).

Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu (senátní tisk č.
N 093/11)
Zpravodaj: sen. V. Plaček
Senát přijal usnesení ve znění doporučení VEU z 21. schůze v 11. funkčním období (viz
Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2018).
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