
 

CS    CS 

 

 

 
EVROPSKÁ 
KOMISE  

Ve Štrasburku dne 25.10.2016  

COM(2016) 710 final 

ANNEX 1 

  

PŘÍLOHA 

 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU 

HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ  

 

 

Pracovní program Komise na rok 2017 

 

Pro Evropu, která chrání, posiluje a brání 

{SWD(2016) 400 final}  



 

2 

 

Příloha I: Nové iniciativy 

Č. Název Popis
1
  

Nový impulz pro zaměstnanost, růst a investice 

1.  Iniciativa týkající se mladých lidí 

 

Tato iniciativa zahrnuje návrh na vytvoření evropských sborů solidarity (legislativní/nelegislativní) a prioritní 

opatření, jejichž cílem je provést aspekty agendy dovedností týkající se mladých lidí, včetně rámce kvality pro 

učňovskou přípravu a návrhu o zvýšené mobilitě učňů (legislativní); modernizace škol a institucí vyššího vzdělávání 

(nelegislativní; Q2/2017); stejně jako návrhu na přísnější sledování výsledků absolventů vysokých škol, ale také 

mladých lidí, kteří již absolvovali odborné vzdělávání a přípravu (nelegislativní; Q2/2017).  

2.  Provádění akčního plánu pro oběhové 

hospodářství 

Jeho součástí je strategie pro využití, opětovné použití a recyklaci plastů (nelegislativní; Q4/2017); opatření týkající 

se vody: návrh nařízení o minimálních požadavcích na kvalitu opětovně využívané vody (včetně posouzení dopadů; 

článek 192 SFEU; Q2/2017); revize v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) týkající se 

směrnice o pitné vodě (včetně posouzení dopadů; čl. 192 odst. 1 SFEU; Q4/2017); iniciativa, která má řešit právní, 

technické či praktické překážky na rozhraní právních předpisů v oblasti chemických látek, výrobků a odpadu 

(nelegislativní; Q4/2017) a monitorovací rámec pro oběhové hospodářství (nelegislativní; Q3/2017). 

3.  Finanční rámec pro období po roce 

2020 

Komplexní návrh příštího víceletého finančního rámce, včetně vlastních zdrojů (legislativní/nelegislativní; článek 312 

SFEU).   

Propojený jednotný digitální trh 

4.  Provádění strategie pro jednotný 

digitální trh    

Přezkum v polovině období provádění strategie pro jednotný digitální trh.  

                                                            
1 V této příloze Komise poskytuje další informace, jsou-li k dispozici, o iniciativách zařazených do jejího pracovního programu, jak požaduje interinstitucionální dohoda o 

zdokonalení tvorby právních předpisů. Tyto informace, jež jsou uvedeny v závorkách za popisem každé iniciativy, jsou pouze orientační a mohou být v průběhu přípravného 

procesu pozměněny, zejména na základě výsledku posouzení dopadů. 
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Č. Název Popis
1
  

Odolná energetická unie s progresivní politikou v oblasti změny klimatu 

5.  Provádění strategie energetické unie: 

nízkoemisní cestování a mobilita 

Revize v rámci programu REFIT týkající se několika důležitých právních předpisů, které zdůraznil akční plán pro 

nízkoemisní mobilitu: strategie pro období po roce 2020 týkající se vozidel / dodávkových automobilů a nákladních 

automobilů, autobusů a autokarů (legislativní, včetně posouzení dopadu; Q2/2017); směrnice o čistých vozidlech 

(včetně posouzení dopadů; článek 192 SFEU; Q2/2017) a směrnice o eurovinětě a evropských službách elektronického 

mýtného (EETS) (včetně posouzení dopadů; článek 91 SFEU; Q2/2017). Tato iniciativa zahrnuje provádění 

mezinárodní dohody o emisích z letadel (ICAO) (legislativní, včetně posouzení dopadu; článek 192 SFEU; Q1/2017).  

Hlubší a spravedlivější vnitřní trh a posílená průmyslová základna 

6.  Provádění strategie pro jednotný trh Opatření budou zahrnovat revizi v rámci programu REFIT týkající se právních předpisů o zboží 

(legislativní/nelegislativní, včetně posouzení dopadu; Články 43/114/207 SFEU; Q2/2017), iniciativu v oblasti práva 

obchodních společností, která má usnadnit používání digitálních technologií v průběhu celého životního cyklu 

podniku a přeshraniční fúze podniků a jejich rozdělování (legislativní, včetně posouzení dopadu; Q3–4/2017), 

iniciativu pro koordinované hodnocení zdravotnických technologií (legislativní/nelegislativní, včetně posouzení 

dopadu; Q4/2017) a opatření umožňující lepší prosazování pravidel jednotného trhu v rámci širšího balíčku opatření 

k prosazování práva, včetně návrhů jednotné digitální brány (legislativní/nelegislativní, včetně posouzení dopadu; 

článek 114 SFEU; Q1/2017) a opatření ohledně nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu (legislativní, 

včetně posouzení dopadu; Q1/2017), modernizaci sítě SOLVIT (nelegislativní; Q1/2017) a zmocnění vnitrostátních 

orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat právo (legislativní/nelegislativní, včetně posouzení 

dopadu; Q2/2017).  

7.  Spravedlivější zdanění společností Tato iniciativa zahrnuje provádění akčního plánu v oblasti DPH prostřednictvím návrhů programu REFIT, které 

se týkají konečného systému DPH a sazeb DPH (legislativní, včetně posouzení dopadu; článek 113 SFEU; Q3/2017), 

balíček opatření pro lepší správní spolupráci a zjednodušení, který má snížit zátěž podniků a daňových správ 

(legislativní, včetně posouzení dopadu; článek 113 SFEU; Q4/2017); návrh seznamu EU, který uvádí jurisdikce třetích 

zemí, které nedodržují standardy řádné správy v oblasti daní (nelegislativní; Q3/2017) a provádění právních 

předpisů EU v souvislosti s mezinárodní dohodou o erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS) 

(legislativní/nelegislativní, včetně posouzení dopadu; Q2/2017). 
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Č. Název Popis
1
  

8.  Provádění kosmické strategie pro 

Evropu 

Legislativní návrhy o družicové komunikaci v rámci státní správy (včetně posouzení dopadů; článek 189 SFEU; 

Q4/2017) a opatření k usnadnění tržního využívání kosmických služeb a údajů (legislativní/nelegislativní). 

9.  Provádění akčního plánu unie 

kapitálových trhů  

Přezkum v polovině období (nelegislativní; Q2/2017) zhodnotí pokrok při provádění unie kapitálových trhů a určí 

případná dodatečná opatření potřebná pro zlepšení financování ekonomiky. Nová opatření budou zahrnovat rámec 

EU pro osobní penzijní produkty (legislativní/nelegislativní, včetně posouzení dopadu; článek 114 SFEU; Q2/2017); 

revizi v rámci programu REFIT týkající se nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) (včetně posouzení 

dopadů; článek 114 SFEU; Q1/2017); akční plán v oblasti retailových finančních služeb (nelegislativní; Q1/2017) a 

dodatečné předpisy v přenesené pravomoci, které mají usnadnit financování infrastrukturních společností 

institucionálními investory (včetně posouzení dopadů; Q4/2016). 

Hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie 

10.  Silná Unie vybudovaná na silné 

hospodářské a měnové unii 

Bílá kniha o budoucnosti Evropy (nelegislativní; Q1/2017), jež stanoví kroky, jak 60 let po podpisu Římských smluv 

reformovat EU, která má 27 členských států. Součástí této bílé knihy bude také otázka budoucnosti HMU, aby bylo 

možné připravit 2. fázi prohlubování HMU v nových politických a demokratických podmínkách (včetně přezkumu 

zaměřeného na stabilitu, který se týká Paktu o stabilitě a růstu, a návazných opatření k článku 16 Smlouvy 

o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (která zahrnuje nejdůležitější prvky této smlouvy 

do právního rámce EU)). V rámci této iniciativy rovněž proběhne přezkum Evropského systému finančního 

dohledu (ESFS), aby se zvýšila účinnost a účelnost makro- i mikroobezřetního dohledu.  

11.  Evropský pilíř sociálních práv Po skončení veřejné konzultace iniciativa podá návrh na vytvoření „pilíře sociálních práv“ (Q1/2017) a představí 

související iniciativy, např. iniciativy, jež mají řešit problém rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, se 

kterým se potýkají pracující rodiny (legislativní/nelegislativní, včetně posouzení dopadu; články 153/157 SFEU) 

iniciativu ohledně přístupu k sociální ochraně (legislativní/nelegislativní, včetně posouzení dopadu; články 153/ 292) a 

provádění směrnice o pracovní době (nelegislativní), jakož i revizi v rámci programu REFIT týkající se směrnice o 

písemném prohlášení, která pro zaměstnavatele zavádí povinnost informovat zaměstnance o platných podmínkách 

smlouvy nebo pracovního poměru (legislativní, včetně posouzení dopadu); čl. 153 odst. 1 písm. b) a článek 154 SFEU). 
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Č. Název Popis
1
  

Obchod: přiměřená a vyvážená dohoda o volném obchodu s USA 

12.  Provádění strategie Obchod pro 

všechny 

Pokračují a dokončují se dvoustranná jednání (například s Japonskem) a zahajují se nová jednání s Austrálií 

(včetně posouzení dopadů; Q1/2017), s Chile (včetně posouzení dopadů; Q2/2017) a Novým Zélandem (včetně posouzení 

dopadů; Q1/2017) o dohodách o volném obchodu. Současně s tím tato iniciativa počítá s dalším posílením nástrojů 

EU na ochranu obchodu a s návrhem na změnu antidumpingových právních předpisů EU (včetně posouzení dopadů; 

Q4/2016) v souladu se sdělením Komise ze dne 18. října 2016. 

Oblast spravedlnosti a základních práv, jež jsou založeny na vzájemné důvěře 

13.  Balíček opatření na ochranu údajů Tento balíček (Q1/2017) bude zahrnovat sladění právních předpisů o ochraně osobních údajů při jejich zpracování 

orgány EU s novými obecnými pravidly ochrany údajů (legislativní; článek 16 SFEU), revizi v rámci programu 

REFIT týkající se směrnice o elektronických komunikacích (včetně posouzení dopadů; články 114/16 SFEU) a rámec 

pro rozhodnutí o přiměřenosti týkající se výměny osobních údajů se třetími zeměmi.  

14.  Pokrok při zajišťování účinné 

a efektivní bezpečnostní unie 

Provádění bezpečnostního programu Unie a akčního plánu pro boj proti financování terorismu a návrhy na sladění 

předpisů o trestných činech týkajících se praní peněz a příslušných sankcí (legislativní; článek 83 SFEU; Q4/2016). 

Cílem je posílit vzájemné uznávání příkazů o zmrazení a konfiskaci majetku z trestné činnosti (legislativní, včetně 

posouzení dopadu; článek 82 SFEU; Q4/2016), bojovat proti nedovolenému pohybu peněžní hotovosti (legislativní, 

včetně posouzení dopadu; články 33/114 TFEU; Q4/2016) a proti nedovolenému obchodu s kulturními statky 

(legislativní, včetně posouzení dopadu; článek 207 SFEU; Q4/2016). Tato iniciativa také zahrnuje návrh na vytvoření 

systému EU pro cestovní informace a povolení (legislativní; čl. 77 odst. 2 písm. b) a d) SFEU; Q4/2016) a opatření 

navazující na práci skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu.  

Na cestě k nové migrační politice 

15.  Provádění Evropského programu pro 

migraci 

Přezkum v polovině období zaměřený na provádění Evropského programu pro migraci, konsolidace a horizontální 

hodnocení různých pracovních oblastí, včetně provádění nového rámce pro migrační partnerství se třetími zeměmi.  
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Č. Název Popis
1
  

Silnější celosvětový aktér 

16.  Provádění Akčního plánu pro 

evropskou obranu 

Včetně návrhu na zřízení Evropského fondu pro obranu a návrhu opatření, jež mají zlepšit využívání a účinnost 

pravidel pro zadávání veřejných zakázek (legislativní/nelegislativní). 

17.  Provádění globální strategie EU Zejména snaha o posílení státní, ekonomické a sociální odolnosti třetích zemí, jakož i jejich odolnosti v oblasti 

životního prostředí a klimatu, především pokud jde o sousední země EU a přilehlé regiony (nelegislativní).  

18.  Strategie EU pro Sýrii Strategie nastíní, jak by EU mohla pomoci znovu vytvořit mírový a stabilní syrský národ a pluralitní a tolerantní 

občanskou společnost v Sýrii (nelegislativní; Q1/2017). 

19.  Partnerství Afrika – EU: nové podněty Tato iniciativa bude definovat strategické cíle a priority EU v oblasti vztahů s Afrikou (nelegislativní; Q2/2017).  

Unie demokratické změny 

20.  Modernizace postupů projednávání 

ve výborech  

Návrhy na sjednocení pravidel pro sekundární právní předpisy s aktualizovanými pravidly Smlouvy (legislativní; 

Q1/2017) a zhodnocení demokratické legitimity stávajících postupů pro přijímání aktů v přenesené pravomoci 

a prováděcích aktů (nelegislativní; Q1/2017). 

21.  Strategičtější přístup pro prosazování 

práva EU 

Opatření ke zvýšení úsilí při uplatňování, provádění a prosazování právních předpisů EU (nelegislativní; Q4/2016) 

v souladu s prioritami Komise; konkrétní návrhy, které mají zajistit lepší prosazování pravidel jednotného trhu (viz 

bod 6 výše) a také iniciativy v rámci programu REFIT, jejichž cílem bude zajistit řádné provádění a prosazování 

právních předpisů týkajících se životního prostředí, včetně zajištění souladu těchto právních předpisů v celé EU 

(nelegislativní; Q3/2017), přístup ke spravedlnosti (nelegislativní; Q1/2017) a sledování, transparentnost a podávání 

zpráv (legislativní/nelegislativní; Q2/2017). 

 


	Příloha I: Nové iniciativy

