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Koukáme se za Vás Unii pod prsty, abyste Vy měli čas na to, na čem Vám záleží
Chystá se
Akční plán pro suroviny
Komise 3. 9. 2020 předložila akční
plán pro kritické suroviny, seznam
kritickýc h surovin k roku 2020
a prognostickou studii o kritických
surovinách pro strategické technologie
a odvětví z hlediska let 2030 a 2050.
Akční plán se zaměřuje na současné a budoucí výzvy
a navrhuje opatření, jež mají snížit závislost Evropy
na třetích zemích prostřednictvím diverzikace
dodávek z primárních i sekundárních zdrojů.
Projev o stavu EU 2020
Předsedkyně Komise 16. 9. 2020 přednesla
pravidelný projev týkající stavu EU. Komise klade za
cíl především: chránit životy, zdraví a živobytí lidí v
Evropě a zachovat stabilní ekonomiku; posílit
základní prvky Zelené dohody pro Evropu a zvýšit
ambice; stát v čele digitální transformace, především
v oblasti dat, technologií a infrastruktury; vytěžit co
nejvíce z jednotného trhu; během čekání na
dostupnou a bezpečnou očkovací látku proti covid19 se i nadále zasazovat o globální reakci;
důrazněji reagovat na celosvětové události
a prohlubovat vztahy s nejbližšími sousedy
a globálními partnery EU; zaujmout nový přístup
k migraci a zároveň ostražitě sledovat dodržování
zásad právního státu a vybudovat takovou EU, kde
se rasismus ani diskriminace netolerují.
Next Generation EU
Komise 17. 9. 2020 představila v rámci strategii pro
udržitelný růst na rok 2021 strategické pokyny pro
realizaci facility na podporu oživení a odolnosti.
Facilita je centrálním prvkem nástroje Next
Generation EU, který má EU umožnit, aby mohla
poskytnout 672,5 mld. eur úvěrů a grantů.
Revize Evropského nebe
Komise 22. 9. 202 navrhla modernizaci regulačního
rámce pro jednotné evropské nebe, a to nedlouho po
přijetí Zelené dohody pro Evropu. Cílem je
modernizovat uspořádání evropského vzdušného
prostoru a vytvořit udržitelnější a účinnější letové
trasy.
Pakt o migraci
Komise 23. 9. 2020 předložila nový pakt o migraci
a azylu, který se týká jednotlivých prvků nezbytných
pro komplexní evropský přístup k migraci. Hlavním
cílem balíku je stanovit lepší a rychlejší postupy
v celém azylovém a migračním systému a vyvažovat
zásady spravedlivého sdílení odpovědnosti
a solidarity.
Posílení unie kapitálových trhů EU
Komise 24. 9. 2020 zveřejnila nový akční plán na
posílení unie kapitálových trhů EU v nadcházejících

letech. Nejvyšší prioritou EU nyní je zajistit, aby se EU
zotavila z hospodářské krize způsobené koronavirem.
Posílení digitálních nancí
Komise 24. 9. 2020 přijala nový balík předpisů
v oblasti digitálních nancí, včetně strategie v oblasti
digitálních nancí a strategie pro maloobchodní platby
a legislativních návrhů týkajících se kryptoaktiv
a digitální odolnosti. Inovativní digitální nanční trh má
mít klíčový význam pro hospodářské oživení EU.
Evropský prostor vzdělávání
Komise 30. 9. 2020 přijala 2 iniciativy, které mají posílit
přínos vzdělávání a odborné přípravy k oživení EU po
krizi způsobené koronavirem a mají pomoci vybudovat
ekologickou a digitální Evropu. Komise předkládá vizi
Evropského prostoru vzdělávání, které má být
dosaženo do roku 2025, a navrhuje nové iniciativy, větší
investice a intenzivnější spolupráci členských států.
Komise rovněž přijala nový akční plán digitálního
vzdělávání, který zohledňuje zkušenosti získané
z koronavirové krize a navrhuje plán pro vysoce
výkonný ekosystém digitálního vzdělávání s posílenými
digitálními kompetencemi pro digitální transformaci.

V legislativním procesu
Rozpočet 2021
Postoj Rady pro rozpočet na příští rok
dosahuje celkové výše 162,9 mld. eur
v prostředcích na závazky a 164,8 mld.
eur v prostředcích na platby.
Rozpočet 2020
Rada 11. 9. 2020 schválila navýšení
rozpočtu EU na rok 2020 o 6,2 mld. eur s cílem řešit
dopad krize způsobené nemocí covid-19 a nancovat
mimo jiné strategii na vyvinutí očkovací látky.
Nákup vakcín
Komise 18. 9. 2020 podepsala 2. smlouvu mezi Komisí
a farmaceutickými společnostmi Sano a GSK a tato
smlouva vstoupila v platnost. Komise již podepsala
smlouvu se společností AstraZeneca a pokračuje
v projednávání podobných dohod s dalšími výrobci
očkovacích látek (společnosti Johnson & Johnson,
CureVac, Moderna a BioNTech), s nimiž uzavřela
předběžná jednání.
Ochrana pracovníků
Komise 22. 9. 2020 navrhla další omezení expozice
pracovníků rakovinotvorným chemickým látkám. Tato
čtvrtá revize směrnice o karcinogenech a mutagenech
stanoví nové nebo revidované limitní hodnoty pro tři
látky: akrylonitril, sloučeniny niklu a benzen.
Schválení nástroje SURE
Rada 25. 9. 2020 schválila nanční podporu ve výši
87,4 mld. eur pro 16 členských států v podobě půjček
EU z nástroje SURE, což je dočasný nástroj EU pro
zmírnění rizik nezaměstnanosti během krize covid-19.

Situace v Bělorusku
EU 11. 9. 2020 odsoudila nedodržování zásad
právního státu v Bělorusku, zejména eskalaci násilí
a nucený exil členů Koordinační rady, což je
v rozporu s vnitrostátními právními předpisy
Běloruska a s jeho mezinárodními závazky. EU také
opětovně deklarovala, že prezidentské volby, které
se v Bělorusku konaly dne 9. 8. 2020, nebyly
svobodné ani spravedlivé a EU jejich výsledky
neuznává.
Zpráva o právním státu
Komise 30. 9. 2020 zveřejnila první celounijní
zprávu o právním státu. Zpráva zahrnuje příspěvky
z každého členského státu a popisuje jak pozitivní,
tak negativní vývoj v celé EU. Cílem zprávy je co
nejdříve identikovat možné problémy týkající se
právního státu, jakož i osvědčené postupy. Mezi
oblasti, jimiž se dokument zabývá, patří: systémy
soudnictví, protikorupční rámec, pluralita a svoboda
sdělovacích prostředků a další institucionální otázky
týkající se brzd a protivah.

Pro informaci
Odpadní vody v EU
Komise 10. 9. 2020 zveřejnila
desátou zprávu o provádění
směr nice o čištění městskýc h
odpadních vod, ze které vyplývá
celkové zlepšení v oblasti odvodu a
čištění odpadních vod v evropských
městech a obcích. Míra dodržování pravidel EU pro
odvod a čištění odpadních vod je i nadále vysoká
a ve srovnání s předchozím vykazovaným obdobím
vzrostla. Hlavními výzvami, kterým čelí odvětví
vodohospodářských služeb, nadále zůstávají
nancování a plánování.
EU se dohodla s Čínou
EU a Čína 14. 9. 2020 podepsaly dvoustrannou
dohodu, která má ochránit 100 evropských
zeměpisných označení v Číně a 100 čínských
zeměpisných označení v EU proti neoprávněnému
užívání a napodobeninám. V roce 2019 byla Čína
třetí destinací, do které se vyvážely zemědělskopotravinářské produkty EU, přičemž hodnota vývozu
dosáhla 14,5 mld. eur.
Boj proti dezinformacím
Komise 10. 9. 2020 zveřejnila hodnocení provádění
a účinnosti kodexu zásad boje proti dezinformacím.
Z vyhodnocení vyplývá, že kodex se osvědčil jako
nástroj, který vytvořil rámec pro strukturovaný
dialog mezi příslušnými zúčastněnými stranami
s cílem zajistit větší transparentnost politik platforem
namířených proti dezinformacím v EU. Vyhodnocení
zároveň poukazuje na některé nedostatky, jež
vyplývají zejména ze samoregulační povahy
kodexu.
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