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V tomto čísle naleznete 

Na konci probíhajícího týdne se uskuteční 
Evropská rada. Hlavy států se ve čtvrtek 
a pátek budou věnovat víceletému fi-
nančnímu rámci po roce 2020, prohlubo-
vání jednotného trhu, migraci a vnějším 
vztahům. 
V plánu je také diskuse o akčním plánu 
EU proti dezinformacím, který Komise 
představila minulý týden. Na okraj Ev-
ropské rady se uskuteční Eurosummit, 
během kterého se lídři členských států 
eurozóny budou věnovat prohlubování 
hospodářské a měnové Unie. 
Nabitý program mají tento týden také 
poslanci Evropského parlamentu, kteří se 
zúčastní plenárního zasedání ve Štra-
sburku.  Po proběhlých meziinstitucionál-
ních jednáních by měli schválit rozpočet 

EU pro rok 2019. Hlasovat budou také 
o své pozici ke zřízení finančních progra-
mů a nástrojů pro příští víceletý finanční 
rámec: konkrétně o programech LIFE, Di-
gitální Evropa a Horizont Evropa, Evrop-
ském obranném fondu, Kosmickém pro-
gramu Unie a Nástroji pro propojení Ev-
ropy. Ve středu poslanci vyslechnou pro-
hlášení Komise a Rady ke střetu zájmů 
a ochraně rozpočtu EU v České republice. 
Dále v nadcházejícím týdnu proběhne 
Rada pro zahraniční věci a Rada pro 
obecné záležitosti. Kolegium komisařů na 
zasedání projedná 17. zprávu o bezpeč-
nostní unii a zprávu o pokroku o občan-
ských konzultacích. Sejde se Výbor pro 
evropské záležitosti Poslanecké sněmovny 
ČR. 

Očekávané události týdne 

Komise dne 5. prosince 2018 zveřejni-
la Akční plán k boji proti dezinforma-
cím (JOIN(2018) 36). Hlavním cílem 
plánu je příprava koordinované a ko-
herentní odpovědi EU a členských států 
na dezinformační kampaně, které pod-
kopávají důvěru občanů v demokratic-
ké procesy, instituce a média. 
Unie se na boj s dezinformačními kam-
paněmi připravuje zejména v kontextu 
nadcházejících voleb do Evropského par-
lamentu, které se uskuteční v květnu příš-
tího roku. 
Akční plán k boji proti dezinformacím 
připravila Komise ve spolupráci 
s Evropskou službou pro vnější činnost 
pod vedením Vysoké představitelky pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
Federiky Mogheriniové. Právě tyto dvě 
instituce v úzké spolupráci se členskými 
státy a jejich národními organy by se 
měly podílet na provádění konkrétních 
kroků, které jsou v Akčním plánu uvede-
ny. Předpokládá se zároveň, že se do 
plnění úkolů zapojí zástupci soukromého 
sektoru a aktéři občanské společnosti. 
Akční plán se zaměřuje na čtyři hlavní 
oblasti. Jedná se o zlepšení schopnosti 
identifikovat a analyzovat dezinforma-
ce, koordinaci a společnou odpověď na 
dezinformace, plnění závazků v oblasti 
boje proti dezinformacím ze strany sou-
kromých platforem, na nichž se dezinfor-
mace šíří a zvyšování povědomí o pro-
blematice dezinformací a jejich negativ-
ních důsledcích.  
V každém z těchto pilířů Komise a Evrop-
ská služba pro vnější činnost navrhují sa-

du konkrétních aktivit a úkolů. Jedním 
z klíčových opatření je vytvoření celoev-
ropského systému rychlého varování. 
Členské státy by měly do března 2019 
stanovit národní kontaktní body pro tento 
systém. 
Vedle potírání dezinformací na území EU 
se plán zaměřuje také na sousední regio-
ny, které jsou z hlediska bezpečnost Unie 
klíčové, tedy jižní a východní sousedství 
a západní Balkán. 
V těchto regionech proto vznikly v rámci 
Evropské služby pro vnější činnost specia-
lizované pracovní skupiny zaměřující se 
na strategickou komunikaci a boj 
s dezinformacemi. Akční plán mj. vyzývá 
k personálnímu, finančnímu i technologic-
kému posílení těchto týmů. 
O Akčním plánu také diskutovali ministři 
zahraničních věcí na zasedání Rady. Ten-
to týden bude také dokument a proble-
matika dezinformací obecně jedním 
z témat prosincové Evropské rady.  
ČR považuje šíření dezinformací za váž-
nou hrozbu, a to jak pro národní bezpeč-
nost, tak pro bezpečnost EU. Strategickou 
komunikaci vlády ČR pokládá za jeden 
z klíčových nástrojů, jak této hrozbě čelit. 
ČR proto předložení Akčního plánu k této 
problematice velmi vítá a zároveň při-
pravuje postup pro jeho implementaci na 
národní úrovni. Výsledná verze Akčního 
plánu se věnuje řadě oblastí, proto bude 
nutné angažmá řady resortů a nastavení 
vhodného mechanismu meziresortní koor-
dinace.  

/L. Hadrava/ 

Akční plán pro boj proti dezinformacím 

https://cdn1-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/lpM1X9RnuE28GrR78F7yFA0HtKjii4TzKMvXoSg5Bn0/mtime:1544008849/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
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Dne 3. a 4. prosince 2018 se v Bruselu uskutečnilo za-
sedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku 
ve formaci pro dopravu a telekomunikace. Delegaci ČR 
vedl ministr dopravy Dan Ťok a náměstek ministryně 
průmyslu a obchodu Petr Očko. 
Část Doprava 

Hlavním bodem pondělní části zasedání Rady byla disku-
ze nad sociálně-tržními legislativními návrhy balíčku mobi-
lity I, včetně návrhu směrnice lex specialis pro vysílání 
řidičů. ČR společně s Portugalskem, Irskem, Slovenskem 
a Finskem na místě distribuovaly návrhy možných kompro-
misů, které získaly podporu vícero delegací. Paralelně 
distribuovaly poziční dokument i Polsko společně s Ma-
ďarskem, Bulharskem, Lotyšskem a Litvou. Cílem předsed-
nictví bylo přijmout obecný přístup, což se povedlo až 
před půlnocí po několika kolech jednání. Proti obecnému 
přístupu se vyslovilo 9 zemí a Rumunsko se zdrželo. ČR 
návrh podpořila.  
Během pracovního oběda ministři diskutovali o nedostat-
ku vzdušných kapacit v Evropě a kroky, které je potře-
ba podniknout pro zlepšení situace. 
Předsednictví také předložilo zprávu o pokroku ke směr-

nici o ukončení sezónních změn času, kterou ministři 
vzali na vědomí. Komise zdůraznila, že věřila spíše v při-
jetí obecného přístupu než zprávu o pokroku.  U nařízení, 
kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy, byl po 
diskuzi téměř všech zemí přijat částečný obecný přístup.  
U směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných vo-
zidel ČR vystoupila jako jediná ze všech zemí. Ministr ve 
svém vystoupení dle mandátu zdůraznil význam rozšíře-
ní definice čistého vozidla. 
Část Telekomunikace 

Druhá část zasedání začala přijetím částečného obecné-
ho přístupu k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Program 
Digitální Evropa na období 2021-2027. Následně Ra-
da vzala na vědomí zprávu o pokroku k nařízení o zří-
zení Evropského centra kompetencí pro kybernetickou 
bezpečnost a sítě národních koordinačních center. 
Dalším bodem jednání byla politická debata k nařízení 
ePrivacy, u kterého se řada delegací vyjádřila, jak by 
se dále mělo přistoupit k budoucnosti návrhu. Předsed-
nictví dále informovalo o stavu projednávání několika 
otevřených návrhů a v závěru jednání Rumunsko předsta-
vilo program svého předsednictví. /M. Wernerová/ 

Plán k podpoře rozvoje umělé inteligence > Komise 

V pátek 7. prosince 2018 zveřejnila Komise sdělení 
„Koordinovaný plán pro umělou inteligenci“ (KOM
(2018) 795). Tímto dokumentem reaguje na své sděle-
ní „Umělá inteligence pro Evropu“ z dubna, ve které 
byl vytyčen cíl vytvořit společně s členskými zeměmi 
o konce roku 2018 koordinovaný plán pro umělou in-
teligenci.  

Koordinovaný plán, jenž je přílohou prosincového sdělení, 
vytváří strategický rámec pro tvorbu národních strategií 
pro umělou inteligenci. Komise iniciovala tvorbu koordino-
vaného plánu s cílem maximalizovat investice na evropské 
a národní úrovni, posílit spolupráci v EU, podpořit výměnu 
příkladů dobré praxe a společně si určit postup, jakým se 
EU bude v oblasti umělé inteligence ubírat. 
Evropa má před sebou momentálně několik výzev, které 
je třeba řešit za účelem dosažení pokroku a zvýšení 
konkurenceschopnosti v oblasti umělé inteligence. Jedná 
se především o nedostatečné soukromé investice do umělé 
inteligence, nedostatečně silná a propojená výzkumná 
pracoviště, změny na trhu práce a ve vzdělávání, nedo-

statečný přístup k datům, otázky etiky a právního ukot-
vení a bezpečnostních aspektů aplikací umělé inteligen-
ce. 

Právě v těchto a dalších oblastech přináší Komise Koor-
dinovaný plán a návrh jasných kroků a akcí, ke kterým 
vyzývá členské státy s cílem zvýšení konkurenceschopnos-
ti EU v oblasti umělé inteligence jako celku. Plán je roz-
dělen do několika sekcí dle témat, jako jsou strategické 
akce a koordinace, investice, výzkum, vývoj a testová-
ní, talent, dovednosti a celoživotní vzdělávání, data, eti-
ka a regulatorní rámec, veřejný sektor či mezinárodní 
spolupráce. 
V každé z těchto sekcí Komise navrhuje konkrétní opat-
ření k dosažení pokroku, která budou realizována v le-
tech 2019–2020, a která budou následována dalšími 
aktivitami. Plán bude každý rok revidován a aktualizo-
ván. Ke Koordinovanému plánu bude Úřadem vlády ČR 
v součinnosti s příslušnými rezorty během prosince 2018 
a ledna 2019 vypracována rámcová pozice. 
/V. Vinklárková/ 

Výsledky zasedání Rady pro dopravu, komunikace a energetiku > Rada 

Výsledky zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti > Rada 

Dne 4. prosince 2018 se v Bruselu uskutečnilo poslední 
řádné zasedání Rady pro hospodářské a finanční zále-
žitosti pod vedením rakouského předsednictví. Delega-
ci ČR vedla náměstkyně pro řízení sekce Mezinárodní 
vztahy a finanční trhy Lenka Dupáková. Hlavními té-
maty zasedání byl návrh na zdanění digitálních slu-
žeb, prohlubování hospodářské a měnové unie, posilo-
vání bankovní unie a otázky Evropského semestru. 
Zasedání Rady předcházelo setkání Euroskupiny, která 
v pondělí 3. prosince jednala jak v omezeném, tak i rozší-
řeném formátu. V inkluzivním formátu ministři diskutovali 
o prohlubování hospodářské a měnové unie, reformě 
Evropského stabilizačního mechanismu a o opatřeních, 
která mají podpořit udržitelnost veřejných dluhů 
v eurozóně a také o přípravě Eurosummitu, který se v roz-
šířeném formátu uskuteční 14. prosince 2018. 
Tématem úterní pracovní snídaně byla aktuální hospo-
dářská situace a připravované sdělení Komise k meziná-

rodní roli eura a debata k reformě řízení Evropské in-
vestiční banky. 
Dalším tématem byla i daň z digitálních služeb. Argu-
mentem pro změnu současného systému je to, že platná 
pravidla mezinárodního zdaňování příjmů již neodpoví-
dají dnešním vysoce digitalizovaným obchodním mode-
lům. Na základě nové koncepce zdanění digitální ekono-
miky by každá společnost měla platit spravedlivý podíl 
daně v daném členském státě EU. Daň má být krátkodo-
bým řešením, než bude nalezena shoda na trvalé změně 
způsobu zdanění digitálních služeb. Delegace se shodly, 
že Rada bude v budoucích diskusích reflektovat fran-
couzsko-německý návrh a že se k tématu vrátí nejpozději 
v březnu roku 2019. 
Ministři dále schválili bez diskuse pravidelnou zprávu 
pro Evropskou radu o daňových otázkách, která se za-
bývá pokrokem dosaženým za rakouského předsednictví 
v daňové oblasti. /Pokračování na str. 3/ 

https://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/fp/2018-COM-CP-Artificial-Intelligence.pdf
https://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/fp/2018-COM-CP-Artificial-Intelligence.pdf
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Výsledky zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci > Rada 

Ve dnech 6. a 7. prosince 2018 se v Bruselu uskutečni-
lo řádné zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní vě-
ci. Ve formátu ministrů zodpovědných za vnitřní věci 
českou delegaci vedl náměstek ministra vnitra Jakub 
Kulhánek, v části věnované spravedlnosti byla delega-
ce vedena ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem. 
Část Vnitřní věci 
Úvodem zasedání Rada přijala částečný obecný přístup 
k návrhu nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní 
stráži, který se týká spolupráce se třetími zeměmi a ná-
vratové politiky. Ministrům byla také předložena zpráva 
o pokroku při projednávání návratové směrnice, která se 
zaměřuje na zvýšení efektivity návratů a readmisí. 
Poté proběhla diskuze o reformě společného evropské-
ho azylového systému, v rámci které byli ministři člen-
ských zemí rakouským předsednictvím informováni o vý-
sledcích debat při hledání kompromisního návrhu, jenž by 
vyvažoval koncept odpovědnosti a solidarity. 
Dalším diskuzním bodem byl boj proti terorismu, v rámci 
kterého ministři schválili komplexní a operativní soubor 
opatření cílených na potírání činnosti pašeráckých sítí. 
V oblasti boje proti terorismu byl také přijat obecný pří-
stup k návrhu nařízení o prevenci šíření teroristického ob-
sahu online. 

Závěrem ministři debatovali o prioritách pro oblast vnitř-
ních věcí v rámci nového víceletého finančního rámce 
a budoucího financování těchto rozpočtových kapitol. 
Část Spravedlnost 
Ministři se zabývali třemi obecnými přístupy v legislativní 
části. Ministři nejdříve přijali obecný přístup k Směrnici 
o některých aspektech smluv o prodeji zboží. V rámci této 
směrnice EU zavádí lepší a jasnější pravidla pro společ-
nosti i spotřebitele v souvislosti s prodejem zboží. Směrni-
ce si klade za cíl zamezit fragmentaci trhu a zajistit spo-
třebitelům vysokou úroveň ochrany.  
Pro přijetí obecného přístupu k Návrhu o příslušnosti, 
a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských 

a ve věcech rodičovské odpovědnosti (tzv. Brusel IIa – 
přepracování) byla zapotřebí jednomyslnost. Díky 
2,5letému úsilí tato shoda byla nalezena a všechny člen-
ské státy uvítaly dohodnutý obecný přístup jako pozitivní 
kompromis.  

Nejrozporuplnější se ukázal obecný přístup o evropských 
příkazech k vydání a k uchování elektronických důkazů 
v trestních věcech (e-důkazy). Česká republika společně 
s dalšími šesti státy požadovaly delší diskuzi a konzultaci 
s odborníky. Většina členských států (včetně zastánců pů-
vodního ambiciózního návrhu Komise) však nakonec kom-
promisní obecný přístup podpořila.  
Ministři dále vzali na vědomí zprávu o pokroku 
k Nařízení o postoupení pohledávek a při pracovním 
obědě prodiskutovali boj proti antisemitismu prostřed-
nictvím trestního práva.  
Komisařka Věra Jourová představila aktuální informace 
k přípravě mandátů pro druhý dodatkový protokol 
k Budapešťské úmluvě a pro dohodu mezi EU-USA 
o přístupu k e-důkazům. Práce na mandátech jsou nyní 
dokončovány a nelze zatím předeslat, kdy budou finální 
texty představeny. 
Následně komisařka uvedla aktuální informace ohledně 
realizace Úřadu evropského veřejného žalobce. Výbě-
rové řízení na funkci evropského nejvyššího žalobce je již 
vypsáno (termín přihlášek je 14. prosince). Komisařka 
V. Jourová spolu s komisařem pro rozpočet a lidské 
zdroje Günterem Oettingerem poslali oficiální výzvy 
členským státům k nominaci tří kandidátů na pozici ev-
ropského žalobce do března 2019.  
Na závěr ministři probrali aktuální informace k uchová-
vání údajů elektronické komunikace (a vyzvali Komisi 
k provedení komplexní studie), přijali závěry k vzájem-
nému uznávání v trestních věcech a prodiskutovali ak-
tuální informace ohledně přistoupení EU k Evropské 
úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. 
/V. Bernas a J. Kotík/ 

Rada dále projednala otázky související s bankovní unií. 
Vyslovila souhlas s výsledky trialogu s Evropským parla-
mentem, pokud jde o tzv. bankovní balíček. Ten předsta-
vuje rozsáhlý soubor legislativních návrhů z listopadu 
2016 obsahující směrnici a nařízení o kapitálových a dal-
ších obezřetnostních požadavcích, směrnici o ozdravných 
postupech a řešení krize a nařízení zřizující jednotný me-
chanismus pro řešení krize. Druhým tématem, souvisejícím 
s bankovní unií, byl Evropský systém pojištění vkladů, 
u něhož byla projednána zpráva o pokroku u tohoto le-
gislativního návrhu. 

Ministři byli dále rakouským předsednictvím informováni 
o aktuálním stavu projednávání legislativních návrhů 
v oblasti finančních služeb a o pokroku v plnění Akčního 
plánu k nevýkonným úvěrům. 

Tradičním bodem prosincového bylo také zahájení nové-
ho cyklu tzv. Evropského semestru, který je základním 
nástrojem pro koordinaci hospodářských a fiskálních po-
litik států EU. Ministři financí byli seznámeni s podzimním 
balíčkem dokumentů Komise. Jedná se o Roční analýzu 
růstu 2019, Zprávu mechanismu varování 2019 a návrh 
doporučení pro hospodářskou politiku zemí eurozóny. 
/L. Škácha/ 

Výsledky zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku a ochranu spotřebitele > Rada 

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2018 se v Bruselu uskuteč-
nilo zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politi-
ku, zdraví a ochranu spotřebitele. Delegaci ČR vedli 
ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová 
v části zaměstnanost a sociální politika a ministr zdra-
votnictví Adam Vojtěch v části zdraví. 
Část Zaměstnanost a sociální politika 

Úvodem Rada nejprve schválila kvalifikovanou většinou 
obecný přístup k nařízení, kterým se zřizuje Evropský or-
gán pro pracovní záležitosti (ELA). Diskutovalo se přede-
vším o změně názvu z orgánu na agenturu, o vyjmutí ko-
ordinace systémů sociálního zabezpečení z mediačního ří-

zení a o tom, zdali má být úřad činný v oblasti vysílání 
pracovníků v silniční dopravě.  
V rámci diskuse Kypr, Lotyšsko a Slovensko vyjádřily zá-
jem na tom, aby instituce sídlila v jejich zemi, přičemž ČR 
výslovně podpořila předběžnou kandidaturu Sloven-
ska. Obecný přístup nakonec podpořila většina zemí, 
přičemž proti hlasovalo pouze Maďarsko a Švédsko. 
Následovala politická diskuse k Evropskému semestru 
2019, ve které řečníci shodně uvedli, že byť je momen-
tálně ekonomický i sociální vývoj příznivý a státy i EU 
dosahují nejlepších výsledků od doby krize, je nutné i na-
dále se oblastem zaměstnanosti a sociální politiky v rám-
ci semestru věnovat. /Pokračování na str. 4/ 
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Spravedlnost a transparentnost v digitální oblasti > Evropský parlament 

Dne 6. prosince 2018 Výbor pro ochranu spotřebitele 
Evropského parlamentu podpořil nařízení o podpoře 
spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživa-
tele digitálních platforem. 
Toto nařízení má zabránit digitálním platformám zneuží-
vat své postavení při zprostředkování zboží a služeb ev-
ropských podniků. Jedná se o první právní úpravu vztahu 
podnikových uživatelů a digitálních platforem v Unii 
a zároveň o další krok ve snaze EU regulovat digitální 
sektor. 

Nařízení se týká online tržišť (např. Amazon, eBay), vy-
hledávačů (např. Google), obchodů s aplikacemi (např. 
Apple AppStore, Google Play), sociálních sítí (Facebook, 
Instagram) i platforem porovnávajících ceny (např. 
Skyscanner). Více než milion podniků v EU podle dat Ko-
mise v současnosti nabízí své produkty a služby prostřed-
nictvím podobných on-line platforem. 

Komise potřebu legislativní úpravy vysvětluje asymetrií 
mezi relativní tržní silou poměrně malého počtu předních 
digitálních platforem na straně jedné, a tisíců malých ob-
chodníků, které jejich služby využívají, na straně druhé. 
Zařazení jejich produktů na stránky digitální platformy 
a pořadí, ve kterém jsou na platformě tyto produkty 
zobrazovány, podle Komise může zásadně ovlivnit ob-
chodní úspěch evropských podnikových uživatelů.  

Výbor v požadavcích na digitální platformy oproti Komi-
si i v listopadu schválenému obecnému přístupu Rady dá-
le přitvrdil. V návrhu nařízení požaduje, aby digitální 
platformy podnikovým uživatelům svých služeb vysvětlo-
valy, proč jejich produkt ze svých stránek stáhly. 
Měly by také obecně vysvětlit parametry, na základě 
kterých produkty na svých stránkách řadí, a vyjasnit, zda 
toto řazení mohou podniky za úhradu ovlivnit. Podniko-
vým uživatelům by měly poskytovat anonymizované in-
formace o jejich online reputaci. 

Dále by měly zveřejnit přehledné podmínky využití svých 
služeb a s předstihem své podnikové uživatele informo-
vat o podstatných změnách v těchto podmínkách. Naří-
zení také znemožňuje platformám podnikovým uživate-
lům zakazovat, aby své služby inzerovali na jiných online 
platformách. V neposlední řadě by platformy měly za-
jistit účinný systém přezkumu stížností a mj. pomocí 
mediace usnadňovat své mimosoudní spory s podnikový-
mi uživateli. Obchodníci by podle návrhu výboru měli 
dostat možnost platformy kolektivně žalovat v případě 
nesplnění uvedených povinností. 
Po formálním schválení návrhu plénem Evropského parla-
mentu zamíří návrh do meziinstitucionálních jednání. 
/K. Votavová/ 

Poté Rada schválila obecný přístup k třetímu souboru re-
vize směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spoje-
nými s expozicí karcinogenům a mutagenům. 
Rada dále dosáhla politické shody u doporučení ohledně 
přístupu k sociální ochraně pro pracovníky a osoby sa-
mostatně výdělečně činné. V diskusi Maďarsko vyjádřilo 
svoji obavu ohledně souladu Doporučení se článkem 153 
Smlouvy o fungování EU a navrhlo úpravu. Tento návrh 
však nemohla akceptovat řada členských států. Předsed-
nictví proto představilo nový kompromis, který zohlednil 
maďarskou připomínku, a zároveň byl přijatelný pro 
ostatní státy EU. Maďarsko se nakonec zdrželo hlasování 
a nebránilo tak dosažení dohody.  
Odpolední část jednání začala projednáním závěrů Rady 
k rovnosti žen a mužů, mládeži a digitalizaci. Zde se vět-
šina členských zemí a Maďarsko nemohly shodnout, zdali 
by měl text obsahovat explicitní odkaz na nediskrimina-
ci osob LGBTI. Tento odkaz byl nakonec v textu zahrnut, 
s čímž výslovně nesouhlasilo Maďarsko. Rakouské před-
sednictví se proto rozhodlo předložit pouze závěry před-
sednictví, které podpořily všechny unijní země kromě Ma-
ďarska a Polska. 
Dále v odpolední části jednání Rada bez diskuse vzala 
na vědomí zprávu o pokroku k návrhu nařízení o Evrop-
ském fondu pro přizpůsobení globalizace a k tzv. anti-
diskriminační směrnici. 

Část Zdraví 
Druhý jednací den Rada začala politickou diskusí na té-
ma „Řešení problémů s očkováním na úrovni EU a na vni-
trostátní úrovni“ a přijala návrh doporučení o posílení 
spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze přecházet 
očkováním. Ministři se v rámci diskuse shodli, že spolu-
práce na úrovni EU může mít mnoho výhod a obecně její 
posílení uvítali. 
Základem boje s nedůvěrou v očkování by měla být lep-
ší komunikace s veřejností a upevnění její důvěry 
v kvalitu a efektivitu očkování. Je nezbytné populaci 
i zdravotnické pracovníky lépe informovat o výhodách 
očkování a předkládat jim srozumitelným a přesvědči-
vým způsobem vědecky podložená fakta. V tomto ohle-
du je vhodné využít i digitalizaci a elektronické online 
nástroje, které mají potenciál. Ministři také sdíleli příkla-
dy národních praxí a osvědčených postupů. ČR podpoři-
la aktivity na úrovni EU a přivítala projednávání tohoto 
důležitého tématu.  
V rámci bodů Různé byly nejdůležitějšími body informa-
ce předsednictví o stavu projednání návrhu nařízení 
o hodnocení zdravotnických technologií a informace  
o výzvách v oblasti zdravotnických prostředků a in vitro 
diagnostických zdravotnických prostředků. Na závěr za-
sedání Rady představilo Rumunsko pracovní program 
svého předsednictví./J. Matera/ 

Program evropských institucí, 13. do 18. prosince > Informace 

Zadání Evropské rady, 13. a 14. prosince 2018 

Víceletý finanční rámec; jednotný trh; migrace; zahranič-
ní vztahy a dezinformace. 

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, 
17. a 18. prosince 2018 

Společná zemědělská politika po roce 2020; rybolov 
v roce 2019; bioekonomika. 
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