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Chystá se
Posílení právního státu. Komise 17. 7. 
2019 představila iniciativy na posílení 
právního státu v rámci 3 pilířů: prosazo-
vání kultury právního státu, prevence 
vzniku problémů v oblasti právního státu 
a účinná reakce na porušování zásad 

právního státu. Komise by měla posílit spolupráci s 
Radou Evropy a dalšími mezinárodními organizacemi 
a také s justičními sítěmi a vnitrostátními parlamenty. 
Aby se předešlo vzniku problémů v oblasti právního 
státu, rozhodla se Komise zavést cyklus přezkumu práv-
ního státu, jehož součástí má být i výroční zpráva 
o stavu právního státu zahrnující všechny členské státy 
EU.
Nový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost. 
Komise 24. 7. 2019 předložila návrh rámce pro správu 
rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurence-
schopnost. Dle něj by měla Rada každý rok stanovit po 
projednání v Euroskupině strategické směry týkající se 
reformních a investičních priorit eurozóny jako celku. 
Návrh by měl poskytnout pokyny pro jednotlivé země 
týkající se reformních a investičních cílů. Cílem nástroje 
je podporovat strukturální reformy a investice v 
členských státech eurozóny a očekává se rovněž 
zlepšení odolnosti a přizpůsobivosti ekonomik eurozóny.
Boj proti praní špinavých peněz. Komise 24. 7. 2019 
představila sdělení a 4 zprávy hodnotící plnění 
pravidel 4. a 5. směrnice o boji proti praní peněz a 
identikující nedostatky těchto směrnic. Z výsledků 
vyplývá, že pravidla  nejsou uplatňována ve všech 
bankách a všech členských státech stejným způsobem. 
Podle Komise je nutná mimo jiné další harmonizace 
mezi členskými státy a posílení dohledu. Vzájemnou 
spolupráci mají zlepšit také nanční zpravodajské 
jednotky členských států.

Parlament zvolil většinou hlasů všech svých členů 16. 7. 
2019. Mimo to byl 3. 7. 2019 zvolen předsedou EP 
italský socialistický poslanec David-Maria Sassoli.
Dodržování práva EU. Komise 4. 7. 2019 vydala 
Výroční zprávu o kontrole uplatňování práva EU v roce 
2018 a Srovnávací přehled výsledků v oblasti 
jednotného trhu. Výroční zpráva zaznamenává mírný 
nárůst (o 0,8 %) otevřených případů nesplnění 
povinnosti ve srovnání s předchozím rokem (1 571 
oproti 1 559 případům). V roce 2018 počet nových 
řízení o nesplnění povinnosti z důvodu opožděného 
provedení ve vnitrostátním právu klesl
o jednu čtvrtinu (z 558 případů v roce 2017 na 419 v 
roce 2018).
Vývoj zaměstnanosti. Komise 4. 7. 2019 zveřejnila 
každoroční přehled vývoje zaměstnanosti a sociální 
situace v Evropě za rok 2019, který představuje 
aktuální hospodářskou analýzu trendů. Přehled 
potvrzuje pokračující růst hospodářské činnosti EU, 
rekordní zaměstnanost a lepší sociální situaci. 
Zaměstnáno je nyní 240,7 mil. obyvatel EU, přičemž od 
začátku Junckerovy Komise přibylo 13,4 mil. pracovních 
míst. Nad rámec již očekávaných 12 mil. nových 
pracovních míst by mělo na základě přechodu na 
uhlíkově neutrální hospodářství do roku 2030 vzniknout 
dalších 1,2 mil. pracovních míst. Přechod by mohl 
zmírnit aktuální polarizaci pracovních míst, k níž 
dochází vlivem automatizace a digitalizace.
Počet obyvatel EU roste. Eurostat 10. 7. 2019 vydal 
zprávu věnující se počtu obyvatel v EU. V roce 2019 se 
počet obyvatel EU odhaduje na téměř 513,5 mil. ve 
srovnání s 512,4 mil. k 1. 1. 2018. A to i přes to, že 
během roku 2018 bylo v EU zaznamenáno více úmrtí 
než narozených (5,3 mil. úmrtí a 5 mil. narozených). 
Změna populace (pozitivní o 1,1 mil. obyvatel) byla 
způsobena migrací.
Letní hospodářská prognóza. Komise 10. 7. 2019 
zveřejnila letní hospodářskou prognózu, která stejně 
jako v posledních 7 letech předpokládá růst 
evropského hospodářství. V případě růstu HDP pro EU 
zůstává prognóza nezměněna, tedy 1,4 % v roce 2019 
a 1,6 % v roce 2020. HDP eurozóny by mělo vzrůst na 
1,2 % v roce 2019 a 1,4 % v roce 2020. Inace v EU 
by měla v letošním roce dosáhnout 1,5 % a v roce 
2020 1,6 %. Za negativní vlivy na ekonomický růst 
prognóza označila celosvětové napětí v obchodních 
vztazích, zejména pokračující ekonomickou konfrontaci 
USA a Číny.

Nové vedení institucí EU. Evropská rada 
2. 7. 2019 zvolila Charlese Michela 
novým předsedou Evropské rady, na 
období od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2022. 
Dále se shodla také na funkci 
prezidentky Evropské centrální banky 
a vybrala Christine Lagardovou. 

Evropská rada rovněž přijala rozhodnutí, kterým 
Parlament jako kandidátku na funkci předsedkyně 
Komise navrhl Ursulu von der Leyenovou. Tu následně 
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Dohoda o uznávání léčiv. EU a USA 11. 7. 2019 
dokončily implementaci dohody o vzájemném uznávání 
týkající se inspekcí výrobních míst pro humánní léčivé 
přípravky. Tato dohoda se mezi některými členskými 
státy a USA začala uplatňovat od roku 2017. Postupně 
americký Úřad pro potraviny a léčiva uznal regulační 
orgány všech členských států. Základem dohody je, že 
EU a USA uplatňují při kontrolách srovnatelné postupy. 
Uzavřením dohody se předpokládá rychlejší a levnější 
a uvádění léčiv na trh.
Sítě 5G. Členské státy 19. 7. 2019 provedly vnitrostát-
ní posouzení rizik týkajících se kybernetické bezpečnos-
ti sítí 5G. Výsledky by měly být zohledněny v procesu 
dražeb spektra 5G. Posouzení rizik obsahuje informace 
týkající se hlavních hrozeb a aktérů ovlivňujících sítě 
5G, stupně citlivosti komponentů a funkcí sítí a dalších 
aktiv a různých slabin technické a jiné povahy, např. 
slabiny v dodavatelském řetězci. Získané informace 
mají sloužit jako podklad pro celounijní posouzení rizik, 
které by mělo být dokončeno začátkem října 2019.
Boj proti odlesňování. Komise 23. 7. 2019 informovala 
o svém rozhodnutí zahájit aktivnější přístup v otázce 
ochrany a obnovy světových lesů. V letech 1990–2016 

2došlo ke ztrátě lesních porostů o rozloze 1,3 mil. km . 
Odlesňování produkuje téměř 12 % celkových emisí 
skleníkových plynů, což je více než odvětví dopravy. 
Jedním z cílů je minimalizovat dopad spotřeby v EU na 
odlesňování a znehodnocování lesů. Komise ve svém 
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Hodnocení státní podpory - odvětví rybolovu a chovu (2021-27) 20. 9. 2019
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Hodnocení rybolovných práv na rok 2020 v rámci společné rybářské politiky  20. 8. 2019

sdělení uvedla, že bude podporovat obchod se země-
dělskými a lesnickými výrobky, jejichž produkce nezpů-
sobuje odlesňování nebo znehodnocování lesů.
Podpora zemědělcům zasaženým suchem. Komise 
25. 7. 2019 uvedla, že kvůli dlouho trvajícímu suchu 
farmáři dostanou vyšší podíl přímých plateb (až 70 %) 
a podpor z Evropského fondu rozvoje venkova 
(až 85 %) už v polovině října, aby to zlepšilo jejich 
cash-ow. Zároveň připustila výjimky z požadavků na 
ekologizaci (greening). Tato výjimka se má vztahovat 
na pravidla diverzikace plodin a půdu ponechanou 
ladem. Uvažuje se též o dalším uvolnění pravidel, aby 
zemědělci měli více exibility pro výrobu krmiv.
Právo týkající se úředních kontrol. Komise 25. 7. 2019 
zaslala ČR odůvodněné stanovisko kvůli nedodržení 
pravidel o úředních kontrolách za účelem ověření dodr-
žování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin 
a pravidel o zdraví zvířat (nařízení č. 822/2004). 
Důvodem je, že ČR se rozhodla stanovit povinnosti hos-
podářského subjektu oznamovat systematicky příchod 
těchto potravin na místo určení alespoň 24 hod. 
předem. Takové opatření legislativa vylučuje, možné je 
to pouze v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci 
úředních kontrol. ČR má nyní 2 měsíce na to, aby 
přijalo nezbytná opatření k dosažení souladu s 
odůvodněným stanoviskem. Pokud tak neučiní, může být 
věc předložena Soudnímu dvoru EU. 

Energie Hodnocení pravidel pro průmyslové emise 19. 8. 2019
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