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Chystá se
Sociálně silné Evropa
Komise 14. 1. 2020 představila sdělení 
o budování „sociálně silné Evropy pro 
spraved l i vou  t rans formac i “ .  V 
dokumentu vysvětluje, jak může sociální 
politika přispívat k řešení současných 

výzev, navrhuje opatření na úrovni EU a snaží se 
získat zpětnou vazbu k dalším krokům v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních práv. Komise představila 
plánované iniciativy a mezi hlavní kroky pro rok 
2020 patří: spravedlivé minimální mzdy pro 
pracovníky v EU; Evropská strategie pro rovnost žen 
a  mužů  a  závazná opat řen í  týka j í c í  se 
transparentnosti odměňování; aktualizace Agendy 
dovedností pro Evropu; aktualizace záruk pro mladé 
lidi; Zelená kniha o stárnutí; Strategie pro osoby se 
zdravotním postižením; Demogracká zpráva 
a  E v r o p s k ý  s y s t é m  z a j i š t ě n í  p o d p o r y 
v nezaměstnanosti.

Financování Zelené dohody
Komise 14. 1. 2020 předložila investiční plán Zelené 
dohody pro Evropu, jehož cílem je mobilizovat 
nanční prostředky EU a vytvořit podpůrný rámec, 
který usnadní a podnítí veřejné i soukromé investice 
nutné pro přechod ke klimaticky neutrálnímu, 
ekologickému, konkurenceschopnému a inkluzivnímu 
hospodářství. Využity by měly nanční nástroje EU – 
zejména fond InvestEU. V příštím desetiletí Komise 
plánuje mobilizovat udržitelné investice v hodnotě 
nejméně 1 bil. eur. Výdaje na opatření v oblasti 
klimatu a životního prostředí mají tvořit větší část 
rozpočtu EU. Klíčovou úlohu při tom má hrát Evropská 
investiční banka. Mechanismus má nabídnout cílenou 
podporu v nejvíce dotčených regionech, kde má 
v letech 2021–2027 mobilizovat nejméně 100 mld. 
eur s cílem zmírnit socioekonomické dopady 
transformace.

Budoucnost EU 
Komise 22. 1. 2020 představila svou koncepci 
konference o budoucnosti Evropy, jež by měla být 
zahájena ke Dni Evropy, 9. 5. 2020, a měla by trvat 
2 roky. Občané EU by díky ní měli dostat možnost 
více ovlivnit to, čím se EU zabývá. Konference má 
vycházet z minulých zkušeností získaných např. 
v rámci dialogů s občany. Komise navrhuje, aby se 
diskuse ubíraly 2 paralelními směry. První by se měl 
zaměřovat na priority EU a na to, o co by EU měla 

usilovat; druhý směr by se měl zaměřit na témata, která 
se týkají demokratických procesů a institucionálních 
otázek. Komise si konferenci představuje jako fórum 
nabízející prostor pro iniciativu občanů, přístupné lidem 
ze všech regionů členských států a ze všech koutů EU. 
K účasti zve i další instituce EU, vnitrostátní parlamenty, 
sociální partnery, regionální a místní samosprávy 
a zástupce občanské společnosti.

Pracovní program Komise. 
Komise 29. 1. 2020 přijala svůj pracovní program pro 
rok 2020. EU má ambice v 6 hlavních oblastech – 
Zelená dohoda pro Evropu, Evropa připravená pro 
digitální věk, ekonomika pro lidi, silná Evropa ve světě, 
podpora evropského způsobu života a nový impuls pro 
evropskou demokracii. Dokument obsahuje 43 
plánovaných politických iniciativ v rámci 6 hlavních cílů 
a návrhy na stažení aktů. 

Bezpečnost 5G 
Komise 29. 1. 2020 přijala sdělení týkající se 5G sítí 
(páté generace mobilních sítí) a potvrdila soubor 
společných opatření. Opatření mají reagovat na 
bezpečnostní rizika, která souvisejí s nástupem sítí 5G. 
C í lem předloženého soubor u  opatřen í  pro 
kybernetickou bezpečnost sítí 5G je určit na evropské 
úrovni koordinovaný přístup založený na opatření 
zaměřených na zmírnění hlavních kybernetických 
bezpečnostních rizik sítí 5G.

V legislativním procesu 

Chorvatsko poprvé předsedá
Chor vatsko 1 .  1 .  2020 převzalo 

předsednictví Rady od Finska. Šestiměsíční koordinace 
se ujímá poprvé od svého vstupu do EU v roce 2013. 
Zastřešujícím sloganem Chorvatska pro šestiměsíční 
předsednictví je: „Silná Evropa ve světě výzev". 
Chorvatsko se chce zaměřit na udržitelný rozvoj, 
propojenou ekonomiku, bezpečnost a Evropu jako 
globálního lídra v mezinárodní politice. Hlavní priority 
chorvatského předsednictví jsou: (1) Evropa, která se 
vyvíjí; (2) Evropa, která spojuje; (3) Evropa, která 
chrání; (4) Vlivná Evropa.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_18
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_89
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_124
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/secure-5g-deployment-eu-implementing-eu-toolbox-communication-commission
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20191127STO67508/chorvatske-predsednictvi-eu-co-ocekavaji-poslanci


Parlament projednal Zelenou dohodu
Parlament 16. 1. 2020 přijal  nelegislativní usnesení 
týkající se Zelené dohody pro Evropu. Poslanci 
podporují ambiciózní plán udržitelných investic, 
které by měly pomoci nancovat přechod na 
uhlíkově neutrální hospodářství. Zároveň však 
poukazují na nutnost zajistit adekvátní nanční 
prostředky pro mechanismus pro spravedlivou 
transformaci.
Úspěchy Erasmu
Komise 28. 1. 2020 vydala výroční zprávu 
o programu Erasmus+ za rok 2018. Ze zprávy 
vyplývá, že za posledních 30 let se tohoto programu 
zúčastnilo více než 10 mil. lidí. Rok 2018 byl s 
rozpočtem 2,8 mld. €, o 10 % více než v roce 2017, 
rekordní. V tomto roce bylo z programu Erasmus+ 
nancováno více než 23,5 tis. projektů a celkově 
byla podpořena mobilita více než 850 tis. studentů, 
učňů, učitelů a pracovníků s mládeží. Z partnerských 
zemí na celém světě přicestovalo nebo do nich vyjelo 
téměř 10 % ze 470 tis. vysokoškolských studentů, 
stážistů a pracovníků, kteří obdrželi grant 
v akademickém roce 2017/2018.
EU reaguje na koronavirus
EU 28. 1. 2020 spustila na žádost Francie, kde se 
koronavirem nakazilo několik lidí, tzv. mechanismus 
civilní ochrany.  V případě koronaviru pomoc EU 
spočívá v konzulární pomoci občanům EU 
v čínském městě Wuhan a ve spolunancování 

Otevřené veřejné konzultace

Oblast Název Uzávěrka

Vnitřní trh Hodnocení evropských pravidel hospodářské soutěže týkajících se horizontálních dohod 12. 2. 2020

Periskop EU. Měsíční monitoring toho nejdůležitějšího, co se v EU děje a co se Vás dotýká, připravuje . Šířeno výhradně Euroskop.cz
elektronicky. Číslo 2/2020. Přehled informací za leden 2020redakční uzávěrka 31.1. 2020. Kontakt: newsletter@vlada.cz.

Další informace o aktuálním dění naleznete každý týden v našem  anebo každý den v rámci čerstvého zpravodajství na přehledu
Euroskop.cz Twitteru Facebooku.. Najdete nás i na  nebo 

Monitoring evropské legislativy
Vaše oči a uši v Bruselu

Výchova, vzdělá-
ní, mládež

 Hodnocení podpory vzdělávání a odborné přípravy z Evropského sociálního fondu 24. 2. 2020

Vnitřní trh P ř í s n ě j š í  p r a v i d l a  E U  p r o  o z n a č o v á n í  a l e r g e n n í c h  v o n n ý c h  l á t e k 4. 2. 2020

nákladů na leteckou dopravu pro repatriaci do 
Francie.
EU schválila brexit
Přechodné období má začít 1. 2. 2020 a vyprší na 
konci prosince 2020. Konečná dohoda o uspořádání 
vzájemných vztahů bude muset být před vstupem v 
platnost schválena Parlamentem. Přechodné období 
bude možné prodloužit, a to jednou na dobu 1 až 2 
let.  Přechodné období bylo dohodnuto v rámci 
dohody o vystoupení. Spojené království již nebude 
zastoupeno v orgánech, institucích a jiných 
subjektech EU, ale právní předpisy EU budou nadále 
platit až do konce přechodného období. 
Parlament požaduje univerzální nabíječky
Opatření by měla vést také ke snížení objemu 
elektronického odpadu. Poslanci v usnesení požádali 
Komisi, aby předložila akt v přenesené pravomoci, 
který by stanovil normy pro univerzální nabíječku, 
nebo za tímto účelem navrhla jiná legislativní 
opatření. Parlament Komisi zároveň požádal, aby: 
(1) přijala opatření, kterými se co nejlépe zajistí 
interoperabilita různých bezdrátových nabíječek s 
různými mobilními rádiovými zařízeními; (2) zvážila 
legislativní iniciativu, která by zvýšila objem kabelů 
a nabíječek sebraných a recyklovaných v členských 
státech; (3) zajistila, že spotřebitelé nebudou nuceni 
kupovat s každým novým zařízením i novou 
nabíječku. 

Veřejné zdraví  Hodnocení pro�drogové strategie EU v období 2013 - 2020 4. 2. 2020

Doprava Hodnocení sítě EU pro nákladní železniční dopravu v letech 2010 - 2019 3. 2. 2020

Vnitřní trh Hodnocení označování země původu masa 2. 3. 2020

Veřejné zdraví Hodnocení pravidel EU týkajících se škodlivých chemických látek - endokrinních 9. 3. 2020

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200109IPR69902/parlament-podporil-zelenou-dohodu-pro-evropu-a-zada-jeste-ambicioznejsi-cile
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_115
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_142
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2254869_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2254869_en
www.euroskop.cz
https://www.euroskop.cz/9228/sekce/tyden-v-eu/
www.euroskop.cz
https://twitter.com/euroskop
https://www.facebook.com/Euroskopcz/
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-barriers-listing-smes_cs#objective
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2932405_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2932405_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2020-under-common-fisheries-policy_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2020-under-common-fisheries-policy_cs
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200128IPR71204/evropsky-parlament-schvalil-dohodu-o-brexitu
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200128IPR71205/ep-pozaduje-do-leta-predlozeni-zavaznych-pravidel-pro-univerzalni-nabijecky
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2936476_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2936476_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2932425_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2932425_en

