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Strategie EU pro vakcíny
Komise 17. 6. 2020 předložila 
evropskou strategii pro urychlení 
vývoje, výroby a distribuce očkovacích 
látek proti COVID-19. Mezi její 
základní cíle patří zajistit kvalitu, 
bezpečnost a účinnost očkovacích 

látek; zajistit rychlý přístup členských států a jejich 
obyvatel k očkovacím látkám a současně hrát vůdčí 
roli v úsilí o celosvětovou solidaritu a zajistit co 
nejrychlejší spravedlivý přístup k cenově dostupné 
očkovací látce.
Posílení práv obětí
Komise 24. 6. 2020 představila první strategii 
týkající se práv obětí, podle které se všechny oběti 
trestných činů mají moci plně spolehnout na svá 
práva, bez ohledu na to, v kterém členském státě EU 
byl trestný čin spáchán. Strategie má stanovit 
opatření na příštích 5 let a zaměřuje se na 
2 cíle: (1) dát obětem lepší možnost trestné činy 
oznamovat, požadovat náhradu škody a v konečném 
důsledku se z důsledků trestného činu zotavit a (2) 
spolupracovat se všemi příslušnými aktéry 
zabývajícími se právy obětí.

Úprava daní 
Rada 2. 6. 2020 schválila závěry 
týkající se reformy ve dvou klíčových 
oblastí daňové politiky EU: budoucího 
vývoje správní spolupráce v oblasti 
daní v EU a struktury a sazbě spotřební 
daně z tabákových výrobků.

Parlament  potvrdil taxonomii
Parlament 18. 6. 2020 přijal nařízení o taxonomii, 
která má stanovit, co je environmentálně udržitelné. 
Taxonomie má pomoci vytvořit „zelený seznam“, což 
by měl být klasikační systém environmentálně 
udržitelné ekonomické činnosti. Ten by měl umožnit 
investorům přesměrovat investice do udržitelnějších 
technologií a podniků a měl by pomoci s dosažením 
cílů klimatické neutrality EU do roku 2050.
Pomoc zemědělcům
Rada 24. 6. 2020 přijala speciální opatření pro 
zemědělce zasažené krizí způsobenou Covid-19. 
Nařízení umožňuje jednotlivým farmářům udělit 
platby do 7 tis. euro a malým a středním 
zemědělským podnikům až do výše 50 tis. euro. 
Cílem je využít nanční prostředky, které jsou 
v současnosti dostupné z Programu rozvoje venkova 
k podpoře zemědělců a k řešení jejich problémů 
s likviditou.

Rozpočet na rok 2021
Komise 24. 6. 2020 navrhla na rok 2021 rozpočet EU 
ve výši 166,7 mld. euro, který má být doplněn částkou 
211 mld. euro ve formě grantů a částkou přibližně 133 
mld. euro ve formě úvěrů v rámci dočasného nástroje na 
podporu oživení Next Generation EU, jehož cílem je 
mobilizovat investice a nastartovat evropské 
hospodářství.
Změna bankovních pravidel
Rada 24. 6. 2020 schválila dočasnou úpravu 
bankovních pravidel s cílem maximalizovat schopnost 
bank půjčovat peníze a podpořit domácnosti a podniky.
Větší práva spotřebitelů
Coreper 30. 6. 2020 schválil dohodu ohledně návrhu 
směrnice o zástupných žalobách na ochranu 
kolektivních zájmů spotřebitelů. Navrhovaná směrnice 
vyžaduje, aby členské státy zavedly systém zástupných 
žalob na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů proti 
porušování unijních právních předpisů. To by mělo posílit 
práva spotřebitelů v EU.

Nová konvergenční zpráva
Kom i s e  10 .  6 .  2020  z ve ř e j n i l a 
konvergenční zprávu za rok 2020. Týká se 
7 členských států mimo eurozónu, jež mají 
právní povinnost euro přijmout, tedy ČR, 
Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Polska, 
Rumunska a Švédska. Ze zprávy vyplývá, 

že ČR v současné době splňuje 2 ze 4 hospodářských 
kritérií nezbytných pro zavedení eura: kritérium týkající 
se veřejných nancí a dlouhodobých úrokových sazeb. 
ČR nesplňuje kritéria týkající se stability cen a směnného 
kurzu a jeho právní předpisy nejsou plně kompatibilní se 
smlouvou.
Zrušení hraničních kontrol
Komise 11. 6. 2020 doporučila členským státům 
schengenského prostoru a státům přidruženým 
k Schengenu, aby do 15. 6. 2020 zrušily kontroly na 
vnitřních hranicích a prodloužily dočasné omezení cest, 
jež nejsou nezbytně nutné, do EU do 30. 6. 2020.
Bezpečnější cestování
Komise 15. 6. 2020 spustila internetovou platformu 
„Re-open EU“, jež má umožnit bezpečné obnovení 
cestování a cestovního ruchu v celé Evropě. Má 
poskytovat aktualizované informace o situaci na 
hranicích a dostupných dopravních prostředcích 
a službách cestovního ruchu v členských státech.
EU šetří Apple 
Komise 16. 6. 2020 zahájila formální antimonopolní 
vyšetřování s cílem posoudit, zda pravidla společnosti 
Apple neporušují zásady hospodářské soutěže EU.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1168
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/06/02/taxation-council-approves-conclusions-on-future-administrative-cooperation-and-excise-duty-on-tobacco/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1112
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/06/24/increased-support-for-eu-farmers-affected-by-the-covid-19-crisis-council-adopts-exceptional-measures/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1171
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/06/24/covid-19-council-adopts-exceptional-rules-to-facilitate-bank-lending-in-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/06/30/eu-consumers-obtain-access-to-collective-redress/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1011
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1035
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/02/05/safe-and-clean-drinking-water-council-approves-provisional-deal-which-updates-quality-standards/
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200206IPR72018/parliament-objects-to-lead-in-pvc-to-protect-public-health-and-the-environment


Nová pravidla TEN-T
Coreper 17. 6. 2020 potvrdil nová pravidla s cílem 
urychlit dokončení transevropské dopravní sítě 
(TEN-T) zefektivněním postupů pro udělování 
povolení. V návrhu jsou vyjasněny postupy, které 
musí předkladatelé projektů dodržovat, pokud jde o 
udělování povolení a zadávání veřejných zakázek 
na přeshraniční projekty. Udělování povolení by tak 
mělo být jednodušší a rychlejší.
Půjčky pro ČR
Evropská investiční banka 22. 6. 2020 zveřejnila 
zprávu, ze které vyplývá, že banka půjčí ČR 300 mil. 
euro (8 mld. Kč) na projekty týkající se hospodaření 
s vodou. Jedná se o projekty prevence záplav, 
dodávek vody a úpraven vody po celé ČR.
Prodloužení sankcí
Rada 23. 6. 2020 rozhodla, že platnost sankcí, které 
byly zavedeny v reakci na protiprávní anexi Krymu 
a Sevastopolu Ruskou federací, bude prodloužena 
do 23. 7. 2021.
EU prošetří Českou poštu
Komise 23. 6. 2020 zahájila hloubkové šetření 
s cílem posoudit, zda je náhrada, kterou ČR poskytlo 
České poště za plnění jejího poslání veřejné služby, 
v souladu s pravidly EU pro státní podporu. 
V listopadu 2019 obdržela Komise 2 stížnosti od 
konkurentů České pošty, kteří tvrdili, že náhrada 
představuje neslučitelnou státní podporu.
Konference o budoucnosti EU
Rada se 24. 6. 2020 dohodla na svém postoji 
k uspořádání Konference o budoucnosti Evropy. 
Ve svém mandátu Rada konstatuje, že konference by 
měla být zahájena, jakmile to epidemiologické 
podmínky dovolí. 

Otevřené veřejné konzultace
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Zemědělství a ry-
bolov

 Hodnocení předpisů EU týkajících se hlubinného rybolovu v severovýchodním Atlan�ku 5. 8. 2020
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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

Životní prostředí Přezkum a posouzení revize pravidel EU týkajících se přepravy odpadů 30. 7. 2020

Sankce proti Rusku
Rada se 29. 6. 2020 rozhodla prodloužit platnost 
sankcí vůči určitým hospodářským odvětvím Ruské 
federace o dalších 6 měsíců, tj. do 31. 1. 2021.
Prodloužení pravidel SZP
Rada se 30. 6. 2020 dohodla s Parlamentem na 
podpoře zemědělců za stávajících pravidel 
Společné zemědělské politiky až do roku 2022, kdy 
mají v platnost vstoupit nová. Přímé platby a další 
podpory mají být zemědělcům vypláceny bez 
přerušení.
Otevření vnějších hranic 
Rada 30. 6. 2020 přijala doporučení týkající se 
postupného zrušení dočasných omezení pro jiné než 
nezbytné cesty do EU. Členské státy by měly od 
1. 7. 2020 začít odstraňovat cestovní omezení na 
vnějších hranicích pro obyvatele těchto třetích zemí: 
Alžírsko, Austrálie, Kanada, Gruzie, Japonsko, 
Černá Hora, Maroko, Nový Zéland, Rwanda, Srbsko, 
Jižní Korea, Thajsko, Tunisko, Uruguay, Čína. 
Obyvatelé Andorry, Monaka, San Marína 
a Vatikánu by měli být považováni za obyvatele EU.

Spravedlnost, svo-
boda a bezpečí

Hodnocení akčního plánu boje pro� praní peněz a financování terorismu 29. 7. 2020

Životní prostředí Posouzení evropská strategie adaptace na změnu klimatu 20. 8. 2020

Zemědělství a ry-
bolov

  Hodnocení rybolovných práv narok 2021 v rámci společné rybářské poli�ky 31. 8. 2020

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/06/17/trans-european-transport-network-coreper-approves-agreement-with-parliament-on-smarter-procedures/
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