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Pomoc mladým
Komise 1. 7. 2020 přijala opatření s 
cílem poskytnout mladým lidem více 
příležitosti rozvinout jejich potenciál. 
Komise vyzvala členské státy, aby 
zvýši ly podporu zaměstnanost i 
mladých lidí a využily při tom značné 

nanční prostředky, jež jsou k dispozici v rámci 
nástroje Next Generation EU a budoucího Víceletého 
nančního rámce EU.
Nová agenda dovedností
Komise 1. 7. 2020 představila Evropskou agendu 
dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, 
sociální spravedlnost a odolnost. Agenda vytyčuje 
kvantitativní cíle na příštích 5 let, pokud jde 
o prohlubování dovedností (zlepšování stávajících 
dovedností) a změnu kvalikace. 
Pomoc vinařům
Komise 7. 7. 2020 přijala balík opatření na podporu 
vinařství v reakci na krizi způsobenou epidemií 
koronaviru. Nová opatření zahrnují 1) dočasné 
povolení hospodářským subjektům, aby si samy 
organizovaly tržní opatření, 2) zvýšení příspěvku EU 
na vnitrostátní programy podpory vinařství o 10 % 
(na celkem 70 %) a 3) zavedení záloh (až 100 %) na 
nouzovou destilaci a skladování.
Oživení CMU
Komise 24. 7. 2020 přijala balík týkající se oživení 
kapitálových trhů, který je součástí celkové strategie 
Komise pro oživení po koronaviru. Všechny změny 
jsou ústředním prvkem projektu unie kapitálových 
trhů (CMU), jehož cílem je lépe integrovat vnitrostátní 
kapitálové trhy a zajistit rovný přístup k investicím 
a možnostem nancování v celé EU.
Bezpečnostní unie
Komise 24. 7. 2020 představila novou strategii 
bezpečnostní unie EU na období 2020 až 2025 se 
zaměřením na prioritní oblasti, v nichž EU může 
hodnotně podpořit členské státy při zajišťování 
bezpečnosti, a předložila 3 iniciativy, jež mají 
provádět strategii bezpečnostní unie: strategii EU 
pro účinnější boj proti zneužívání dětí, novou 
protidrogovou agendu a akční plán EU a akční plán 
EU proti nedovolenému obchodování s palnými 
zbraněmi. 
Boj s koronavirem
Komise 31. 7. 2020 uzavřela předběžná jednání s 
farmaceutickou společností ohledně nákupu 
potenciální očkovací látky proti COVID-19. Navíc 
Komise 29. 7. 2020 podepsala s farmaceutickou 
společností Gilead smlouvu na zajištění léčebných 
dávek přípravku Veklury, což je obchodní značka 
Remdesiviru.

Podpora evropských audiovizuálních děl
Komise 2. 7. 2020 přijala pokyny, aby 
pomohla členským státům provést 
revidovanou směrnici o audiovizuálních 
mediálních službách. Pokyny poskytnou 
nástroj k zajištění propagace evropských 
děl v mediálním obsahu. Mají rovněž 
přispět k lepší ochraně uživatelů služeb 

videa na vyžádání a platforem pro sdílení 
v ideonah rávek  p řed  nenáv i s t ným i  vý roky 
a škodlivým obsahem.
Nový VFR
Vedoucí představitelé se 21. 7. 2020 dohodli na 
komplexním balíku v celkové hodnotě 1 824,3 mld. eur 
který spojuje  VFR a mimořádný nástroj oživení Next 
Generation EU (NGEU). Nový VFR se má týkat 
sedmiletého období od roku 2021 do roku 2027. VFR, 
posílený nástrojem Next Generation EU, má být hlavním 
nástrojem k provádění balíku ozdravných opatření 
v reakci na socioekonomické dopady pandemie 
COVID-19.
Doporučení pro státy
Rada 20. 7. 2020 přijala doporučení a stanoviska k 
hospodářským a skálním politikám členských států 
a jejich politikám zaměstnanosti i doporučení pro 
eurozónu. Doporučení pro jednotlivé země zohledňují 
specický kontext pandemie COVID-19 a aktivaci 
všeobecné únikové doložky v rámci Paktu o stabilitě 
a růstu.
Pomoc pro ČR
Komise 27. 7. 2020 schválila český režim subvencování 
mzdových nákladů ve výši 22,9 mld. Kč (866 mil. eur), 
který poskytuje podporu podnikům postiženým 
koronavirovou pandemií. Režim byl schválen podle 
dočasného rámce pro státní podpory.

Víza pro Bělorusko
Dne 1. 7. 2020 vstoupily v platnost 
dohody o zjednodušení vízového režimu 
a zpětném přebírání osob mezi EU 
a Běloruskem. Dohoda o zjednodušení 
vízového režimu usnadňuje běloruským 
občanům získání krátkodobých víz pro 

vstup do EU.
Unii předsedá Německo
Německo 1. 7. 2020 převzalo předsednictví v Radě EU. 
Dle programu předsednictví by se Německo mělo 
zaměřit na 6 priorit: (1) překonání krize způsobené 
koronavirem; ekonomická a společenská obnova; (2) 
budování silnější a inovativnější Evropy; (3) férové 
podmínky v EU; (4) udržitelnost; (5) bezpečí 
a naplňování společných hodnot; (6) silná pozice Evropy 
ve světě.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1193
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1196
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1267
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1382
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1439
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1209
https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/07/20/european-semester-2020-country-specific-recommendations-adopted/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1403
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1239
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20200624STO81905/spolecne-pro-obnovu-evropy-nemecko-se-ujima-predsednictvi-rady-eu


Nebezpečné výrobky 
Komise 7. 7. 2020 zveřejnila zprávu o tzv. systému 
včasného varování, kterým chce zabránit prodeji 
nebezpečných výrobků na trhu nebo jejich prodej 
omezit. V roce 2019 jich bylo přijato 4 477 oproti 
4 050 v roce 2018. Nejvíce nahlášených rizik 
souviselo s výrobky, které mohou způsobit zranění  
jako zlomeniny nebo otřes mozku (27 %), druhým 
nejčastěji nahlašovaným rizikem byly chemické 
složky ve výrobcích (23 %), poté následovalo 
nebezpečí udušení pro děti (13 % ).
 Recese v EU
Komise 7. 7. 2020 předložila letní hospodářskou 
prognózu. Podle ní klesne ekonomika eurozóny 
v roce 2020 o 8,7 % a v roce 2021 vzroste o 6,1 %. 
Hospodářství celé EU by pak mělo v letošním roce 
zaznamenat pokles o 8,3 % a v roce 2021 růst 
o 5,8 %. Pokles v roce 2020 by proto měl být 
výrazně vyšší než 7,7 % pro eurozónu a 7,4 % pro 
EU jako celek odhadovaných v jarní prognóze. Růst v 
roce 2021 má být rovněž o něco méně silný, než se 
na jaře odhadovalo.
Změny v dopravě
Evropský Parlament 9. 7. 2020 schválil nová 
pravidla v odvětví silniční dopravy, která mají zlepšit 
pracovní podmínky řidičů a napravují deformace 
hospodářské soutěže. Poslanci přijali všechny 
tři právní akty bez pozměňovacích návrhů, tedy ve 
znění, v jakém je přijala Rada v dubnu 2020.
EU-Čína
Rada 20. 7. 2020 přijala rozhodnutí týkající se 
podpisu Dohody mezi EU a vládou Čínské lidové 
republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných 
označení a jejich ochraně. EU a Čína uzavřely 
jednání o dvoustranné dohodě v listopadu 2019. 

Otevřené veřejné konzultace

Oblast Název Uzávěrka

Informační spo-
lečnost

Posouzení balíku o digitálních službách 8. 9. 2020

Periskop EU. Měsíční monitoring toho nejdůležitějšího, co se v EU děje a co se Vás dotýká, připravuje . Šířeno výhradně Euroskop.cz
elektronicky. Číslo 7/2020. Přehled informací za červen 2020 redakční uzávěrka 31. 7. 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

Vnější obchodní 
vztahy

Vyjasnění a doplnění pravidel EU týkajících se přeshraničních inves�c v rámci EU 8. 9. 2020

Má jít o první významnou dvoustrannou obchodní 
dohodu podepsanou mezi EU a Čínou. Tato dohoda 
má zajistit, že se na čínském trhu dostane ochrany 
100 vybraných zemědělsko-potravinářských 
zeměpisných označení EU.
Sankce za kybernetické útoky
Rada 30. 7. 2020 rozhodla o uložení omezujících 
opatření vůči 6 osobám a 3 subjektům, které jsou 
odpovědné za kybernetické útoky, nebo do nich 
byly zapojeny. Patří mezi ně pokus o kybernetický 
útok namířený proti Organizaci pro zákaz 
chemických zbraní (OPCW), útoky známé pod 
označením ‚WannaCry´, ‚NotPetya´, a ‚Operation 
Cloud Hopper´.
Rušení cestovních omezení
Rada 30. 7. 2020 aktualizovala seznam zemí, pro 
něž by měla být cestovní omezení zrušena. Tento 
seznam má být pravidelně přezkoumáván 
a případně aktualizován. Na základě kritérií 
a podmínek stanovených v doporučení by členské 
státy měly od 31. 7. 2020 postupně rušit cestovní 
omezení na vnějších hranicích pro rezidenty těchto 
třetích zemí: Austrálie, Kanada, Gruzie, Japonsko, 
Maroko, Nový Zéland, Rwanda, Jižní Korea, Thajsko, 
Tunisko, Uruguay, Čína (pokud bude potvrzena 
vzájemnost).

Zemědělství a 
rybolov

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

Informační spo-
lečnost

Legisla�va o digitálních službách: prohloubení vnitřního trhu a vyjasnění odpovědnos� 8. 9. 2020

Hospodářská sou-
těž

Posouzení nového nástroje k zajištění zpřísněného prosazování pravidel hosp. soutěže 8. 9. 2020
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