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Pakt dovedností
Komise 10. 11. 2020 uvedla pakt pro 
dovednosti, který je ústředním prvkem 
evropské agendy dovedností.  
Koordinace ve zdravotnictví
Komise 11. 11. 2020 předložila 
soubor návrhů na posílení rámce EU 

pro zdravotní bezpečnost a posílení připravenosti na 
krize a reakce na ně ze strany klíčových agentur EU. 
Návrhy se zaměřují na přepracování stávajícího 
právního rámce pro vážné přeshraniční zdravotní 
hrozby a na posílení připravenosti na krize a úlohy 
hlavních agentur EU v oblasti reakce na krize, 
konkrétně Evropského střediska pro prevenci 
a kontrolu nemocí (ECDC).
Rovnost LGBTIQ
Komise 12. 11. 2020 strategii EU pro představila 
rovnost leseb, gayů, bisexuálních, trans, nebinárních, 
intersexuálních a queer (LGBTIQ) oso.
Ochrana spotřebitelů
Komise 13. 11. 2020 představila nový program pro 
spotřebitele, který má posílit postavení evropských 
spotřebitelů a umožnit jim hrát aktivní úlohu v zelené 
a digitální transformaci.
Podpora integrace a začleňování
Komise 24. 11. 2020 představila akční plán pro 
integraci a začleňování na období 2021–2027. 
Tento akční plán podporuje začlenění všech osob, 
oceňuje důležitý přínos migrantů pro EU.
Snazší sdílení dat
Komise 25. 11. 2020 navrhla nová pravidla pro 
správu dat, která mají přispět k lepšímu využití 
potenciálu stále většího objemu dat. Nařízení má 
usnadnit sdílení dat mezi různými odvětvími a po celé 
EU.
Farmaceutická strategie
Komise 25. 11. 2020 přijala Farmaceutickou 
strategii pro Evropu s cílem zajistit pacientům přístup 
k inovativním a cenově dostupným lékům a podpořit 
konku rence s c hopnos t ,  i novačn í  kapac i t u 
a udržitelnost farmaceutického průmyslu EU.
Ochrana duševního vlastnictví
Komise 25. 11. 2020 přijala nový akční plán pro 
duševní vlastnictví. Tento plán by měl podnikům 
pomoci co nejlépe zúročit jejich vynálezy. Akční plán 
stanovuje kroky, jejichž cílem je zlepšení ochrany 
duševního vlastnictví, podpora využívání duševního 
vlastnictví malých a středních podniků, snadnější 
sdílení duševního vlastnictví v zájmu většího využívání 
technologií v průmyslu, boj proti padělání a lepší 
prosazování práv duševního vlastnictví a podpora 
rovných podmínek na celosvětové úrovni.

Rovnost mužů a žen
EU 25. 11. 2020 zveřejnila plány na podporu rovnosti 
žen a mužů a posílení postavení žen v rámci veškeré 
vnější činnosti EU. Hlavním cílem nového akčního plánu je 
přispět k posílení postavení žen, dívek a mladých lidí.

Nový InvestEU
Členské státy se 4. 11. 2020 dohodly na 
částečném mandátu Rady pro jednání 
s Parlamentem o revidovaném návrhu 
Komise týkajícím se Programu InvestEU. 
Smyslem programu je povzbudit veřejné i 
soukromé investory k účasti na nancování 

a investičních operacích poskytnutím záruk z rozpočtu 
EU.
Změny u technologií dvojího užití
Rada a Parlament 9. 11. 2020 dosáhly dohody týkající 
se týkající se modernizace kontrol vývozu EU u citlivého 
zboží a technologií dvojího užití. Cílem nových pravidel 
je posílit činnost EU v oblasti nešíření zbraní hromadného 
ničení a jejich nosičů, přispět k míru, bezpečnosti 
a stabilitě.
Dohoda na REACT-EU
Rada a Parlament 18. 11. 2020 dosáhly politické 
dohody ohledně REACT-EU. Cí lem je uvolnit 
prostřednictvím strukturálních fondů částku 47,5 mld. 
eur ve prospěch nejhůře zasažených členských států 
a regionů koronavirovou pandemií. Tyto dodatečné 
nanční prostředky mají být uvolněny z evropského 
nástroje na podporu oživení. Dodatečné nanční 
prostředky mají být k dispozici po dobu 2 let: (1) 37,5 
mld. euro v roce 2021 a (2) 10 mld. euro v roce 2022.
Hromadné žaloby
Parlament 24. 11. 2020 schválil směrnici, která umožní 
skupinám spotřebitelům EU podávat hromadné žaloby. 
Nová směrnice zavádí ve všech členských státech 
harmonizovaný systém pro podávání zástupných žalob, 
který bude chránit spotřebitele v případě tzv. 
„hromadné škody“. Zajistí ale také, aby nedocházelo 
k zneužívání soudních řízení.

Komise od 4. 11. 2020 zavedla kontrolu 
dovozu etanolu z obnovitelných zdrojů pro 
palivo (dále jen „bioethanol“) do EU. Hlavním 
důvodem je to, že souvislosti s hospodářským 
útlumem způsobeným pandemií covid-19 se 
v posledních měsících výrazně zvýšil dovoz 
bioetanolu za nízké ceny.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_2059
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_2059
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_2041
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_2068
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_2068
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_2178
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_2102
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_2173
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_2187
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_2184
https://ift.tt/32hmd3z
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_2045
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/11/18/covid-19-presidency-and-parliament-reach-political-agreement-on-react-eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201120IPR92116/spotrebitele-eu-brzy-dostanou-moznost-hajit-sva-prava-kolektivne


Hospodářská prognóza
Komise 5. 11. 2020 vydala hospodářskou 
prognózu za podzim 2020. Podle ní klesne 
ekonomika eurozóny v letošním roce o 7,8 %, načež 
v roce 2021 vzroste o 4,2 % a v roce 2022 o 3 %. 
Podle prognózy klesne ekonomika EU v roce 2020 
o 7,4 %, načež v roce 2021 vzroste o 4,1 % a v roce 
2022 o 3 %. 
Obchodní dohody EU
Komise 12. 11. 2020 zveřejnila 4. zprávu 
o provádění obchodních dohod EU v roce 2019, 
která ukazuje přínosy rozšiřující se globální 
obchodní sítě. Ze zprávy vyplývá, že navzdory 
napětí na světové obchodní scéně obchodní dohody 
EU nadále usnadňovaly spravedlivý a udržitelný 
obchod a upevňovaly rámec mezinárodních 
pravidel. Obchod s 65 preferenčními partnery, 
jichž se zpráva týká, vzrostl v roce 2019 o 3,4 %, 
zatímco celkový zahraniční obchod EU úhrnem 
vzrostl o 2,5 %.
Dodávky vakcín 
Komise 17. 11. 2020 schválila 5. smlouvu 
s evropskou farmaceutickou společností CureVac, 
prostřednictvím níž jménem všech členských států EU 
nakupuje v první fázi 225 mil. dávek a uzavírá opci, 
na jejímž základě může požadovat dalších až 180 
mil. dávek, které budou dodány, jakmile se prokáže 
bezpečnost a účinnost očkovací látky proti covid-
19.
Cla s USA
Rada 18. 11. 2020 schválila celní balík vzájemných 
koncesí s USA. Cílem je zlepšit transatlantické 
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Životní prostředí Snížení objemu obalových odpadů - přezkum pravidel 6.1.2021

Periskop EU. Měsíční monitoring toho nejdůležitějšího, co se v EU děje a co se Vás dotýká, připravuje . Šířeno výhradně Euroskop.cz
elektronicky. Číslo 11/2020. Přehled informací za listopad 2020 redakční uzávěrka 30. 11. 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

obchodní vztahy. USA také sníží cla na některé 
výrobky z EU vyvážené do USA. Tento balík celních 
sazeb je prvním snížením cel mezi EU a USA za 
poslední dvě desetiletí.
Dohoda s Čínou
Rada 23. 11. 2020 přijala rozhodnutí o uzavření 
Dohody mezi EU a vládou Čínské lidové republiky 
o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich 
ochraně. Tato dohoda, která byla uzavřena 
v listopadu 2019, by měla přinést vzájemné 
obchodní výhody. Dohoda by se měla týkat sta 
výrobků. 
Podpora pro ČR
Evropská investiční banka (EIB) a Českomoravská 
záruční a rozvojová banka (ČMZRB) 23. 11. 2020 
podepsaly dohodu nancovanou Evropským 
centrem pro investiční poradenství v rámci výzvy EIB 
k předkládání návrhů v oblasti „Poskytování místních 
investičních poradenských služeb ze strany 
vnitrostátních podpůrných bank (NPB)“. Díky nanční 
podpoře zřídí ČMZRB v rámci své organizace 
specializovanou jednotku pro poradenství a rozvoj 
podnikání.
Dluhopisy nástroje EU SURE
Komise 25. 11. 2020 vydala v rámci nástroje EU 
SURE sociální dluhopis v hodnotě 8,5 mld. eur na 
pomoc při ochraně a zachování pracovních míst. 
Jedná se o třetí emisi dluhopisů v rámci programu.

Vnitřní trh Posouzení jednotných pravidel zaokrouhlování hotovostních plateb v eurech -posouzení 11.1.2021

Spravedlnost 
a svoboda

Hodnocení programu „EU Aid Volunteers“ (2014-2020) 13.1.2021

Vnitřní trh Zavádění širokopásmové sítě - hodnocení pravidel EU týkajících se státní podpory 5.1.2021

Životní prostředí Posouzení systému pro obchodování s emisemi - pravidla pro leteckou dopravu 14.1.2021

Vnitřní trh Přezkum předpisů EU týkajících se tzv. fondů dlouhodobých inves�c 19.1.2021
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