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PERISKOP EU 
Koukáme se za Vás Unii pod prsty, abyste vy měli čas na to, na čem Vám záleží  

EU má posílit své postavení 
Komise 19. ledna představila novou 
strategii na podporu „otevřenosti, síly 
a odolnosti” hospodářského a finanční-
ho systému EU v nadcházejících letech. 

Má je zajistit lepší podmínky pro to, aby mohla 
Unie hrát vedoucí úlohu v globální ekonomické 
správě, a zároveň chránit EU před nekalými prakti-
kami a zneužíváním. Unie chce usilovat o odolnější 
a otevřenější globální ekonomiku, dobře fungující 
mezinárodní finanční trhy a multilateralismus. 
Zelená spotřeba 
Komise 25. ledna zahájila svůj nový závazek týka-
jící se zelené spotřeby, což je první iniciativa usku-
tečněná v rámci nového programu pro spotřebitele. 
Závazek týkající se zelené spotřeby je součástí ev-
ropského klimatického paktu, tedy celounijní inicia-
tivy vyzývající občany, komunity a organizace 
k účasti na opatřeních v oblasti klimatu a k utváření 
Evropy vstřícnější k životnímu prostředí. 
Volný pohyb 
Komise 25. ledna navrhla aktualizaci doporučení 
Rady z října 2020, kterým byla koordinována 
opatření upravující volný pohyb v EU. Jde o součást 
pokračujícího úsilí Komise o lepší koordinaci  
a komunikaci opatření týkajících se cestování na 
úrovni EU. Pokud se někdo vrací z tmavě červených 
oblastí, měly by členské státy požadovat, aby 
podstoupil test před příjezdem a karanténu. 
Cesty z EU 
Komise 25. ledna navrhla další požadavky pro 
cestovatele do EU ze třetích zemí. Návrh aktualizu-
je doporučení o dočasných omezeních cest do EU, 
které nejsou nezbytně nutné. Členské státy by měly 
zavést dodatečná opatření k zajištění bezpečného 
cestování. To se týká osob cestujících do EU z ne-
zbytně nutných důvodů, občanů EU a dlouhodobě 
pobývajících rezidentů i jejich rodinných příslušníků 
a osob cestujících ze zemí, pro něž bylo zrušeno 
omezení cest, které nejsou nezbytně nutné. 

Podpora pro sady a zavlažování 
Komise 12. ledna schválila dva české 
režimy investiční podpory na restruktu-
ralizaci sadů a zavlažování. Současně 

zahájila hloubkové šetření s cílem posoudit, zda 
investiční podpora, která byla v minulosti poskyt-
nuta některým velkým podnikům působícím v od-
větví zemědělství, byla v souladu s pravidly EU 
pro státní podporu.  
Nový evropský Bauhaus 
Komise 18. ledna zahájila další fázi evropské inici-
ativy „nový evropský Bauhaus“ oznámenouv proje-
vu o stavu Unie v roce 2020. Jedná se o environ-
mentální, hospodářský a kulturní projekt, který se v 
rámci dosahování cílů Zelené dohody pro Evropu 
zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, pří-
stupnosti, dostupnosti a investic.  
Práva cestujících 
Rada 25. ledna přijala revidovaná pravidla cestu-
jících v železniční přepravě zahrnující řadu dalších 
zlepšení. Cestující mají být lépe chráněni  
v rámci různých služeb železniční přepravy, proto-
že bude postupně rušen velký počet výjimek povo-
lených stávajícím nařízením. Mezi další zlepšení 
patří právo zakoupit si přepravní doklad ve vlaku. 
Letištní časy 
Rada se 27. ledna dohodla na mandátu pro jed-
nání o poskytnutí úlev leteckým společnostem z po-
žadavků na využívání letištních časů v létě 2021  
a současně přijala počáteční opatření s cílem za-
hájit oživení odvětví a podpořit hospodářskou sou-
těž. Novými pravidly má být zajištěna flexibilita, 
aby se bylo možno přizpůsobit se různým scéná-
řům. Opatření bude možno přenést do plánovacího 
období na léto 2022.  
Sociální dluhopisy 
Komise 27. 2021 vydala v rámci nástroje EU SURE 
sociální dluhopis v hodnotě 14 mld. eur na pomoc 
při ochraně pracovních míst a pracujících. Tuto emi-
si tvořily 2 dluhopisy, přičemž 10 mld. eur je splat-
ných v červnu 2028 a 4 mld. eur v listopadu 2050. 
Po dluhopisech byla mezi investory vysoká po-
ptávka, což Komisi opět umožnilo získat velmi dob-
ré cenové podmínky. Sedmiletý dluhopis byl oce-
něn se záporným výnosem –0,497 %. To znamená, 
že z každých 105 eur, které členské státy obdrží, 
splatí v okamžiku splatnosti dluhopisu 100 eur. 
Státní podpora 
Komise se 28. ledna rozhodla prodloužit do konce 
prosince 2021 platnost dočasného rámce pro 
opatření státní podpory. Cílem je podpořit hospo-
dářství v souvislosti s šířením koronavirové nákazy. 
Zároveň se rozhodla rozšířit jeho působnost. 
 

Chystá se 

V legislativním procesu 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_108
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_182
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_182
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_2069
https://europa.eu/climate-pact/index_en
https://europa.eu/climate-pact/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_195
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_195
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/13/covid-19-council-adopts-a-recommendation-to-coordinate-measures-affecting-free-movement/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/13/covid-19-council-adopts-a-recommendation-to-coordinate-measures-affecting-free-movement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_194
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_87
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_111
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/01/25/improved-rail-passenger-rights-adopted-by-council/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/01/27/new-covid-19-slot-relief-to-help-airlines-and-avoid-ghost-flights-council-adopts-mandate/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_209
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_261
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Pro informaci 

Evropský sociální fond plus 
Rada a Parlament 28. ledna dosáhly politické doho-
dy o návrhu nařízení o Evropském sociálním fondu 
plus (ESF+), jenž je součástí rozpočtu EU na období 
2021–2027. Fond ESF+, který má k dispozici celkové 
finanční krytí ve výši téměř 88 mld. eur, má podporo-
vat investice do vytváření pracovních míst, vzdělávání 
a odborné přípravy. 
 
 
 

Vztahy se Spojeným královstvím  
Komise 19. ledna informovala o tom, že 
bude zrušena Pracovní skupina pro vztahy 
se Spojeným královstvím. Uzavření doho-
dy o obchodu a spolupráci mezi EU  
a Spojeným královstvím 24. prosince zna-

mená, že mandát skupiny skončí.  
Financování v roce 2020 
Evropská investiční banka 20. ledna 2021 vydala 
hodnotící zprávu, ze které vyplývá, že banka pře-
směrovala svou činnost na boj proti pandemii covid-
19 a jejím ekonomickým dopadům. Objem financová-
ní přitom navýšila až na 76,8 mld. eur a překročila 
tak své vlastní cíle.  
Humanitární pomoc 
Komise 26. ledna přijala svůj původní roční humani-
tární rozpočet ve výši 1,4 mld. eur na rok 2021. To 
představuje nárůst o více než 60 % ve srovnání s hu-
manitárním rozpočtem ve výši 900 mil. eur přijatým 
v roce 2020. 

Zelená kniha o stárnutí 
Komise 27. ledna představila Zelenou knihu o stár-
nutí. Ta zahajuje rozsáhlou politickou diskusi o pro-
blémech a příležitostech, které EU přináší stárnutí 
společnosti. Komise zařadila demografii mezi pri-
ority politického programu. Její zpráva z června 
2020 o dopadu demografických změn ukázala, 
že za posledních 50 let se střední délka života při 
narození zvýšila u mužů i žen přibližně o 10 let.  
„Lakování na zeleno“ 
Komise a vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebi-
tele 28. ledna zveřejnily výsledky kontrolní akce 
zaměřené na internetové stránky, která je každo-
ročně prováděna s cílem odhalit porušování práv-
ních předpisů EU v oblasti ochrany spotřebitele na 
on-line trzích. Kontrolní akce se poprvé zaměřila 
na problém tzv. „lakování nazeleno“, což je pra-
xe, kdy společnost tvrdí, že dělá pro životní pro-
středí víc, než je tomu ve skutečnosti.  
Třetí vakcína 
Komise 29. ledna udělila podmíněnou registraci 
pro očkovací látku proti covid-19, kterou vyvinula 
společnost AstraZeneca, a která se tak stala 
3. registrovanou vakcínou proti tomuto onemocnění 
v EU. Registrace přichází po kladném vědeckém 
doporučení, jež vychází z důkladného posouzení 
bezpečnosti, účinnosti a kvality očkovací látky, kte-
ré provedla Evropská agentura pro léčivé pří-
pravky (EMA) a schválily členské státy.  

Otevřené veřejné konzultace 

Oblast Název Uzávěrka 

Životní prostředí Konzultace týkající se pozorování oceánů  19. 2. 2021 

Zemědělství a rybolov  Přezkum obchodních norem týkajících se ryb  
a mořských plodů 

23. 2. 2021 

Vnitřní trh  Přezkum předpisů týkajících se vysokorychlostního 
širokopásmového připojení v EU 

2. 3. 2021 

Zemědělství a rybolov  Hodnocení používání kalů z čistíren odpadních vod 
v zemědělství 

5. 3. 2021 

Institucionální záležitosti  Posouzení Evropského statistického programu na 
období 2013-2017 

10. 3. 2021 

Monitoring evropské legislativy 

Vaše oči a uši v Bruselu 
Periskop EU - Měsíční monitoring toho nejdůležitějšího, co se v EU děje a co se Vás dotýká, připravuje Euro-
skop.cz. Přehled informací za leden 2021, redakční uzávěrka 31. ledna 2021. Šířeno výhradně elektronicky. 
Kontakt: brezina.david@vlada.cz. Další informace o aktuálním dění naleznete každý týden v našem přehle-
du anebo každý den v rámci čerstvého zpravodajství na Euroskop.cz a jeho sociálních sítích.  

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/01/28/european-social-fund-plus-council-and-parliament-reach-a-provisional-deal/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/01/28/european-social-fund-plus-council-and-parliament-reach-a-provisional-deal/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0447&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0447&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_160
https://www.eib.org/en/press/all/2021-024-eib-press-conference-on-annual-results?lang=cs
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_202
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_191
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_191
https://ec.europa.eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-generations_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-generations_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_1056
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_1056
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_269
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_306
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12539-Ocean-Observation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12262-Review-of-the-marketing-standards-framework-for-fishery-and-aquaculture-products
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12262-Review-of-the-marketing-standards-framework-for-fishery-and-aquaculture-products
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12463-Review-of-the-Broadband-Cost-Reduction-Directive-Directive-2014-61-EU-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12463-Review-of-the-Broadband-Cost-Reduction-Directive-Directive-2014-61-EU-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12328-Evaluation-of-the-Sewage-Sludge-Directive-86-278-EEC-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12328-Evaluation-of-the-Sewage-Sludge-Directive-86-278-EEC-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12474-Evaluation-of-the-European-statistical-programme-2013-2020
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12474-Evaluation-of-the-European-statistical-programme-2013-2020
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu

