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

Plán proti rakovině 

Komise 3. února představila Evropský plán 
boje proti rakovině, který je hlavní priori-
tou v oblasti zdraví a klíčovým pilířem ev-
ropské zdravotní unie. Výchozím bodem 
jsou nové technologie, výzkum a inovace. 

Plán nastiňuje nový přístup Unie k prevenci rakoviny, její 
léčbě a související péči. Je rozdělen do čtyř klíčových 
oblastí činnosti a jeho součástí je 10 hlavních iniciativ a 
řada podpůrných opatření. Má být realizován s využi-
tím celé škály finančních nástrojů Komise, přičemž na 
opatření boje proti rakovině budou vyčleněny celkem 4 
mld. eur, mimo jiné z programů „EU pro zdraví“, Hori-
zont Evropa a Digitální Evropa 

Agenda pro Středomoří 
Komise a vysoký představitel EU pro zahraniční věci  
a bezpečnostní politiku 9. února představili novou agen-
du pro Středomoří. Cílem je obnovení a posílení strate-
gického partnerství mezi EU a partnery v jižním soused-
ství. Součástí agendy je zvláštní hospodářský  
a investiční plán ke stimulaci dlouhodobého sociálně-
ekonomického oživení v zemích jižního sousedství. V ob-
dobí 2021–2027 má být na její plnění vyčleněno až 
7 mld. eur z nového nástroje pro sousedství a rozvojo-
vou a mezinárodní spolupráci, což by v tomto regionu 
mohlo v příštím desetiletí přinést soukromé a veřejné 
investice ve výši až 30 mld. eur. 
Strategie pro obchodní politiku 

Komise 18. února představila strategii pro obchodní 
politiku. Cílem je dosáhnout nového konsensu ohledně 
obchodní politiky založené na otevřenosti, udržitelnosti 
a asertivitě. Strategie by měla posilovat postavení Unie 
jako zastánce otevřeného a na pravidlech založeného 
obchodu.  

Osobní údaje  
Komise 19. února zahájila postup pro přijetí dvou roz-
hodnutí o ochraně týkajících se předávání osobních úda-
jů do Spojeného království, jednoho podle obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů a druhého pro směr-
nici o prosazování práva. 
Akční plán pro synergii 
Komise 22. února předložila akční plán pro synergie 
mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem s cílem 
dále posílit technologický náskok EU a podpořit její prů-
myslovou základnu.  
Nová pravidla roamingu 

Komise 24. února navrhla nové nařízení o roamingu, 
aby mohli občané při cestách v rámci EU i nadále využí-
vat roaming bez dodatečných poplatků. Nové nařízení 
má prodloužit stávající pravidla, jejichž platnost skončí 
v roce 2022, o dalších 10 let.  
Strategie pro klima 

Komise 24. února přijala novou strategii EU pro přizpů-
sobení se změně klimatu, ve které vytyčuje postup pří-

pravy na nevyhnutelné dopady klimatických změn. Cí-
lem je realizovat vizi Unie odolné vůči změně klimatu 
do roku 2050 tak, že učiní přizpůsobení se změně kli-
matu „inteligentnějším, systematičtějším a rychlejším“ 
a posílí mezinárodní opatření. 
Ocelářský průmysl 
Komise 26. února zahájila šetření, ve kterém posoudí, 
zda má být po červnu 2021 prodlouženo ochranné 
opatření, které v současné době platí pro dovoz někte-
rých výrobků z oceli. Toto šetření reaguje na řádně 
odůvodněnou žádost 12 členských států EU.  
V souladu s pravidly EU a Světové obchodní organiza-
ce  Komise ve svém šetření určí, zda je ochranné opat-
ření i nadále nezbytné k zabránění vážné újmě pro 
ocelářský průmysl v EU. 

Volný pohyb 

Rada 1. února přijala doporučení, kterým 
se mění doporučení o koordinovaném pří-
stupu k omezení volného pohybu v reakci 
na pandemii covid-19. Na základě aktua-
lizovaného doporučení se škála stávajících 

kategorií v podobě zelené, oranžové, červené a šedé 
barvy používaná na mapě rozšiřuje o tmavě červenou. 
Omezení cest 
Rada 2. února přijala doporučení, kterým se mění do-
poručení o dočasném omezení cest do EU, jež nejsou 
nezbytně nutné, a o možném zrušení tohoto omezení. 
Nástroj pro oživení 
Rada 11. února přijala nařízení, kterým se zřizuje Ná-
stroj pro oživení a odolnost – ústřední prvek plánu EU 
na podporu oživení. Poskytne 672,5 mld. eur ve formě 
grantů a půjček na veřejné investice a reformy ve 27 
členských státech s cílem pomoci jim řešit dopad pande-
mie covid-19, podpořit ekologickou a digitální trans-
formaci a vybudovat odolné a inkluzivní společnosti. 
Pomoc dopravě 

Rada 15. února přijala dva soubory dočasných pravi-
del s cílem podpořit odvětví dopravy, na které silně 
dopadá koronavirová pandemie. Jsou to: (1) Úleva 
z požadavků na využívání letištních časů má poskytnout 
leteckým společnostem ochranu a předejít škodám na 
životním prostředí, které by mohly být způsobeny 
prázdnými lety provozovanými pouze ve snaze o za-
chování letištních časů na příští rok; (2) Zachování mož-
nosti dočasného prodloužení platnosti řidičských průka-
zů, technických prohlídek a jiných konkrétních licencí, 
osvědčení a povolení pomůže provozovatelům dopravy 
i občanům, kteří kvůli omezením v souvislosti s pandemií 
covid-19 nemohou dostát některým správním požadav-
kům. Obnovená pravidla pro prodloužení platnosti do-
kladů se i nadále týkají silniční, železniční a vnitrozem-
ské vodní dopravy i námořní bezpečnosti. 
 

Chystá se 

V legislativním procesu 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_426
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_644
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_651
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_653
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_816
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/02/01/covid-19-council-updates-recommendation-on-measures-affecting-free-movement/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/02/02/covid-19-council-updates-recommendation-on-travel-restrictions-from-third-countries-into-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/02/11/eu-recovery-package-council-adopts-recovery-and-resilience-facility/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/02/15/covid-19-transport-measures-council-signs-off-on-slots-and-licences/https:/www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/02/15/covid-19-transport-measures-council-signs-off-on-slots-and
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Pro informaci 

Finanční trhy 

Rada 15. února přijala cílené změny směrnice  
o trzích finančních nástrojů (MiFID) II  a  nařízení o pro-
spektu s cílem usnadnit rekapitalizaci podniků EU na fi-
nančních trzích v reakci na důsledky krize covid-19. Spolu 
s úpravami pravidel pro sekuritizaci jsou tato opatření 
součástí balíku týkajícího se oživení kapitálových trhů, na 
němž se Rada a Evropský parlament dohodly koncem 
roku 2020. Cílem je usnadnit kapitálovým trhům podporu 
hospodářského oživení po pandemii. 
 

 

4. splátka nástroje SURE 

Komise 2. února vyplatila 9 členským státům 
14 mld. eur v rámci 4. splátky finanční pod-
pory z nástroje SURE. Jedná se o první plat-
bu v roce 2021. Tyto půjčky pomáhají člen-
ským státům řešit náhlé zvýšení veřejných vý-
dajů na zachování zaměstnanosti. Konkrétně 

jim pomůžou pokrýt náklady, které přímo souvisejí s finan-
cováním vnitrostátních režimů zkrácené pracovní doby  
a dalších podobných opatření, jež zavedly v reakci na 
koronavirovou pandemii, mimo jiné pro osoby samostatně 
výdělečně činné. 

Hospodářská prognóza 

EU 11. února zveřejnila zimní hospodářskou prognózu. 
Předpovídá, že hospodářství eurozóny poroste v roce 
2021 i 2022 o 3,8 %. Hospodářství EU jako celku pak 
poroste v roce 2021 o 3,7 % a v roce 2022 o 3,9 %. 
Očekává se, že ekonomiky eurozóny a EU dosáhnou 
svých předkrizových úrovní produkce dříve, než před-
pokládala hospodářská prognóza z podzimu 2020, 
a to z velké části z důvodu silnější dynamiky růstu ve 
druhé polovině roku 2021 a v roce 2022. 
Očkování ve třetích zemích 

Unie 19. února oznámila, že na nástroj COVAX poskyt-
ne dalších 500 mil. eur, čímž se zdvojnásobí její dosa-
vadní příspěvek na tuto celosvětovou iniciativu, jejímž 
cílem je zajistit přístup k bezpečným a účinným očkova-
cím látkám proti covid-19 v zemích s nízkými  
a středními příjmy. 
Výzvy v Horizontu Evropa 

Komise 22. února představila pracovní program Evrop-
ské rady pro výzkum na rok 2021. Jedná se  
o první pracovní program v rámci programu Horizont 
Evropa a zahrnuje tři hlavní výzvy k předkládání ná-
vrhů na projekty v oblasti hraničního výzkumu v celkové 
výši 1,9 mld. eur.  

Otevřené veřejné konzultace 

Oblast Název Uzávěrka 

Životní prostředí Přezkum evropského registru úniků a přenosů  
znečišťujících látek 

23. 3. 2021 

Spravedlnost, svoboda  
a bezpečnost 

Posouzení rámce prümského rozhodnutí 24. 3. 2021 

Spravedlnost, svoboda  
a bezpečnost 

Přezkum insolvenčního práva 26. 3. 2021 

Hospodářská soutěž Posouzení pravidel hospodářské soutěže EU 26. 3. 2021 

Vnější obchodní vztahy Hodnocení obchodní dohody mezi EU a Kolumbií/
Ekvádorem/Peru 

26. 3. 2021 

Spravedlnost, svoboda  
a bezpečnost 

Posouzení politické reklamy a její transparentnosti  2. 4. 2021 

Životní prostředí Posouzení cílů obnovy přírody v rámci strategie EU na 
ochranu biologické rozmanitosti  

5. 4. 2021 

Zemědělství a rybolov Posouzení systému chráněných zeměpisných opatření  9. 4. 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 únor 2021, redakční uzávěrka 28. února 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/2021/02/15/capital-markets-recovery-package-council-adopts-first-set-of-measures-to-help-companies-access-funding/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_309
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_690
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_685
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12583-Industrial-pollution-revision-of-the-European-Pollutant-Release-and-Transfer-Register-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12583-Industrial-pollution-revision-of-the-European-Pollutant-Release-and-Transfer-Register-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12563-Strengthening-the-automated-data-exchange-under-the-Pr-m-framework
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12592-Enhancing-the-convergence-of-insolvency-laws-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12636-Revision-of-the-Vertical-Block-Exemption-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2085-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-Agreement
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2085-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-Agreement
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Transparency-of-political-advertising
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu

