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

Práva pro osoby s postižením 

Komise 3. března předložila strategii práv 
osob se zdravotním postižením na období 
2021–2030, aby se tyto osoby mohly plně 
zapojit do společnosti. Cílem je chránit oso-
by se zdravotním postižením před jakouko-

li formou diskriminace a násilí. 
Stejné odměny 

Komise 4. března předložila návrh týkající se trans-
parentnosti odměňování, který má zajistit, aby ženy 
a muži v EU byli za stejnou práci odměňováni stejně. 
Zaměstnavatelé nemají mít možnost požadovat od ucha-
zečů o práci informace o jejich minulých platech. 
Sociální práva 

Komise 4. března představila Akční plán pro evropský 
pilíř sociálních práv. Stanoví 3 hlavní cíle, kterých má 
být dosaženo do roku 2030: (1) Mělo by být zaměstná-
no nejméně 78 % osob ve věku 20–64 let, (2) nejméně 
60 % všech dospělých osob by se mělo každoročně 
účastnit odborné přípravy a (3) počet osob ohrožených 
chudobou nebo sociálním vyloučením by se měl snížit 
alespoň o 15 milionů. 
Méně byrokracie 

Platforma Komise „Fit pro budoucnost“ 5. března vy-
brala 15 iniciativ s cílem pomoci zjednodušit právní 
předpisy EU, omezit byrokratickou zátěž občanů i pod-
niků a zajistit, aby politiky EU reagovaly na nové  
a vznikající výzvy.  
Digitální transformace 

Komise 9. března představila sdělení obsahující způso-
by dosažení digitální transformace Evropy do roku 
2030. Komise vytyčuje cíle soustředěné do 4 oblastí: 
obyvatelstvo vybavené digitálními dovednostmi a od-
borníci vysoce kvalifikovaní v oblasti digitálních doved-
ností, bezpečné a výkonné digitální infrastruktury, digi-
tální transformace podniků a digitalizace veřejných slu-
žeb. 
Humanitární pomoc 
Komise 10. března navrhla posílit humanitární pomoc, 
kterou poskytuje Unie na celém světě, s cílem uspokojit 
rychle rostoucí humanitární potřeby ještě zvýrazněné 
pandemií covidu-19. 

Digitální certifikát 
Komise 17. března předložila návrh na vytvoření digi-
tálního zeleného certifikátu s cílem usnadnit během pan-
demie covidu-19 bezpečný volný pohyb uvnitř EU. Digi-
tální zelený certifikát může sloužit jako doklad  
o očkování, testování a uzdravení. 
Konec omezení  
Komise 17. března přijala sdělení, ve kterém vyzývá 
členské státy, aby se připravily na koordinovaný přístup 
k postupnému rušení omezení souvisejících s koronaviro-
vou krizí. 

Vývoz vakcín 

Komise 24. března zavedla zásady reciprocity  
a proporcionality jako nová kritéria, mechanismu trans-
parentnosti a povolování vývozu očkovacích látek proti 
onemocnění covidem-19. 

Schvalování vakcín 

Komise 24. března představila v rámci Inkubátoru HE-
RA, nový Evropský plán připravenosti biologické ochra-
ny proti variantám covidu-19, možnost, jak urychlit re-
gistraci upravených vakcín proti covidu-19. 

Podpora ekoprodukce 

Komise 25. března předložila akční plán pro rozvoj 
ekologické produkce. Hlavním cílem je podpořit pro-
dukci ekologických zemědělských produktů, dosáhnout 
do roku 2030 toho, že ekologicky bude obhospodařo-
váno 25 % zemědělské půdy, a výrazně zvýšit podíl 
ekologické akvakultury. 

Daňová transparentnost  
Rada 3. března schválila větší daňovou 
transparentnost velkých nadnárodních spo-
lečností. Schválená směrnice vyžaduje, 
aby nadnárodní společnosti nebo samo-
statné podniky s celkovými konsolidovaný-
mi výnosy přesahujícími 750 mil. eur 

v každém z posledních dvou po sobě jdoucích účetních 
období uváděly ve zvláštní zprávě daň z příjmů, kterou 
platí v každém členském státě. 
Konference o budoucnosti EU 

Zástupci institucí 10. března podepsali společné prohlá-
šení o Konferenci o budoucnosti Evropy. Toto prohlášení 
otevírá cestu k zahájení řady diskusí a jednání.  
Propojení Evropy 

Parlament a Rada se 12. března dohodly ohledně ná-
vrhu Nástroje pro propojení Evropy, v němž má být 
k dispozici 33,7 mld. eur a který tvoří součást víceleté-
ho finančního rámce na období 2021–2027.  

Chemické látky 

Rada 15. března potvrdila novou strategii pro chemic-
ké látky, kterou se stanoví dlouhodobá vize politiky EU 
v oblasti chemických látek. Cílem je dosáhnout životního 
prostředí bez toxických látek. 
InvestEU 

Rada 17. března přijala Program InvestEU, nový inves-
tiční program EU. Program slučuje různé finanční nástro-
je, které jsou v současné době na podporu investic v EU 
k dispozici. 

Cestovní informace 

Rada a Parlament 18. března dosáhly předběžné do-
hody o pravidlech pro propojení ústředního systému 
ETIAS s databázemi EU. Dohodnutá pravidla umožní 
ústřednímu systému ETIAS provádět kontroly v Schen-
genském informačním systému a v údajích Europolu. 

Chystá se 

V legislativním procesu 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_881
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_820
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_942
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_983
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_1067
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_1184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_1352
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_1088
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_1275
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/03/03/council-approves-greater-corporate-transparency-for-big-multinationals/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_1065
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_1109
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/03/15/council-approves-conclusions-on-the-eu-chemicals-strategy-for-sustainability/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/03/17/investeu-programme-adopted-by-council/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/03/18/european-travel-information-and-authorisation-system-etias-council-presidency-and-european-parliament-provisionally-agree-on-rules-for-accessing-relevant-databases/
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Pro informaci 

Spolupráce v oblasti daní  
Rada 22. března přijala nová pravidla, která mají zlepšit 
správní spolupráci v oblasti daní a řešit výzvy spojené 
s ekonomikou digitálních platforem.  
Malé platby 

Rada 22. března přijala závěry, jež reagují na strategii 
EU pro malé platby. Podporuje zajištění konkurenceschop-
ného a inovativního trhu malých plateb v EU. 
Nové zdroje 

Parlament 25. března schválil tři právní předpisy týkající 
se systému vlastních zdrojů EU - nařízení o metodách vý-
běru zvláštních vlastních zdrojů, z nichž má být financován 
rozpočet EU. 
 

 

Nebezpečné výrobky 

Komise 2. března zveřejnila výroční zprávu 
o Safety Gate, systému EU pro rychlou výmě-
nu informací o nebezpečných spotřebitelských 
výrobcích. Celkově 9 % všech varování vyda-
ných v roce 2020 se týkalo výrobků na 
ochranu před covidem-19.  

 

Pozastavení cel 
EU a USA se 5. března dohodly, že na čtyři měsíce 
pozastaví všechna odvetná cla uvalená na vývoz z EU 
a USA v souvislosti se spory ohledně společností Airbus 
a Boeing.  

Čtvrtá vakcína 

Komise 11. března udělila podmíněnou registraci pro 
očkovací látku proti onemocnění covidem-19, kterou 
vyvinula společnost Janssen Pharmaceutica NV. 
Teroristický obsah online 

Rada 16. března přijala nařízení o potírání šíření tero-
ristického obsahu online. Cílem je rychlé odstraňování 
teroristického obsahu online.  
Platby z nástroje SURE 
Komise 16. března vyplatila sedmi členským státům EU 
9 mld. eur v rámci 5. splátky finanční podpory z ná-
stroje SURE. Jedná se o druhou platbu v roce 2021. V 
rámci této operace obdrželo ČR 1 mld. eur, Španělsko 
2,87 mld. eur, Chorvatsko 510 mil. eur, Itálie 3,87 mld. 
eur, Litva 302 mil. eur, Malta 123 mil. eur a Slovensko 
330 mil. eur. ČR obdržela finanční prostředky z tohoto 
nástroje poprvé. 

Otevřené veřejné konzultace 

Oblast Název Uzávěrka 

Institucionální záležitosti Posouzení demografických změn v EU 21. 4. 2021 

Životní prostředí Posouzení pravidel pro průmyslové emise 21. 4. 2021 

Daně Přezkum daňových předpisů pro alkohol a tabák     
zakoupená v zahraničí 

23. 4. 2021 

Vnitřní trh Hodnocení Evropského rámce interoperability             
a strategie 

26. 4. 2021 

Životní prostředí Posouzení nove strategie EU pro půdy 27. 4. 2021 

Životní prostředí Hodnocení nových pravidel, která mají zabránit úniku 
metanu v odvětví energetiky 

1. 5. 2021 

Životní prostředí Konzultace ke zlepšení předpisů EU o ochraně životního 
prostředí prostřednictvím trestního práva 

3. 5. 2021 

Vnitřní trh Přezkum pravidel DPH pro finanční a pojišťovací    
služby 

3. 5. 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 březen 2021, redakční uzávěrka 31. března 2021. Šířeno výhradně elektro-
nicky. Kontakt: brezina.david@vlada.cz. Další informace o aktuálním dění naleznete každý týden v našem 
přehledu anebo každý den v rámci čerstvého zpravodajství na Euroskop.cz a jeho sociálních sítích.  

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/03/22/taxation-council-adopts-new-rules-to-strengthen-administrative-cooperation-and-include-sales-through-digital-platforms/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/03/22/retail-payments-council-supports-action-to-promote-instant-payments-and-eu-wide-payment-solutions/
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210322IPR00517/poslanci-prekonali-dalsi-prekazku-na-ceste-k-planu-obnovy-unie
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_814
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_1047
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_1085
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/03/16/terrorist-content-online-council-adopts-new-rules/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_1144
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12306-EU-rules-on-industrial-emissions-revision
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12650-Cross-border-acquisitions-of-excise-goods-by-private-individuals
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12650-Cross-border-acquisitions-of-excise-goods-by-private-individuals
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12579-European-Interoperability-Framework-EIF-evaluation-and-EU-governments-interoperability-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12579-European-Interoperability-Framework-EIF-evaluation-and-EU-governments-interoperability-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12581-Proposal-for-a-legislative-act-on-methane-leakage-in-the-energy-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12581-Proposal-for-a-legislative-act-on-methane-leakage-in-the-energy-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Improving-environmental-protection-through-criminal-law
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Improving-environmental-protection-through-criminal-law
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12671-Review-of-the-VAT-rules-for-financial-and-insurance-services
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12671-Review-of-the-VAT-rules-for-financial-and-insurance-services
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu

