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

Chystá se

Osvobození od DPH
Komise 12. dubna navrhla osvobodit od
DPH zboží a služby, které Komise
a instituce a agentury EU po dobu krize
poskytují členským státům a občanům.
Osvobození se má vztahovat např. na diagnostické testy, testovací materiál a laboratorní vybavení, osobní ochranné prostředky jako rukavice, respirátory, roušky, pláště, dezinfekční přípravky, polní lůžka,
oblečení a potraviny apod.
Boj proti organizované trestné činnosti
Komise 14. dubna předložila novou strategii EU pro boj
proti organizované trestné činnosti, která se zaměřuje
na podporu vymáhání práva a justiční spolupráce, boj
proti strukturám organizovaného zločinu a proti trestným
činům s vysokou prioritou, odnímáním výnosů z trestné
činnosti a zajištění moderní reakce na technologický vývoj. Cílem je posílit opatření EU proti organizované
trestné činnosti, lépe bojovat proti trestné činnosti a infiltračním metodám, chránit ohrožená odvětví a přizpůsobit se nejnovějšímu vývoji.
Boj proti obchodování s lidmi
Komise 14. dubna předložila novou strategii pro boj
proti obchodování s lidmi na roky 2021–2025, která se
zaměřuje na předcházení trestné činnosti, pohánění obchodníků s lidmi před soud a ochranu obětí a posilování
jejich postavení. Komise např. posoudí možnost zavedení
minimálních pravidel EU kriminalizujících využívání služeb vykořisťovaných obětí obchodování s lidmi
Pomoc regionům
Komise 19. dubna přijala revidované pokyny k regionální státní podpoře, které stanoví pravidla, podle nichž
mohou členské státy poskytovat státní podporu společnostem na podporu hospodářského rozvoje znevýhodněných oblastí v EU, a zároveň zajišťují rovné podmínky
mezi členskými státy. Revidované pokyny mají vstoupit v
platnost od ledna 2022. Cílem je přispívat k ekologické
a digitální transformaci. Nové pokyny k regionální státní
podpoře mají umožnit členským státům podporovat nejvíce znevýhodněné evropské regiony.
Udržitelné finance
Komise 21. dubna přijala balík opatření, která mají
pomoci zlepšit tok peněz směrem k udržitelným investicím. Opatření mají umožnit investorům přeorientovat
investice do udržitelnějších technologií a podniků,
a tím přispět k tomu, aby byla Evropa do roku 2050
klimaticky neutrální.
Umělá inteligence
Komise 21. dubna navrhla nová pravidla a opatření,
díky nimž se má EU stát globálním centrem pro důvěryhodnou umělou inteligenci. Přijetím pravidel chce EU
udávat směr vývoje nových celosvětových norem, které
zajistí umělé inteligenci důvěryhodnost. Cílem návrhů je
posílit postavení EU jako globálního centra umělé inteligence. Umělá inteligence nabízí potenciál v tak odlišPeriskop

ných oblastech, jako je zdravotnictví, doprava, energetika, zemědělství, cestovní ruch nebo kybernetická bezpečnost. Nová pravidla pro stroje, která upravují bezpečnostní předpisy, tento přístup rovněž zachovávají.
Jejich cílem je zvýšit důvěru uživatelů v novou, různorodou generaci výrobků.
Strategie EU pro návrat
Komise 27. dubna přijala Strategii EU pro dobrovolný
návrat a opětovné začlenění. Strategie podporuje jmenované dvě oblasti jako nedílnou součást společného
systému EU pro navracení, což je cíl nového paktu
o migraci a azylu. Strategie identifikuje problémy, které je třeba řešit, a v rámci sedmi pilířů navrhuje praktická opatření k posílení právního a operačního rámce
pro dobrovolné návraty z EU a tranzitních zemí, ke
zlepšení kvality návratových a reintegračních programů
a k posílení spolupráce s partnerskými zeměmi.
Právní rámec pro klima

V legislativním procesu
Rada a Parlament 21. dubna dosáhly dohody o evropském právním rámci pro klima. V tomto předpisuje zakotven závazek
EU dosáhnout do roku 2050 klimatické
neutrality a střednědobý cíl snížit do roku
2030 čisté emise skleníkových plynů nejméně o 55 %.
Program pro jednotný trh
Rada 13. dubna přijala postoj v prvním čtení
k navrhovanému nařízení, kterým se zavádí program
EU pro jednotný trh na období 2021–2027. Hlavním
cílem programu pro jednotný trh je umožnit občanům,
spotřebitelům, podnikům a orgánům veřejné správy
v EU plně využívat výhod, které přináší integrace trhu.
Vesmírný program
Rada 19. dubna přijala postoj v prvním čtení
k navrhovanému nařízení, kterým se zavádí kosmický
program EU na období 2021–2027. Nařízení by mělo
zajistit vysoce kvalitní, aktuální a zabezpečené údaje
a služby související s vesmírem a větší socioekonomické
přínosy plynoucí z využívání těchto údajů a služeb.
Spravedlivá transformace
Rada a Parlament se 26. dubna dosáhly dohody
o všech návrzích v rámci mechanismu pro spravedlivou
transformaci. V rámci realizace Zelené dohody pro
Evropu má tento nástroj pomoci řešit socioekonomické
problémy spojené s přechodem EU na klimatickou neutralitu v regionech, které jsou nejvíce postižené.
Horizont Evropa
Parlament 27. dubna schválil výzkumný program Horizont Evropa na období 2021–2027. Nový program
Horizont Evropa zajišťuje financování výzkumných
a inovačních činností, které se týkají globálních výzev.
Částka 95,5 mld. eur. je nejvyšší částkou, jakou kdy EU
na digitální výzkum a digitalizaci vyčlenila.
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Teroristický obsah
Parlament 28. dubna schválil návrh týkající se teroristického obsahu online. Dle nových pravidel budou mít platformy na odstranění označeného obsahu maximálně jednu
hodinu. Internetové platformy nicméně nebudou mít obecnou povinnost sledovat nebo filtrovat obsah.
Certifikát EU pro covid-19
Parlament 29. dubna schválil mandát k jednání o návrhu
zavést certifikát EU pro onemocnění covidem-19, který by
měl i v době pandemie opětovně umožnit volný pohyb v
rámci EU. Poslanci přejmenovali „Digitální zelený certifikát“ na „Certifikát EU pro covid-19“ a zdůraznili, že nové
nařízení by mělo být v platnosti nejdéle 12 měsíců.
Železniční doprava
Parlament 29. dubna schválil dohodu s členskými státy
o revidovaných pravidlech pro práva cestujících v železniční přepravě, která mají posílit práva cestujících. Cestující mají být lépe chráněni, pokud by došlo ke zpoždění
a zrušení spoje nebo k diskriminaci. Osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace dále má být zaručena větší
podpora a snadnější přístup ke službám.

Pro informaci
Konference o budoucnosti EU
Spolupředsedové výkonné rady
20. dubna představili centrální prvek
konference o budoucnosti Evropy - digitální platformu, která umožní občanům
zapojit se do utváření budoucnosti EU.
Výkonná rada konference, kterou tvoří zástupci Parlamentu, Rady a Komise, spustila mnohojazyčnou digitální
platformu, která je k dispozici ve 24 jazycích.
Hodnocení dopravy
Komise 20. dubna zveřejnila předběžné údaje o smrtelných nehodách na silnicích za rok 2020. O život přišlo odhadem 18,8 tis. osob, což představuje roční pokles o 17 % oproti roku 2019.
Státní podpora v ČR
Komise 26. dubna schválila český program ve výši
1,9 mld. eur, který má podnikům postiženým koronavirovou pandemií pomoci s uhrazením nepokrytých fixních nákladů. Program byl schválen podle dočasného
rámce pro státní podpory.

Otevřené veřejné konzultace
Oblast

Název

Uzávěrka

Doprava

Aktualizace pravidel počítačových rezervačních
systémů v rámci letecké dopravy

18. 5. 2021

Vnitřní trh

Revize rámce pro krizové řízení bank a pojištění
vkladů

20. 5. 2021

Vnitřní trh

Hodnocení právních předpisů EU v oblasti hospodářské
soutěže

28. 5. 2021

Hodnocení zjednodušení postupů s ohledem na plnění
daňových povinností

2. 6. 2021

Spravedlnost, svoboda
a bezpečnost

Hodnocení posílení pravidel správní spolupráce
a rozšíření výměny informací

2. 6. 2021

Spravedlnost, svoboda
a bezpečnost

Hodnocení online postupu podávání žádostí o víza
a digitální víza

3. 6. 2021

Posouzení iniciativy pro udržitelné produkty

9. 6. 2021

Posouzení právního rámec pro přeshraniční policejní
spolupráci

14. 6. 2021

Daně

Vnitřní trh
Spravedlnost, svoboda
a bezpečnost

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
Euroskop.cz. Přehled informací za duben 2021, redakční uzávěrka 30. dubna 2021. Šířeno výhradně
elektronicky. 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.
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