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

Cesty do EU 

Komise 3. května navrhla, aby členské stá-
ty zmírnily stávající omezení cest do EU, jež 
nejsou nezbytně nutné, s cílem zohlednit 
pokrok v očkování a vývoj epidemiologické 
situace ve světě. 

Zahraniční subvence 

Komise 5. května navrhla nový nástroj pro řešení poten-
ciálních rušivých účinků zahraničních subvencí na jednot-
ném trhu. Cílem je odstranit nedostatek v právních před-
pisech upravujících fungování jednotného trhu: subvence 
poskytované vládami zemí mimo EU nejsou totiž v sou-
časnosti z velké míry kontrolovány, zatímco dotace po-
skytované členskými státy důkladné kontrole podléhají.  
Změny průmyslové strategie 

Komise 5. května představila aktualizovanou průmyslo-
vou strategii EU, aby zajistila změny v průmyslu, zohled-
nila nové okolnosti po krizi covidu-19 a podpořila pře-
chod k udržitelnější, digitálnější, odolnější a konkurence-
schopnější ekonomice.  
Dostupnost terapeutických prostředků 

Komise 6. května rozšířila strategii EU pro očkovací lát-
ky o strategii pro terapeutické prostředky proti covidu-
19. Cílem je podpořit vývoj a dostupnost potřebných 
terapeutických prostředků, včetně těch pro léčbu 
tzv. „dlouhého covidu“.  
Nulové znečištění  
Komise 12. května přijala akční plán EU pro nulové zne-
čištění ovzduší, vody a půdy. Akční plán má nasměrovat 
EU k dosažení cíle pro rok 2050. Byly v něm stanoveny 
stěžejní cíle pro snížení znečištění u zdroje do roku 2030 
v porovnání se současnou situací.  
Zdanění podniků 

Komise 18. května přijala sdělení o zdanění podniků 
pro 21. století na podporu účinného systému zdaňování 
podniků v EU. Stanovuje jak dlouhodobou, tak krátko-
dobou vizi na podporu oživení po pandemii covidu-19 
a zajištění odpovídajících veřejných příjmů v nadcházejí-
cích letech.  
Podpora výzkumu 

Komise 18. května přijala sdělení o globálním přístupu k 
výzkumu a inovacím, evropské strategii mezinárodní 
spolupráce v měnícím se světě. Unie by chtěla převzít 
vedoucí úlohu, pokud jde o podporu mezinárodních 
partnerství v oblasti výzkumu a inovací, a přinášet ino-
vativní řešení, která zajistí, aby společnosti byly 
„zelené, digitální a zdravé“. 
Boj s dezinformacemi 

Komise 26. května zveřejnila pokyny, které stanovují, 
jakým způsobem by měl kodex zásad boje proti dezin-
formacím posílen tak, aby účinněji potíral dezinformace.  
 

Omezení volného pohybu v EU 

Komise 31. května navrhla aktualizaci doporučení Rady 
o koordinaci omezení volného pohybu v EU. S ohledem 
na lepšící se epidemiologickou situaci a rychlejší očko-
vání po celé EU Komise navrhuje, aby členské státy po-
stupně zjednodušily cestovní opatření, a to zejména pro 
držitele digitálního covid certifikátu. 
Oběhové hospodářství  
Komise 31. května stanovila pokyny k pravidlům EU 
pro plasty na jedno použití a přijala prováděcí roz-
hodnutí o sledování a hlášení lovných zařízení uvádě-
ných na trh a sebraných odpadních lovných zařízení. 
Cílem těchto pravidel je snížit množství odpadu v mo-
řích z plastových výrobků na jedno použití a z lovných 
zařízení a podpořit přechod na oběhové hospodářství 
s inovativními a udržitelnými obchodními modely, vý-
robky a materiály.  
 

Klimaticky neutrální EU 

Rada a Evropský parlament 5. května do-
sáhly předběžné politické dohody, která 
stanoví v právních předpisech cíl, jimž je 
klimaticky neutrální EU do roku 2050, 
a společný cíl v oblasti snížení čistých emisí 

skleníkových plynů do roku 2030 alespoň  
o 55 % ve srovnání s rokem 1990.  

Rozšíření PESCO 

Rada 6. května schválila účast USA, Kanady  
a Norska na projektu PESCO Vojenská mobilita. Jejich 
odborné znalosti mají přispět k celému projektu, a tím  
i ke zlepšení vojenské mobility v rámci EU i mimo ni. 
Změny v rozšíření 
Rada 11. května rozhodla, že na přístupová jednání 
s Černou Horou a Srbskem se uplatní revidovaná meto-
dika rozšíření. Obě kandidátské země vyjádřily s touto 
novou metodikou souhlas. Změny budou ve stávajících 
rámcích pro jednání zohledněny během příštích mezi-
vládních konferencí. Konkrétně by se mělo jednat o dů-
raznější zaměření na základní reformy, silnější politické 
vedení, zvýšenou dynamiku a zlepšení předvídatelnosti 
procesu. 

Modré karty 

Rada a Evropský parlament 17. května dosáhly před-
běžné dohody o návrhu směrnice, kterou se stanoví 
podmínky pro vstup a pobyt vysoce kvalifikovaných 
státních příslušníků třetích zemí přicházejících do EU za 
účelem pobytu a práce - směrnice o modré kartě. Cílem 
je přilákat a udržet si vysoce kvalifikované pracovníky, 
zejména v odvětvích, která se potýkají s nedostatkem 
kvalifikovaných pracovních sil. Nová pravidla, která 
mají nahradit stávající pravidla, harmonizují podmínky 
vstupu a pobytu vysoce kvalifikovaných pracovníků 
a mají zvyšovat zájem o modré karty EU. 
 

Chystá se 

V legislativním procesu 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_2121
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_1982
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_1884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_2201
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_2430
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_2465
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_2585
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_2782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_2710
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/05/06/pesco-canada-norway-and-the-united-states-will-be-invited-to-participate-in-the-project-military-mobility/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/05/11/enlargement-new-enlargement-methodology-will-be-applied-to-montenegro-and-serbia/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2522
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Pro informaci 

„Covid pas“ 
Coreper 21. května podpořil jednomyslně politickou do-
hodu, které bylo dosaženo s Evropským parlamentem oh-
ledně digitálního covid certifikátu EU. Cílem je usnadnit 
bezpečný a volný pohyb v průběhu pandemie. Pas bude 
dokládat, že daná osoba byla proti onemocnění covidu-
19 očkována, obdržela negativní výsledek testu nebo se z 
onemocnění zotavila.  
Změny vízového režimu 

Rada 27. května přijala nařízení, kterým se mění Vízový 
informační systém (VIS). VIS, který je v provozu od roku 
2011, představuje databázi, jež usnadňuje postup udělo-
vání krátkodobých víz. Pozměněné nařízení má za cíl dále 
posílit bezpečnost postupu udělování krátkodobých víz, 
zahrnout do databáze VIS dlouhodobá víza  
a povolení k pobytu a zajistit interoperabilitu mezi systé-
mem VIS a dalšími příslušnými systémy a databázemi EU. 
 

 

EU – Indie  

Na zasedání vedoucích představitelů EU a 
Indie 8. května uzavřely komplexní partner-
ství v oblasti konektivity a potvrdily svůj 
závazek spolupracovat na podpoře odolné 

a udržitelné konektivity jak v Indii, tak ve třetích zemích 
a regionech, včetně Afriky, Střední Asie a indicko-
tichomořského regionu.  
Jarní hospodářská prognóza  

Komise 12. května zveřejnila pravidelnou hospodář-
skou prognózu. Podle jarní prognózy by ekonomika EU 
měla v roce 2021 růst o 4,2 % a v roce 2022 o 4,4 %. 
Ekonomika eurozóny podle prognózy v roce 2021 
vzroste o 4,3 % a v roce 2022 o 4,4 %. Ekonomika EU 
se v roce 2020 propadla o 6,1 % a ekonomika eu-
rozóny o 6,6 %. Míra nezaměstnanosti v celé EU by 
podle prognózy měla v roce 2021 dosáhnout 7,6 %  
a v roce 2022 pak 7 %. V eurozóně se očekává v roce 
2021 nezaměstnanost ve výši 8,4 % a v roce 2022 
pak 7,8 %. 

Dodávky vakcín 
Komise 20. května podepsala 3. smlouvu se společnost-
mi BioNTech a Pfizer. Předmětem smlouvy je rezervace 
dalších 1,8 mld. dávek na roky 2021–2023 pro všech-
ny členské státy EU. V jejím rámci bude možné nakoupit 
900 mil. dávek současné očkovací látky a očkovací 
látky přizpůsobené variantám viru, s opcí na nákup 
dalších 900 mil. dávek. Podle smlouvy bude muset být 
vakcína vyráběna v EU a všechny její základní složky 
budou pocházet z EU. 

Otevřené veřejné konzultace 

Oblast Název Uzávěrka 

Posouzení zjednodušení po-
stupů při kontrole fúzí 

Vnitřní trh 18. 6. 2021 

Posouzení spotřební daně 
z tabákových výrobků 

Daně 22. 6. 2021 

Revize směrnice o energetic-
ké náročnosti budov 

Životní prostředí 22. 6. 2021 

Hodnocení finanční pomoci 
EU 

Institucionální záležitosti 22. 6. 2021 

Přezkum pravidel týkajících 
se právního statusu  

Institucionální záležitosti 22. 6. 2021 

Hodnocení dohod o partner-
ství v oblasti udržitelného 

rybolovu 

Zemědělství a rybolov 23. 6. 2021 

Přezkum politiky Zemědělství a rybolov 23. 6. 2021 

Posouzení okamžitých plateb Vnitřní trh 23. 6. 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       
Euroskop.cz. Přehled informací za květen 2021, redakční uzávěrka 31. května 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.  

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/05/21/covid-19-coreper-endorses-political-agreement-on-the-eu-digital-covid-certificate-to-facilitate-free-movement/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/05/27/visa-information-system-council-adopts-regulation-to-strengthen-checks-of-visa-applicants/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_2327
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_2351
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_2548
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12957-Revision-of-certain-procedural-aspects-of-EU-merger-control
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12957-Revision-of-certain-procedural-aspects-of-EU-merger-control
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12645-Tobacco-taxation-revision-of-EU-rules-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12645-Tobacco-taxation-revision-of-EU-rules-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12146-Meta-evaluation-of-macro-financial-assistance-operations-2010-2020-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12146-Meta-evaluation-of-macro-financial-assistance-operations-2010-2020-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12811-Revision-of-the-Regulation-on-the-statute-and-funding-of-European-political-parties
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12811-Revision-of-the-Regulation-on-the-statute-and-funding-of-European-political-parties
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12728-Evaluation-of-SFPAs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12728-Evaluation-of-SFPAs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12728-Evaluation-of-SFPAs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12782-Information-and-promotion-measures-for-agricultural-and-food-products-in-the-internal-market-and-in-non-EU-countries
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12931-Instant-Payments-
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu

