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

Chystá se

Schengenský prostor
Komise 2. června předložila novou strategii, která má zajistit, aby schengenský prostor byl pevnější a odolnější. Strategie rovněž vyzývá k dokončení rozšíření schengenského prostoru, aby z něj mohly profitovat
Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko a Kypr.
Evropský semestr
Komise 2. června představila jarní balík evropského
semestru, který se zaměřuje na poskytování fiskálních
pokynů členským státům, jež pokračují v procesu postupného znovuotevření svých ekonomik. Cílem pokynů je
pomoci členským státům posílit hospodářské oživení
a zároveň co nejlépe využít Nástroj pro oživení a odolnost.
Český plán obnovy
Komise 2. června obdržela od ČR oficiální plán pro oživení a odolnost. Plán stanovuje reformy a veřejné investiční projekty, které ČR hodlá realizovat za podpory
fondu RRF. ČR požádala v rámci RRF o granty v celkové
výši 7,1 mld. eur. Český plán má 6 pilířů: digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum a vývoj
a inovace, veřejnou správu a zdravotnictví. Projekty
v rámci plánu se budou provádět po celou dobu trvání
RRF, tedy do roku 2026.
Digitální identita
Komise 3. června navrhla rámec evropské digitální identity, která má být k dispozici všem občanům, rezidentům
a podnikům v EU. Občané budou moci pouhým kliknutím
na telefonu prokázat svou totožnost a sdílet elektronické
dokumenty z evropských peněženek digitální identity.
Rozpočet 2022
Komise 8. června navrhla roční rozpočet EU na rok
2022 ve výši 167,8 mld. eur, který bude doplněn
o přibližně 143,5 mld. eur ve formě grantů v rámci nástroje Next Generation EU.
Pomoc kultuře
Komise 29. června zveřejnila pokyny EU pro zajištění
obnovení kulturní činnosti. V době, kdy se epidemiologická situace zlepšuje a zrychluje se očkování, členské
státy postupně znovuotevírají kulturní zařízení
a obnovují kulturní činnost. Cílem předložených pokynů
je nastolit koordinovaný přístup v souladu s konkrétními
celostátními, regionálními a místními podmínkami.

V legislativním procesu
Jednotné evropské nebe
Rada se 3. června dohodla na obecném
přístupu k reformě jednotného evropského
nebe. Cílem reformy je zlepšit evropský
systém uspořádání vzdušného prostoru
a letových navigačních služeb s cílem zvýšit
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jeho kapacitu, zlepšit nákladovou efektivnost a zlepšit
schopnost systému přizpůsobit se změnám v provozu
a zároveň usilovat o snížení uhlíkové stopy letecké dopravy.
Postoupení pohledávek
Rada 7. června schválila obecný přístup k návrhu nařízení o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany. Cílem je nastolit větší právní jistotu pro podniky a občany, pokud jde o přeshraniční
převody pohledávek, a usnadnit tak přístup k financování a podpořit přeshraniční investice v EU.
Fond pro spravedlivou transformaci
Rada 7. června přijala nařízení, kterým se zřizuje fond
s rozpočtem ve výši 17,5 mld. eur, který má pomoci
ekologické transformaci. Fond pro spravedlivou transformaci (FST) má financovat projekty, jež zmírní socioekonomické náklady komunit v celé EU, které jsou silně
závislé na fosilních palivech, nebo průmyslových odvětví
s vysokými emisemi skleníkových plynů, jež musí diverzifikovat místní hospodářství
Změny klimatu
Rada 10. června schválila závěry potvrzující novou
strategii, která nastiňuje dlouhodobou vizi, podle níž se
EU má do roku 2050 stát společností odolnou vůči změně klimatu, která bude přizpůsobena nevyhnutelným
dopadům změny klimatu. Komise novou strategii přijala
v únoru 2021.
Revize TEN-E
Rada 11. června dosáhla obecného přístupu k revizi
nařízení o transevropských energetických sítích (TEN-E).
Cílem revidovaného nařízení o TEN-E je modernizovat,
dekarbonizovat a propojit přeshraniční energetickou
infrastrukturu EU, a pomoci tak EU dosáhnout jejích cílů
v oblasti klimatické neutrality do 2050.
Pokračování roamingu
Coreper 16. června se dohodl na mandátu k jednání
o prodloužení režimu roamingu za domácích podmínek,
který vstoupil v platnost v roce 2017. Úprava má zajistit, aby i poté, co na konci června 2022 vyprší platnost
stávajícího nařízení o roamingu.
Pojištění vozidel
Rada a Evropský parlament se 22. června dohodly na
aktualizaci směrnice o pojištění motorových vozidel
z roku 2009. Směrnice má zajistit volný pohyb vozidel
v EU při využívání stejného povinného pojištění. Revidované znění zahrnuje posílená pravidla týkající se kontrol pojištění; zvýšené harmonizované částky minimální
ochrany pro případ újmy na zdraví a hmotné škody
v celé EU; cílené změny rámce pro odeslaná vozidla
a ustanovení o nehodách způsobených přívěsem taženým vozidlem, nezávislých nástrojích pro porovnávání
cen motorových vozidel, informačních střediscích a informacích pro poškozené strany.
Nová kohezní politika
Evropský parlament 25. června schválil politické dohody o legislativním balíku pro politiku soudržnosti na
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období 2021–2027 ve výši 373 mld. eur a orgány EU
balík podepsaly. Jedná se o poslední krok a právní předpisy týkající se soudržnosti tedy mohou vstoupit v platnost
1. července 2021. Balík tvoří: (1) nařízení o společných
ustanoveních pro fondy se sdíleným řízením; (2) nařízení
o Evropském fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti, (3) nařízení o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)
a (4) nařízení Interreg o zvláštních ustanoveních týkajících
se cíle Evropská územní spolupráce.
Právní rámec pro klima
Rada 28. června přijala postoj k evropskému právnímu
rámci pro klima, čímž došlo k ukončení postupu jeho přijetí
a začlenění cíle klimatické neutrality EU do roku 2050 do
právních předpisů. Komise v březnu 2020 přijala návrh
evropského právního rámce pro klima, jako důležitou součást Zelené dohody pro Evropu.
Nová Společná zemědělská politika (SZP)
Rada 28. června přijala předběžnou dohodu týkající se
klíčových prvků reformy SZP. K hlavním aspektům: (1) lépe
zacílené přímé platby a intervence v oblasti rozvoje venkova; (2) nová struktura ekologizace založená na podmínkách ochrany životního prostředí; (3) přístup založený
na výkonnosti, na jehož základě by členské státy musely
každoročně informovat o svých výsledcích. Dohoda vytváří podmínky pro spravedlivější a ekologičtější SZP.

Pro informaci
“Covid pas”
Komise 1. června informovala, že došlo
ke spuštění technického systému pro Digitální certifikát EU COVID, který umožňuje bezpečné ověřování certifikátů způsobem respektujícím soukromí. I když se
nařízení bude uplatňovat od 1. 7. 2021,
7 členských států – Bulharsko, Česko, Dánsko, Německo,
Řecko, Chorvatsko a Polsko – se připojilo k bráně o
měsíc dříve.
První půjčky
Komise 15. června uskutečnila 1. transakci v rámci programu Next Generation EU, při které získala prostřednictvím 10letého dluhopisu splatného v červenci 2031
částku 20 mld. eur k financování evropského oživení po
koronavirové krizi a zotavení z jejích následků.

Otevřené veřejné konzultace
Oblast

Název

Uzávěrka

Vzdělání a mládež

Posouzení aktualizace dobrovolnické činnosti mládeže

21. 7. 2021

Životní prostředí

Posouzení aktualizace pravidel o čištění městských odpadních vod

21. 7. 2021

Vnitřní trh

Přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů

22. 7. 2021

Životní prostředí

Hodnocení ochrany zeměpisných označení nezemědělských produktů v rámci EU

22. 7. 2021

Informační společnost

Hodnocení Evropského prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví

26. 7. 2021

Veřejné zdraví

Hodnocení práv pacientů u přeshraniční zdravotní péče

27. 7. 2021

Veřejné zdraví

Revize předpisů týkajících se léčivých přípravků pro
děti a vzácná onemocnění

30. 7. 2021

Hodnocení Strategie EU pro retailové investory

3. 8. 2021

Vnitřní trh

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 červen 2021, redakční uzávěrka 30. června 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.
Periskop

Číslo 6/2021

