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Koukáme se za vás Unii pod prsty, abyste vy měli čas na to, na čem vám záleží

Chystá se

Fit for 55
Komise 14. července 2021 přijala balík
návrhů Fit for 55, který má vést ke snížení čistých emisí skleníkových plynů do
roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání
s úrovněmi z roku 1990. Jednotlivé ambiciózní návrhy mají umožnit zrychlení při snižování
emisí skleníkových plynů v příštím desetiletí.
Ochrana lesů
Komise 16. července 2021 přijala novou strategii
EU v oblasti lesnictví do roku 2030. Cílem strategie
je zajistit, aby lesy v EU v příštích desetiletích rostly, byly zdravé a odolné. Strategie stanoví vizi
a konkrétní opatření ke zvýšení kvantity a kvality
lesů v EU. Strategii např. obsahuje plán na výsadbu alespoň 3 mld. dalších stromů v EU do roku
2030.
Boj proti terorismu
Komise 20. července 2021 představila balík legislativních návrhů na posílení pravidel EU v oblasti
boje proti praní peněz a financování terorismu
(AML/CFT). Balík obsahuje návrh na vytvoření nového orgánu EU pro boj proti praní peněz. Návrhy
představují soubor opatření k modernizaci režimu
EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Jejich cílem je vytvořit systém prosazování
právních předpisů, který obstojí i v budoucnosti
a přispěje k účinnějšímu odhalování praní peněz
a financování terorismu v EU.

V legislativním procesu
Environmentální udržitelnost
Komise 6. července 2021 přijala opatření, která mají zvýšit její ambice v oblasti udržitelného financování. Zaprvé se
jedná o novou strategii udržitelného financování, dále návrh standardu EU pro
zelené dluhopisy a akt v přenesené pravomoci, který stanoví, jaké informace mají finanční i nefinanční
společnosti zveřejňovat ohledně udržitelnosti jejich
činnosti.
Pokuta pro automobilky
Komise 8. července 2021 stanovila pokutu pro výrobce automobilů ve výši 875 mil. eur za omezení
hospodářské soutěže v oblasti čištění emisí u nových
osobních naftových automobilů. Komise zjistila, že
skupiny Daimler, BMW a Volkswagen Group
(Volkswagen, Audi a Porsche) porušily antimonopolní pravidla EU tím, že se dohodly na technickém
vývoji v oblasti čištění oxidů dusíku.
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Osvobození od DPH
Rada 13. července 2021 přijala změnu směrnice
o DPH, kterou se zavádí dočasné osvobození od
DPH při dovozu a některých dodáních zboží a služeb v reakci na pandemii covidu-19. Směrnice týkající se nákupu a daru usnadní Komisi a agenturám EU nákup zboží a služeb za účelem jejich bezplatné distribuce členským státům v souvislosti s
probíhající krizí v oblasti veřejného zdraví.
Rozpočet 2022
Rada se 14. července 2021 dohodla na postoji k
návrhu rozpočtu EU na rok 2022. Rozpočet na základě postoje Rady dosahuje celkem 167,7 mld.
eur v prostředcích na závazky a 170 mld. eur v
prostředcích na platby. Rozpočet bude doplněn
finančními prostředky z nástroje Next Generation
EU, které mají pomoci podpořit oživení evropského
hospodářství.
Podpora pro ČR
Komise 19. července 2021 vydala kladné hodnocení plánu ČR pro oživení a odolnost. Jedná se
o důležitý krok k tomu, aby EU vyplatila z Nástroje pro oživení a odolnost ve formě grantů 7 mld.
eur.

Pro informaci
Covid pas
Nařízení EU o digitálním certifikátu EU
COVID 1. července 2021 vstoupilo v
platnost. To znamená, že občané EU si
nyní budou moci nechat své digitální
certifikáty COVID vydat a ověřit v
celé EU. 21 členských států a také Norsko, Island
a Lichtenštejnsko již začaly certifikáty vydávat
před termínem.
Hospodářská prognóza
Komise 7. července 2021 zveřejnila letní hospodářskou prognózu, ze které vyplývá, že hospodářská aktivita v 1. čtvrtletí 2021 překonala očekávání. Podle výsledků má hospodářství v EU i v eurozóně zaznamenat růst o 4,8 % a následně v roce
2022 o 4,5 %. Prognóza inflace v roce 2021
a 2022 byla upravena směrem nahoru. Očekává
se, že rostoucí ceny energie a komodit, výrobní
překážky způsobené kapacitními omezeními a nedostatkem některých vstupních složek a surovin,
silná poptávka doma i v zahraničí budou v roce
2021 vyvíjet tlak na růst spotřebitelských cen. V
roce 2022 by se tyto tlaky měly postupně zmírňovat. Předpokládá se, že inflace v EU dosáhne v
roce 2021 průměrně 2,2 % a 1,6 % v roce 2022
(+0,1 p. b.).
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Reforma daní
Komise 10. července 2021 informovala o celosvětové dohodě, kterou schválili ministři financí a guvernéři
centrálních bank skupiny G20. Tento konsenzus by
měl být začátkem kompletní reformy mezinárodního
rámce daní z příjmů právnických osob.
Průmyslové aliance
Komise 19. července 2021 zahájila činnost 2 nových
průmyslových aliancí: Aliance pro procesory a polovodičové technologie a Evropské aliance pro průmyslová data, edge a cloud. Obě nové aliance mají prosazovat novou generaci mikročipů a technologií, pokud jde o průmyslový cloud / edge computing a poskytnout EU kapacity potřebné k posílení jejích kritických digitálních infrastruktur, produktů a služeb.
Právní stát
Komise 20. července 2021 zveřejnila druhou celounijní zprávu o právním státu spolu se sdělením zaměřeným na situaci v EU jako celku a kapitolami věnovanými jednotlivým členským státům.

Dekarbonizace
Komise 27. července 2021 informovala o tom, že
poprvé od vzniku Inovačního fondu investuje 118
mil. eur do 32 malých inovativních projektů ve 14
členských státech EU, na Islandu a v Norsku. Prostřednictvím grantů podpoří projekty, jejichž cílem je
uvádět na trh nízkouhlíkové technologie v energeticky náročných odvětvích a v odvětvích vodíku, skladování energie a energie z obnovitelných zdrojů.

Otevřené veřejné konzultace
Oblast

Název

Uzávěrka

Životní prostředí

Posouzení uvádění spotřeby energie na energetických štítcích mobilních telefonů a tabletů

23. 8. 2021

Životní prostředí

Hodnocení iniciativy Ekodesign mobilních telefonů
a tabletů

23. 8. 2021

Zaměstnanost a sociální
věci

Přeshraniční rodičovství

25. 8. 2021

Daně

Posouzení vyhýbání se daňovým povinnostem v EU

27. 8. 2021

Zemědělství a rybolov

Posouzení revize obchodních norem EU týkajících
se zemědělských produktů

31. 8. 2021

Informační společnost

Posouzení revize obchodních norem EU týkajících
se zemědělských produktů

31. 8. 2021

Informační společnost

Posouzení digitálních zásad

2. 9. 2021

Doprava

Hodnocení Aktu o datech a pozměněných pravidel
právní ochrany databází

3. 9. 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 červenec 2021, redakční uzávěrka 31. července 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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