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

Zelené dluhopisy 

Komise 7. září přijala rámec pro zelené 
dluhopisy, což představuje další krok 
k emisi dluhopisů v hodnotě zhruba 250 
mld. eur. Přijatý rámec by měl investorům 
zaručit, že získané prostředky budou při-

dělovány na ekologické projekty a že Komise bude po-
dávat zprávy o dopadu na životní prostředí.  
Polsko před Soudním dvorem EU 

Komise 7. září podnikla kroky ve věci pokračujícího 
podkopávání fungování polského soudního systému ze 
strany polských autorit. Požádala Soudní dvůr EU, aby 
zavedl finanční postih proti Polsku a taktéž zaslala Pol-
sku formální dopis, ve kterém upozorňuje na nezavedení 
dostatečných opatření vyžadovaných rozhodnutím 
Soudního dvora EU z července 2021, jež shledalo pol-
ské zákony o disciplinárních řízení proti soudcům nesluči-
telný s právem EU. 
 USA-EU Agenda 

Komise 22. září představila ve svém prohlášení budoucí 
agendu EU a USA na spolupráci v boji proti globálním 
pandemiím na zajištění proočkování světa, zachraňování 
životů a budování lepší zdravotnické bezpečnosti. 
Agenda se má skládat z pěti pilířů.  

Rozpočet předvstupní pomoci 
Rada 7. září finálně schválila sedmiletý 
rozpočet v rámci Nástroje předvstupní po-
moci pro 7 kandidátských zemí (Albánie, 
Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá hora, 

Severní Makedonie, Srbsko a Turecko) po dohodě zá-
stupců Rady a Evropského parlamentu z června 2021. 
Pojišťovnictví 
Komise 22. září navrhla komplexní přezkum pravidel EU 
v oblasti pojišťovnictví (tzv. Solventnost II), který má 
umožnit pojišťovnám zvýšit dlouhodobé investice do oži-
vení Evropy po pandemii covidu-19 . Dalším cílem pře-
zkumu je zvýšit odolnost odvětví pojištění a zajištění 
(tj. pojištění pojišťoven), aby dokázalo čelit budoucím 
krizím a lépe chránit pojistníky. Budou také zavedena 
jednodušší a přiměřenější pravidla pro některé menší 
pojišťovny. 
Jednotná nabíječka pro elektronická zařízení 
Komise 23. září představila právní předpisy, které sta-
novují společné řešení pro nabíjení všech vhodných zaří-
zení, čímž by se měly usnadnit obtíže spotřebitelů. 
Daň z příjmu 

Rada 28. září schválila v prvním čtení dohodu s Evrop-
ským parlamentem o podobě směrnice o zveřejňování 
informací o dani z příjmu ze strany některých podniků 
a poboček.  

 

 

Dohoda EU a společnosti AstraZeneca 

EU a společnost AstraZeneca 3. září do-
sáhly dohody, která má zajistit dodání 
zbývajících dávek očkovací látky proti 
covidu-19 členským státům v souladu 
s podmínkami předběžné dohody o náku-
pu uzavřené se společností AstraZeneca 

v srpnu 2020, jež byly předmětem trvajícího sporu. 
Prodloužení sankcí  
Rada 10. září schválila prodloužení platnosti sankcí 
namířených proti osobám a subjektům, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost  
a nezávislost Ukrajiny o dalších šest měsíců do 
15. března 2022. 
Projev o stavu Unie 

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová 15. září 
přednesla projev o stavu Unie (SOTEU) v Evropském 
parlamentu. Jako již každoročně v září se předsedkyně 
Komise vyjadřovala k aktuálnímu směřování EU. Ve 
svém přednesu se ohlédla za uplynulým rokem, jehož 
součástí byla pandemie covidu-19, a co EU přinesl.  
Pokuta proti Polsku 

Soudní dvůr EU 20. září udělil pokutu Polsku za neukon-
čení těžby hnědého uhlí v Turówě ve výši 500 000 eur 
denně, dokud nedojde k provedení předběžného roz-
hodnutí Soudního dvoru EU z května 2021. 
Podpora lidských práv a demokracie 

Komise 20. září oznámila, že v návaznosti na Meziná-
rodní týden demokracie plánuje EU vyčlenit dodateč-
ných 119 mil. eur na podporu demokracie a lidských 
práv a pět opatření, která zajistí silnou evropskou pod-
poru pro demokracii a lidská práva na celém světě. 
NextGenerationEU a ČR 

Komise 28. září vyplatila ČR předběžnou platbu z ná-
stroje NextGenerationEU ve výši 915 mil. eur. Před-
běžné financování pomůže zahájit provádění zásadních 
investičních a reformních opatření uvedených v plánu 
ČR pro oživení a odolnost. Celkem má ČR z nástroje 
NextGenerationEU obdržet 7 mld. eur. 
Nový pakt o migraci a azylu 
Komise 29. září vydala zprávu o dopadech Nového 
paktu o migraci a azylu. Komise ve zprávě zhodnocuje 
pokrok v oblasti boje proti vykořisťování migrantů. Ko-
mise rovněž přijala obnovený akční plán EU proti pašo-
vání migrantů a sdělení o uplatňování směrnice o sank-
cích vůči zaměstnavatelům.  

Chystá se 

V legislativním procesu 

Pro informaci 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_4565
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_4587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/statement_21_4846
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/09/07/council-gives-final-go-ahead-to-seven-year-funding-for-accession-partners/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_4783
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_4613
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/09/28/public-country-by-country-reporting-council-paves-the-way-for-greater-corporate-transparency-for-big-multinationals/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_4561
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/09/10/ukraine-eu-sanctions-over-territorial-integrity-prolonged-for-a-further-six-months/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_4701
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210159en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_4708
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_4912
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_4905
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Otevřené veřejné konzultace 

Oblast Název Uzávěrka 

Životní prostředí 

  

Přezkum pravidel EU týkajících se ochrany mořského 
prostředí 

21. 10. 2021 

Spravedlnost, svoboda a 

bezpečnost 
Hodnocení směrnice o právech obětí 25. 10. 2021 

Zaměstnanost a sociální věci Přezkum pravidel EU týkajících se digitálního obsahu 
pro osoby se zdravotním postižením 

25. 10. 2021 

Doprava Posouzení revize předpisů EU o vozidlech s ukončenou 
životností 

26. 10. 2021 

Životní prostředí 

  

Posouzení revidovaného seznamu látek znečišťujících 
povrchové a podzemní vody 

1. 11. 2021 

Vnitřní trh Posouzení  pravidel partnerství veřejného a soukromé-
ho sektoru týkajících se předcházení praní peněz a  
financování terorismu 

2. 11. 2021 

Regionální politika Posouzení modernizace strategického partnerství  
Komise s nejvzdálenějšími regiony EU 

4. 11. 2021 

Vnější obchodní vztahy Posouzení hodnocení obchodu se zeměmi Střední  
Ameriky 

4. 11. 2021 

Životní prostředí 

  

Přezkum revize právních předpisů EU o klasifikaci ne-
bezpečnosti, označování a balení chemických látek 

15. 11. 2021 

Jednotný trh Přezkum návrhu nařízení službách cestovního ruchu – 
iniciativa týkající se krátkodobých pronájmů 

13. 12. 2021 

Životní prostředí Revize pravidel EU týkající se kvality ovzduší 16. 12. 2021 

Veřejné zdraví Revize obecných právních předpisů EU týkajících se 
léčivých přípravků  

21. 12. 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 září 2021, redakční uzávěrka 30. září 2021. Šířeno výhradně elektronic-
ky. Kontakt: brezina.david@vlada.cz. Další informace o aktuálním dění naleznete každý týden v našem pře-

hledu anebo každý den v rámci čerstvého zpravodajství na Euroskop.cz a jeho sociálních sítích.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12898-Ochrana-morskeho-prostredi-prezkum-pravidel-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12898-Ochrana-morskeho-prostredi-prezkum-pravidel-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12727-Pomoc-obetem-trestnych-cinu-hodnoceni-smernice-o-pravech-obeti_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12537-Dostupny-internetovy-a-digitalni-obsah-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-prezkum-pravidel-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12537-Dostupny-internetovy-a-digitalni-obsah-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-prezkum-pravidel-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12633-Revize-predpisu-EU-o-vozidlech-s-ukoncenou-zivotnosti_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12633-Revize-predpisu-EU-o-vozidlech-s-ukoncenou-zivotnosti_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Integrovane-hospodareni-s-vodou-revidovane-seznamy-latek-znecistujicich-povrchove-a-podzemni-vody_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Integrovane-hospodareni-s-vodou-revidovane-seznamy-latek-znecistujicich-povrchove-a-podzemni-vody_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13152-Predchazeni-prani-penez-a-financovani-terorismu-pravidla-partnerstvi-verejneho-a-soukromeho-sektoru-PPP-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13152-Predchazeni-prani-penez-a-financovani-terorismu-pravidla-partnerstvi-verejneho-a-soukromeho-sektoru-PPP-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13152-Predchazeni-prani-penez-a-financovani-terorismu-pravidla-partnerstvi-verejneho-a-soukromeho-sektoru-PPP-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13018-Modernizace-strategickeho-partnerstvi-Komise-s-nejvzdalenejsimi-regiony-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13018-Modernizace-strategickeho-partnerstvi-Komise-s-nejvzdalenejsimi-regiony-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1994-Obchod-s-sesti-zememi-Stredni-Ameriky-hodnoceni_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1994-Obchod-s-sesti-zememi-Stredni-Ameriky-hodnoceni_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revize-pravnich-predpisu-EU-o-klasifikaci-nebezpecnosti-oznacovani-a-baleni-chemickych-latek_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revize-pravnich-predpisu-EU-o-klasifikaci-nebezpecnosti-oznacovani-a-baleni-chemickych-latek_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13108-Sluzby-cestovniho-ruchu-iniciativa-tykajici-se-kratkodobych-pronajmu_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13108-Sluzby-cestovniho-ruchu-iniciativa-tykajici-se-kratkodobych-pronajmu_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Kvalita-ovzdusi-revize-pravidel-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12963-Revize-obecnych-pravnich-predpisu-EU-tykajicich-se-lecivych-pripravku_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12963-Revize-obecnych-pravnich-predpisu-EU-tykajicich-se-lecivych-pripravku_cs
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu

