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V tomto čísle naleznete 

Milí čtenáři, 

jistě jste zaznamenali, že na konci minulé-
ho týdne Evropská léková agentura do-
poručila a Komise následně autorizovala 
pro použití v EU vakcínu AstraZeneca. Po 
vakcíně BioNTech/Pfizer a Moderna tak 
EU rozšířila své portfolio na celkem tři 
schválených vakcín proti covid-19. Je to 
beze sporu skvělá zpráva, nicméně klíčo-
vé nyní je vyřešit problém zpožďujících se 
dodávek vakcíny a jejich výrazné snižo-
vání oproti původně domluvenému har-
monogramu. I proto Komise v pátek při-
stoupila k přijetí opatření ke kontrole 
vývozu vakcíny mimo EU, ten bude pod-
léhat povolení členských států. Cílem 
opatření, které bude platit do konce 
března a které se týká vývozu vakcíny 
společností, se kterými uzavřela EU před-
běžnou dohodu o nákupu, je ověřit, zda 
občané EU dostanou všechny dávky vak-
cíny, které si předplatili. Nejde o zákaz 
vývozu, jen o zvýšení jeho transparent-
nosti.  

Na úrovni Rady EU se tento týden usku-
teční pouze jedna neformální videokonfe-
rence. Ministři odpovědní za výzkum  
a inovace budou v úterý a ve středu dis-
kutovat o atraktivitě kariéry ve výzkumu 
a o novém evropském výzkumném prosto-
ru. Kromě toho se budou věnovat také 

synergiím programu Horizon Europe  
a plánu obnovy Next Generation EU se 
soukromými investicemi.  

V Evropském parlamentu tento týden po-
kračují jednání jednotlivých výborů. Na 
programu mají mimo jiné program portu-
galského předsednictví v jednotlivých 
oblastech a politikách, debatu o pracov-
ním programu Komise pro rok 2021 
s komisařem pro pracovní místa a sociální 
práva Nicolasem Schmitem, evropský 
semestr pro rok 2021 nebo rozpočtové 
dopady brexitu.  

Dále nás tento týden čeká také online 
jednání pracovního týmu tripartity pro 
EU. Spolu s hospodářskými a sociálními 
partnery budeme probírat hodnocení 
plnění priorit na vnitřním trhu EU za rok 
2020, strategii kybernetické bezpečnosti 
EU a podíváme se na harmonogram kula-
tých stolů Národního konventu o EU pro 
první pololetí letošního roku a na přípra-
vy předsednictví ČR v Radě EU.  

Rovněž ve čtvrtek se uskuteční videokon-
fereční jednání Rady ESIF na pracovní 
úrovni. Diskutovat budeme zejména  
o přípravě budoucího programového ob-
dobí po roce 2020, včetně přípravy jed-
notlivých operačních programů a pokroku 
a stavu vyjednávání s Komisí. 

Úvodník státní tajemnice Mileny Hrdinkové 

Kulatý stůl Národního konventu o EU 

V pátek 29. ledna se online uskutečnil 
první kulatý stůl Konventu v tomto 
roce s tématem „Nový pakt o migraci 
a azylu a budoucnost migrační politi-
ky“. Diskuze se zúčastnili zástupci 
státní správy, obou komor parlamen-
tu, hospodářské, akademické a sociál-
ní sféry, společně s odborovými svazy 
a zástupci evropských institucí. Odbor-
ným garantem byl Institut pro evrop-
skou politiku Europeum. 

Debata Národního konventu o EU se 
zaměřila na tři diskuzní otázky: (1) 
Představuje nový návrh Komise zásadní 
posun ve snaze o nalezení řešení refor-
my azylového systému? (2) Jakým způ-
sobem by se mělo Česko postavit 
k novým iniciativám představeným 
v rámci Nového paktu o migraci a azy-
lu? (3) Povede návrh Komise k efektivní 
ochraně vnějších hranic Unie a 
k obnovení bezproblémového fungování 
Schengenu? 

Kulatý stůl zahájil Štěpán Černý, ředitel 
Odboru koordinace evropských politik 
ÚV ČR, který přivítal nový komplexní 
přístup Komise k řešení migrace, jenž 
vychází vstříc výhradám členských států 
EU vůči současné podobě migrační poli-
tiky. Pro Českou republiku je dle něj 
zásadní najít dlouhodobé řešení, které 
vytvoří udržitelnou migrační politiku na 
úrovni EU.  

První stanovisko pronesl Tomáš Urubek 
z Odboru azylové a migrační politiky 
Ministerstva vnitra. Dle něj Ministerstvo 
vnitra podporuje vytvoření nového mi-
gračního systému, který bude efektivní, 
funkční a prakticky realizovatelný, jak 
v normální situaci, tak v případě krizí.  

Druhé stanovisko prezentovala Eva Se-
bane, vedoucí regionální kanceláře Me-
zinárodní organizace pro migraci.  
/Pokr. na s 2/ 
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Zelená kniha o stárnutí > Komise 

Komise 27. ledna představila zelenou knihu, která má 
za cíl zahájit rozsáhlou politickou debatu o problémech 
a příležitostech, které EU přináší stárnutí společnosti.  

Zelená kniha ukazuje, jak tento výrazný demografický 
trend ovlivní naše hospodářství a společnost, a vyzývá 
veřejnost, aby ve veřejné konzultaci vyjádřila své názory 
na to, jaká by měla být reakce na tento trend. Konzultace 
bude probíhat po dobu 12 týdnů.  

Dubravka Šuicová, místopředsedkyně Komise pro demo-
kracii a demografii, konstatovala, že skutečnost, že žijeme 
déle a zdravěji než předchozí generace, ukazuje, jak 
úspěšné a silné je evropské sociálně tržní hospodářství. 
Zelená kniha o stárnutí také přihlíží k agendě OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 a iniciativě OSN pod názvem De-
setiletého zdravého stárnutí. Zároveň se však objevují i 
nové problémy a nabízí nové příležitosti, které je třeba 
zohlednit. Tato zelená kniha má zahájit diskusi o tom, jak 
plně využít potenciál stárnoucí populace, k jakým inovacím 
může motivovat a jak by měla vypadat politická reakce.  

Zelená kniha vytváří rámec pro diskusi o stárnutí popu-
lace tím, že uvádí rychlost a rozsah demografických změn 
v naší společnosti, dopad, který mají tyto změny na naše 
politiky, a zároveň i otázky, na které je třeba se při naší 
reakci zaměřit. Medián věku v Evropě dosahuje 42,5 let, 
což je více než dvojnásobek ve srovnání s Afrikou. 

Diskutovány mají být různé aspekty od podpory zdra-
vého životního stylu a celoživotního učení až po posílení 
systémů zdravotnictví a pečovatelské péče o starší obyva-
tele. Zelená kniha zdůrazňuje, že je nutné získat více pra-
covních sil, upozorňuje na příležitosti k vytváření pracov-
ních míst a zabývá se dopadem stárnutí na profesní drá-
hu, blahobyt, důchody, sociální ochranu i produktivitu. S 

tím úzce souvisí i agenda legální migrace a integrace, 
která má pomoct vyřešit nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků.  

Dokument vychází z přístupu založeného na celoživot-
ní perspektivě, který odráží všeobecný dopad stárnu-
tí na všechny generace a všechny životní etapy. Zdů-
razňuje při tom, že je třeba nalézt správnou rovno-
váhu mezi udržitelným řešením pro naše systémy so-
ciálního zabezpečení a posílením mezigenerační soli-
darity.  

V nadcházejících desetiletích se bude počet starších 
lidí v EU zvyšovat. V současné době je obyvatel star-
ších 65 let 20 % a do roku 2070 by to mělo být 
30 %. Podíl osob starších 80 let by se měl více než 
zdvojnásobit a do roku 2070 dosáhnout 13 %. Po-
dobně se očekává, že počet osob, které mohou po-
třebovat dlouhodobou péči, vzroste z 19,5 milio-
nu v roce 2016 na 23,6 milionu v roce 2030 a 30,5 
milionu v roce 2050 (EU-27).  

Výsledky debaty o stárnutí mají pomoci určit, jakou 
podporu lidé, regiony a komunity potřebují. Komise 
na jejich základě zváží možnou politickou reakci, kte-
rou by posílila úsilí členských států a regionů při řeše-
ní otázek souvisejících se stárnutím obyvatelstva.  

Komise zařadila demografii mezi priority politické-
ho programu EU. Zelená kniha o stárnutí je prvním 
konkrétním výstupem a zahajuje debatu o hlavních 
otázkách souvisejících se stárnutím v Evropě. Po ní 
bude následovat dlouhodobá vize pro venkovské 
oblasti, která se bude rovněž zabývat otázkou vylid-
ňování. /D. Březina/ 

Dočasné omezení cest do EU > Komise 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, která se 
zlepšuje jen pomalu, představila Komise 25. ledna ná-
vrh revidovaného doporučení pro cesty do EU, jež re-
flektuje dosavadní epidemiologický vývoj, ale rovněž 
šíření nových mutací viru SARS-CoV-2.  

Komise v revidovaném návrhu především navrhuje změny 
týkající se epidemiologických kritérií pro třetí státy: inci-
dence do 25 případů (v současnosti 16), testování nad 
300 na 100 000 obyvatel za posledních 7 dní, pozitivita 
do 4 % a možný výskyt nových závažných variant. Kritéria 
jsou tak totožná s těmi, která se uplatňují pro zelené zóny 
v rámci EU. U zbytných cest pak Komise navrhuje zavést 
povinnost RT- PCR testu před příjezdem do EU, přičemž 
občané EU a rezidenti by měli mít možnost test podstoupit 
i po příjezdu.  

Komise zároveň navrhuje možnost kombinovat povinnost 
testu s karanténou a druhým testem – především pak  

u zemí, ve kterých se vyskytla nějaká nová závažná 
varianta viru. U pracovníků v přepravě a přeshranič-
ních pracovníků by se opatření měla limitovat na nut-
nost prokázat se antigenním testem na příjezdu do 
EU a pracovníci v letecké dopravě by neměli mít po-
vinnost testovat se, pokud ve třetí zemi strávili méně 
než 12 hodin. 

ČR podporuje přijetí doporučení a vítá, že během 
jednání se text revidoval tak, že nyní reflektuje i úro-
veň sekvencováni v různých státech. Návrh sice získal 
značnou podporu, jeho přijetí bylo na žádost Francie 
a Německa, z důvodu přijímání zpřísňujících národ-
ních opatření, odloženo na pondělí 1. února. V tento 
den se návrh Doporučení projednalo a v odpoledních 
hodinách by mělo být dle plánu schváleno.  
/P. Fábry/ 

E. Sebane uvítala návrh Nového paktu o migraci a azylu, 
který by dle ní měl zajistit zavedení účinnějších azylových 
řízení, včetně včasného přístupu žadatelů o azyl ke zdra-
votním službám.  

Poslední a společné stanovisko konsorcia nevládních orga-
nizací pracujících s migranty představila Magda Faltová. 
Dle ní Pakt nepřináší slibovaný nový počátek ani důraz 
na solidaritu, humánnost a práva migrantů, nýbrž se dál 
pragmaticky soustředí především na ochranu hranic. 

V následné debatě se diskutující shodli na kladném 
hodnocení Nového paktu pro migraci a azyl.  

 Více informací o činnosti Národního konventu o EU 
naleznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípa-
dě na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook 
(Národní konvent o EU) nebo Instagram 
(#Narodnikonvent). Z kulatého stolu budou vypraco-
vána doporučení, která budou představena vládě 
České republiky a dalším tvůrcům české evropské po-
litiky. /J. Sochor/ 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
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Videokonference ministrů zahraničních věcí > Rada 

V pondělí 25. ledna se v Bruselu uskutečnilo prezenční 
zasedání Rady pro zahraniční věci. Hlavními tématy 
byla neformální diskuze s japonským ministrem zahra-
ničí, klimatická a energetická diplomacie a vztahy se 
Spojeným královstvím v oblastech zahraniční a bezpeč-
nostní politiky. Delegaci České republiky vedla vedoucí 
Stálého zastoupení ČR při EU Edita Hrdá. 

V úvodu jednání v rámci bodu k aktuálním otázkám ministři 
zahraničí diskutovali o případu zatčení ruského opozičního 
politika Alexeje Navalného, o sdílení vakcín proti nemoci 
covid-19 se třetími zeměmi a také o vztazích s Tureckem. 
Rovněž se věnovali situaci v Bělorusku, Bosně a Hercegovi-
ně či Hongkonkgu a Venezuele.   

Hlavním tématem neformální diskuze s japonským mi-
nistrem zahraničí Toshimitsu Motegim byla bezpečnostní 
a politická situace v indo-pacifickém regionu. Ministr před-
stavil hlavní aspekty japonské inkluzivní vize volného 
a otevřeného Indo-Pacifiku a informoval o japonském po-
hledu na hlavní bezpečnostní výzvy tohoto regionu. Motegi 
rovněž uvítal zájem EU o posílení role v Indo-Pacifiku 
a zdůraznil potřebu koordinace s EU a dalšími partnery.  

Ministři EU během diskuze potvrdili význam strategického 
partnerství mezi EU a Japonskem a zdůraznili potřebu 
práce na strategii vůči Indo-Pacifiku či na revitalizaci mul-
tilateralismu včetně koordinace v OSN, G7 i G20  
a na reformě.  

V diskuzi o klimatické a energetické diplomacii vyso-
ký představitel Josep Borrell a místopředseda Komise 
Frans Timmermans zdůraznili význam konference    
COP26, která proběhne v listopadu v Glasgowu.  Di-
plomacie EU by se měla podle nich zaměřit tímto smě-
rem. Vystupující delegace opakovaly, že je třeba, aby 
další země zvýšily své ambice. Důležité je v energetic-
ké tranzici pomoci sousedům Unie, a to jak východním, 
tak jižním, včetně Afriky. Je třeba se věnovat bezpeč-
nostním dopadům klimatické změny. Řada ministrů zdů-
raznila roli obchodních dohod EU se třetími zeměmi na 
cestě ke klimatické neutralitě. 

Neformálního oběda na téma vztahů se Spojeným 
královstvím v rámci Společné zahraniční a bezpeč-
nostní politiky/Společné bezpečnostní a obranné politi-
ky se zúčastnil také hlavní vyjednavač EU Michel Bar-
nier. Ten zdůraznil, že Spojené království nemělo zájem 
o zahrnutí této oblasti do dohody o budoucích vztazích, 
je proto dobré být na jednání o tomto tématu připra-
veni. Někteří ministři varovali před podrývání jednoty 
EU ze strany Spojeného království, další očekávají ze 
strany Londýna snahu o tzv. cherry-picking. Vysoký 
představitel J. Borrell zdůraznil jednotu, koherenci 
a pragmatický přístup.  

/L. Hadrava/ 

Jednání ministrů zemědělství a rybolovu > Rada 

Lednové zasedání ministrů zemědělství a rybolovu se 
covid-19 uskutečnilo online. Diskutováno bylo téma 
rybolovu v kontextu brexitu, mezinárodního obchodu 
a jeho dopadů na zemědělsko-potravinářské odvětví 
EU nebo pokroku ve vyjednáváních o reformě Společné 
zemědělské politiky. Delegaci ČR vedl ministr zeměděl-
ství Miroslav Toman. 

Zcela netradičně se v lednu ministři museli vrátit k diskuzím 
o rybolovných právech pro letošní rok. Jednání v této 
záležitosti nadále probíhají, přičemž členské státy dohodu 
nad rybolovnými kvótami budou řešit na pracovní úrovni 
skrze avizovaný nově založený Výboru pro rybolov.  

Taktéž ministři chtějí být v maximální možné míře zapojeni 
do celého procesu vyjednávání, jelikož pro přímořské stá-
ty je rybolov velice citlivou otázkou. Dosažení dohody se 
Spojeným královstvím u rybolovných kvót musí být rych-
lé, transparentní, brát v potaz ekonomické a sociální do-
pady a být postaveno na pravidlech společné rybářské 
politiky a vědeckých doporučeních.   

Portugalské předsednictví si stanovilo ambiciózní cíl, když 
za hlavní svůj cíl v oblasti zemědělství označilo završení 
jednání o reformě Společné zemědělské politiky do jara 
2021. Balíček opatření týkajících se reformy Společné 
zemědělské politiky po roce 2020 je nyní v trialozích, kde 
se na politické i technické úrovni hledají průniky pozic in-
stitucí.   

Zástupci členských států včetně ČR obecně vyzvali před-
sednictví, aby se při interinstitucionálních jednáních drželo 
obecného přístupu Rady. Ministři zopakovali, že je třeba 
zjednodušit pravidla Společné zemědělské politiky, vyvá-
žit environmentální a socioekonomické dopady a dosáh-

nout dohody co nejdříve na základě systému zaměře-
ného na výsledky. Rychlé dosažení dohody by se ne-
mělo nijak odrazit na její konečné kvalitě.  

Ministři si na základě poskytnutých informací od Komise 
vyměnili názory na aktuální vývoj mezinárodního ob-
chodu a jeho dopady na zemědělsko-potravinářské 
odvětví EU. Vedle brexitové dohody se diskutovalo  
o platných i sjednávaných obchodních dohodách se 
třetími zeměmi (např. MERCOSUR nebo Čína). Členské 
státy ocenily úsilí Komise při sjednávání obchodních 
dohod.  

Je zapotřebí, aby obchodní dohody EU zajišťovaly 
rovné podmínky, spravedlnost, reflektovaly přísné nor-
my v oblasti životního prostředí a udržitelnosti apod. 
Obecně má pro ČR otevřený obchod jak v rámci EU - 
tak i s partnery ze třetích zemí - zásadní význam.  

V závěru Chorvatsko informovalo o dopadech nedáv-
ného zemětřesení na zemědělské podniky a venkov  
a Slovinsko s podporou drtivé většiny členských států 
včetně ČR vyzvalo Komisi k důslednému monitoringu 
trhu s vepřovým masem a k poskytnutí mimořádné pod-
pory s cílem řešit závažnou situaci na tomto komoditním 
trhu. Pro ČR je tento sektor významný, a proto byla 
ministrem Tomanem podpořena slovinská deklarace.  

/K. Talašová/ 
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Neformální videokonference ministrů spravedlnosti > Rada 

V pátek 29. ledna proběhla justiční část neformální Ra-
dy pro spravedlnost a vnitřní věci, které se za ČR zú-
častnil náměstek ministryně spravedlnosti Jan Kohout. 

V dopolední části ministři diskutovali o možnostech spolu-
práce členských států na ochraně a pomoci zranitelným 
dospělým. Jedná se o zásadní problém všech členských 
států EU, ve kterých se zvyšuje poměr stárnoucí populace  
a je nutné jim poskytovat specifickou pomoc 
v přeshraničních řízeních, ale také v trestní oblasti, např. 
pokud jsou obětmi trestných činů.  

Druhým tématem, které portugalské předsednictví zařadilo 
do diskuze, byl vztah mezi paděláním a organizovaným 
zločinem. V průběhu pandemie se zvýšil počet paděla-
ných zdravotnických prostředků zachycených v Evropské 
unii, které jsou nejen problémem ekonomickým, ale druhot-
ným efektem může být poškození zdraví občanů. Zdůraz-
něna byla spolupráce na vyšetřování těchto případů ve 
spolupráci s agenturami EU, jako jsou Europol a Eurojust. 

Posledním tématem diskutovaným v odpolední části jedná-
ní byl rozvoj digitalizace justice. Digitální změny v po-
sledních dekádách radikálně změnily životy lidí a probíha-
jící pandemie covid-19 nároky na fungování národních 
justičních systému ještě více prohloubila. Potvrdila také, že 
digitální technologie jsou pro včasný a nepřetržitý přístup 

ke spravedlnosti naprosto zásadní a je třeba zajistit 
robustnější a odolnější národní systémy. Členské státy 
podpořily rozvoj e-justičních řešení nejen na národní, 
ale i unijní úrovni, shodly se na potřebě sdílení zkuše-
ností s digitalizací z národních projektů a ocenily fi-
nanční i expertní podporu Evropské unie.  

Určité prvky přeshraniční elektronické justice jsou již 
využívány v civilním řízení i při výměně elektronických 
důkazů a budou dále rozvíjeny na základech tzv.        
e-Codexu. Jedná se o decentralizovaný informační 
systém určený pro přeshraniční komunikaci za účelem 
usnadnění elektronické výměny dokumentů, žádostí, 
formulářů, důkazů nebo jiných informací, a to bezpeč-
ným a spolehlivým způsobem v civilních a trestních vě-
cech.  

Systém e-Codex je vytvořen tak, aby bylo možné na 
něj napojit v případě potřeby jakýkoliv národní infor-
mační systém. Česká republika dlouhodobě podporuje 
iniciativy týkající se digitalizace justice na úrovni EU.  

/M. D. Ličková s využitím zdrojů resortu/ 

Neformální videokonference ministrů vnitra > Rada 

Dne 28. ledna se uskutečnilo neformální zasedání mi-
nistrů vnitra . Delegaci ČR vedl náměstek ministra vnitra 
Jakub Kulhánek. Ministři pokračovali v diskusi o novém 
paktu o migraci a azylu, zabývali se posilováním bez-
pečnosti v schengenském prostoru, a také probírali bu-
doucnosti Europolu. 

Hlavním bodem videokonference bylo téma migrace  
a azylu. Diskuze ministrů byla zaměřena na možnou cestu 
vpřed v rámci tří témat: vnější dimenze, vnější hranice  
a solidarita. Komise také informovala o záměru pořádání 
tzv. jumbo Rady (společné setkání ministrů vnitra a ministrů 
zahraničí), která by se zaměřila na komplexní téma vnější 
dimenze migrace (např. boj proti pašerákům).  

Následně byli ministři vyzváni se vyjádřit k situaci 
v rámci Schengenu v kontextu pandemie covid-19, 
zejména k alternativním možnostem na vnitřních hrani-
cích a ke koordinaci na vnějších hranicích.  

Zasedání uzavřela diskuze nad budoucností Europolu. 
Probírán byl návrh Komise ohledně novely nařízení 
o Europolu, které posiluje roli Europolu při výzkumu  
a inovacích, schopnost zpracovávat velké a komplexní 
soubory dat nebo možnost Europolu vkládat údaje do 
Schengenského informačního systému (SIS) pomocí no-
vého typu záznamu.  

/V. Strnad/ 

Debata o oběhovém hospodářství > Evropský parlament 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin (ENVI) Evropského parlamentu přijal ve středu 
27. ledna zprávu o akčním plánu EU pro oběhové hos-
podářství (CEAP 2.0). Jeho cílem je omezit plýtvání  
a podpořit výrobu udržitelnějšího zboží.  

Výbor ENVI v přijaté zprávě jednoznačně vítá nový akční 
plán Komise pro oběhové hospodářství a zdůrazňuje, že 
udržitelné výrobky by se na trhu EU měly stát normou. Vý-
bor podporuje návrh Komise v souvislosti s výběrem sedmi 
odvětví jako klíčových hodnotových řetězců v plánu CE-
AP 2.0. Jmenovitě se jedná o (1) elektroniku a informační 
technologie používané pro komunikaci a informatiku 
(mobilní telefony, laptopy, apod.), (2) baterie a vozidla, 
(3) obaly, (4) plasty, (5) textilní výrobky, (6) stavebnictví 
a budovy a (7) potraviny, vodu a živiny.  

V rámci svých doporučení výbor ENVI vybízí Komisi, aby 
pro každou produktovou kategorii navrhla cíle v oblasti 
účinného využívání zdrojů a environmentální stopy 
a zavedla cíle z hlediska recyklovaného obsahu specifické 
pro konkrétní výrobky při zachování funkčnosti a bezpeč-

nosti výrobků. Při stanovování norem pro výrobky je 
podle poslanců třeba zohledňovat životní cyklus vý-
robku a dopad polotovarů, náhradních dílů a vedlej-
ších produktů v rámci hodnotového řetězce. 

Poslanci rovněž souhlasí se záměrem Komise rozšířit 
oblast působnosti směrnice o ekodesignu tak, aby 
zahrnovala výrobky, jež nejsou spojené se spotřebou 
energie, a stanovovala normy pro odolnost, opakova-
telnou použitelnost, opravitelnost, modernizovatelnost, 
recyklovatelnost a účinnost z hlediska využití zdrojů a 
energie. Související nové právní předpisy by měly být 
podle členů výboru ENVI předloženy v roce 2021.  

Výbor též podpořil plán na zavedení digitálních pro-
duktových pasů, jejichž cílem je sledovat dopad vý-
robku na životní prostředí v rámci hodnotového řetěz-
ce,  akcentoval cíl dosáhnout koloběhu netoxických 
materiálů a zopakoval svá stanoviska přijatá v usnese-
ní o udržitelnosti v oblasti chemických látek. Spotřebi-
telé by měli mít právo na přesnější a správnější infor-
mace o dopadu výrobků a služeb /Pokr. na s. 5/ 
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Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady o bateriích a odpadních bateriích, kterým se 
ruší směrnice 2006/66/ES a mění nařízení (EU) č. 
2019/1020 (vypracovalo Ministerstvo životního prostře-
dí) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského Parlamen-
tu a Rady o digitálních trzích (Digital Markets Act) 
(vypracoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady o jednotném trhu digitálních služeb (Digital 
Services Act) a o změně směrnice 2000/31/ES 
(vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady o správě dat (Data Governance Act) 
(vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parla-
mentu a Rady o odolnosti kritických subjektů 
(vypracovalo Ministerstvo vnitra)  

Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému parla-
mentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů „Strategie na posílení uplat-
ňování Listiny základních práv v EU“ (vypracoval 
Úřad vlády ČR) 

Rámcová pozice k materiálu ke společnému sdělení Ko-
mise a HR/VP Evropskému parlamentu, Evropské radě a 
Radě "Nová agenda EU a USA pro globální změ-
nu" (vypracovalo Ministerstvo zahraničních věcí) 

Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému parla-
mentu, Radě a Evropské centrální bance k řešení nevý-
konných úvěrů v důsledku pandemie covid-19 (tzv. 
Akční plání k NPL II.) (vypracovalo Ministerstvo financí) 

Rámcová pozice ke sdělení Komise „Evropský klimatic-
ký pakt“ (vypracovalo Ministerstvo životního prostředí) 

Program evropských institucí, 2. až 8. února > Informace 
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Neformální Rada pro konkurenceschopnost – část vý-
zkum, 2. – 3. února 

Neformální jednání bude 2. února zahájeno doprovod-
nou událostí ke spuštění 9. rámcového programu EU pro 
výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021–2027). ČR se 
s příspěvkem do debaty zúčastní kulatého stolu k tématu 
mobilizace rámcového programu Horizontu Evropa 

a nástroje Next Generation EU spolu s národními veřej-
nými a soukromými investicemi pro zdravou a odolnou 
budoucnost.  

Zasedání kolegia komisařů, 3. února 

Na zasedání proběhne diskuze k Evropskému plánu pro 
vymýcení rakoviny.  

Schválené rámcové pozice > Informace 

na životní prostředí a výbor proto požaduje návrhy na 
dokládání environmentálních tvrzení prostřednictvím spo-
lehlivých a harmonizovaných metod. 

Nový akční plán pro oběhové hospodářství má přispět 
v úsilí v rámci klimatických cílů sjednaných v Zelené doho-
dě a Pařížské dohodě. Zatímco první akční plán 
pro oběhové hospodářství z roku 2015 se zaměřoval na 

recyklovatelnost výrobků, tento druhý plán z března 
2020 zdůrazňuje preventivní kroky, které je třeba při-
jmout, konkrétně v oblasti předcházení vzniku odpadů a 
nakládání s odpady.  

O zprávě přijaté výborem ENVI bude hlasovat plénu 
Evropského parlamentu v únoru. /J. Linková/ 


