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V tomto čísle naleznete 

Milí čtenáři, 

poslední únorový týden bude na jednání 
na úrovni EU bohatý. Kromě Evropské 
rady zasedne Rada EU v tomto týdnu 
celkem v šesti formacích a řadu zajíma-
vých témat budou mít na programu také 
poslanci Evropského parlamentu. 

Hned v pondělí se uskutečnily tři zasedá-
ní Rady. Fyzicky se sešli ministři zahranič-
ních věcí, kteří se i s ohledem na značnou 
citlivost projednávaných témat na rozdíl 
od ostatních takto setkávali pravidelně. 
Na programu měli širokou diskuzi o vzá-
jemných vztazích EU a Ruska, jejíž součás-
tí bylo i rozhodnutí o nových sankcích 
proti Rusku kvůli odsouzení Alexeje Na-
valného a zásahu proti demonstrantům. 
Dále se věnovali Strategickému kompasu, 
situaci v Honkongu a s novým americkým 
ministrem zahraničí Anthonym Blinkenem 
jednali o budoucnosti vzájemných vztahů 
a aktuální dění ve světě.  

Rovněž v pondělí se uskutečnila video-
konference ministrů pro rybolov, kteří se 
zabývali pouze jedním tématem, a to 
aktuálním stavem dvoustranných konzul-
tací mezi EU a Spojeným královstvím o 
rybolovných právech.  

Třetím jednáním byla videokonferenční 
Rada pro zaměstnanost, sociální politiku 
a zdraví. Ministři jednali o zaměstnanosti 

v době po covid-19 či rovnosti mužů 
a žen jako hnací síle oživení. 

V úterý je na programu videokonference 
ministrů pro evropské záležitosti. Řešit 
během ní budou agendu nadcházející 
videokonference členů Evropské rady, 
konferenci o budoucnosti Evropy nebo 
Evropský akční plán pro demokracii. Bu-
dou mít rovněž příležitost posoudit aktu-
ální stav vztahů po brexitu. 

Ve čtvrtek se kromě první části Evropské 
rady uskuteční videokonference ministrů 
odpovědných za vnitřní trh a průmysl. Ti 
se budou věnovat evropskému semestru v 
kontextu přípravy Národních plánů ob-
novy a odolnosti coby nástroje k naplňo-
vání průmyslové politiky EU, novému 
programu pro spotřebitele či plánované 
revizi účetní směrnice. V pátek pak bu-
dou ministři odpovědní za výzkum jednat 
o přípravách Národních plánů obnovy  
a odolnosti s důrazem na synergie inves-
tic a reforem. 

Videokonference členů Evropské rady je 
rozdělena do dvou částí. V rámci čtvrteč-
ního bloku se lídři budou zabývat bojem 
s pandemií covid-19, včetně postupu 
očkování a zajištění vakcín. V pátek je 
pak na programu obrana, bezpečnost 
 a vztahy EU se zeměmi jižního soused-
ství. 

Úvodník státní tajemnice Mileny Hrdinkové 

Komunikace evropských záležitostí v roce 2021 

Výbor pro EU na pracovní úrovni 
schválil 16. února aktualizaci Komuni-
kační strategie o evropských záležitos-
tech pro rok 2021.  

Aktualizace pro rok 2021 reaguje na 
současný vývoj evropské integrace i situ-
aci v rámci České republiky a zahrnuje 
očekávané události na evropské i české 
úrovni (Konference o budoucnosti Evropy, 
přípravy českého předsednictví 2022).  

Pro rok 2021 budou komunikačními 
prioritami: (1) Vnitřní a vnější bezpeč-
nost Unie (vč. zapojení ČR do misí EU, 
rozšiřování EU a kybernetické bezpeč-
nosti), (2) ekonomická obnova v kontex-
tu pandemie covid-19 (iniciativy v rámci 
zelené obnovy a digitální transformace, 
Plán obnovy, prohlubování vnitřního trhu, 
dopady brexitu), (3) nový víceletý fi-
nanční rámec, nastavení kohezní politiky 
po roce 2020 a podpora využívání pří-
mo řízených programů EU, (4) posilování 

spolupráce na evropské úrovni v ob-
lasti zdravotnictví (boj proti pandemii, 
koordinace očkování, atd.), (5) ochrana 
spotřebitele (včetně práv v digitální 
oblasti a v dopravě v kontextu Evrop-
ského roku železnice 2021), (6) zapoje-
ní občanů do Konference o budouc-
nosti Evropy (vč. základních informací 
o EU, společných hodnotách v kontextu 
akčního plánu pro demokracii, historii, 
kultuře, právním řádu, společné měně 
a budoucnosti EU) a (7) české předsed-
nictví v Radě EU 2022. 

Realizací aktualizované strategie je 
pověřen především Odbor komunika-
ce  o evropských záležitostech Úřadu 
vlády České republiky, který bude spo-
lupracovat s orgány státní správy 
a dalšími partnery. Základním nástro-
jem realizace bude Integrovaný infor-
mační systém (regionální Eurocentra, 
server Euroskop.cz a informační linka 
Eurofon 800 200 200). /Pokr. na s. 2/ 
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Posílení podílu EU na multilateralismu > Komise 

Komise a vysoký představitel EU pro zahraniční věci  
a bezpečnostní politiku dne 17. února 2021 zveřejnili 
strategii, jak by EU měla přispět k trvalému a úspěšné-
mu fungování multilaterálního systému. Dokument 
s názvem Posílení podílu EU na multilateralismu zalo-
ženém na pravidlech (JOIN (2021) 3) popisuje, co EU 
od multilaterálního systému očekává, jaké cíle si 
v souvislosti s ním klade a také co může udělat pro 
zvýšení svého vlivu ve světě.  

Ke strategickým prioritám a cílům EU v rámci multilaterální 
akce patří zejména zvyšování mezinárodní bezpečnosti 
prostřednictvím prevence konfliktů, kontroly zbrojení, řeše-
ní krizí a budování míru, zajištění spravedlivějšího a svo-
bodnějšího světa či zvládání globálních výzev, jako jsou 
zdravotní krize, světová chudoba, nerovnost, klimatická 
změna či degradace životního prostředí. 

Aby byl multilaterální systém schopen těchto cílů dosáh-
nout, musí EU dle dokumentu pokračovat v podpoře ne-
zbytných reforem a modernizace multilaterálních orga-
nizací. Při posilování multilateralismu založeném na pravi-
dlech se EU musí zaměřit na podporu fungujících aspektů 
systému, reformovat nefunkční části a také přispět 
k rozšíření globální vlády do nových oblastí. 

Konkrétně společné sdělení doporučuje, aby se EU zaměři-
la na správné plnění role Rady bezpečnosti OSN, Rady 
pro lidská práva OSN a dalších soudních či vynucovacích 
orgánů podporujících mezinárodní řád založený na pravi-
dlech. EU se rovněž musí postavit proti jakýmkoliv pokusům 
o oslabení mezinárodního práva. 

Pro zvýšení schopnosti jednat jako globální hráč musí 
Unie zajistit konzistenci mezi svými vnějšími a vnitřními 
politikami. Jednotný, koherentní a solidární hlas EU 
v rámci globální diskuze je nezbytnou podmínkou pro 
silnější roli a vliv Evropy. EU a její členské státy musí 
koordinovat své pozice, akce i poselství a jednat jako 
jeden v souladu se základními smlouvami. V této souvis-
losti sdělení doporučuje využívání konstruktivní ab-
sence ze společných akcí a přijímání rozhodnutí 
v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky 
prostřednictvím kvalifikované většiny (zejména 
v oblastech lidských práv a mezinárodního humanitární-
ho práva a při přijímání sankcí). 

Dokument navrhuje, aby EU usilovala o vytváření nové 
generace partnerství. EU by měla budovat nová spoje-
nectví se třetími zeměmi, posilovat spolupráci s mnoho-
strannými a regionálními organizacemi i dalšími zúčast-
něnými stranami, a zvláště s těmi, s nimiž sdílí demo-
kratické hodnoty. Podpoří partnerské země při účin-
nějším zapojování do mnohostranného systému a zajistí 
systematické sledování dvoustranných závazků s part-
nery s cílem prosazovat mnohostranné cíle.  

EU by se měla snažit vybudovat inkluzivnější multila-
teralismus. Dle dokumentu je důležité spolupracovat 
jak s občanskou společností, tak i se soukromým sekto-
rem, sociálními a dalšími zúčastněnými stranami.  
/L. Hadrava/ 

Komunikační aktivity budou probíhat s ohledem na aktu-
álně platná protipandemická opatření. Už v roce 2020 
se podařilo v návaznosti na bezprecedentní situaci flexi-
bilně přesunout celou řadu aktivit do online prostředí. 

Zkušenosti získané v roce 2020, jako je efektivní využí-
vání online a digitálních nástrojů a jejich kombinace s 
prezenčními aktivitami, budou využívány i nadále.  

/M. Bydžovská/ 

Boj s variantami viru covid-19 > Komise 

Dne 17. února zveřejnila Komise sdělení nazvané 
„Inkubátor HERA: Společné předvídání nebezpečí vari-
ant covid-19“. Sdělení se zaměřuje na boj proti varian-
tám onemocnění covid-19, které mohou v budoucnu 
představovat zásadní hrozbu. Komise se proto rozhod-
la vytvořit plán, který by měl být výhledově sdružen 
pod novým orgánem pro připravenost a reakci na mi-
mořádné události v oblasti zdraví (HERA). Sdělení se 
zaměřuje na pět priorit: (1) rychlá detekce, (2) rychlá 
adaptace vakcín, (3) vytvoření evropské sítě klinického 
testování, (4) urychlení regulatorního schvalování a (5) 
navyšování produkce vakcín 

První kapitola se zabývá okamžitými kroky a především 
pak sekvencováním genomu viru, výzkumem, vytvořením 
evropské sítě klinického testování a předběžným dohodám 
o nákupu adaptovaných vakcín. Ve sdělení je zdůrazněno, 
že sekvencování genomu je zásadní pro nalezení variant 
a pochopení jejich šíření, dle Komise je proto důležité, aby 
členské státy, i za podpory EU, měly dostatečné kapacity 
na sekvencování, přičemž cílem by mělo být sekvencování 
alespoň 5% potvrzených pozitivních případů.  

V části k výzkumu a vyhodnocení jsou především předsta-
veny aktivity HERA inkubátoru, který by se měl zaměřit 
na analýzu a hodnocení nejlepších způsobů boje 
s variantami a měl by také propojit vědecké poznání 
s vývojem a adaptací vakcín.  

Klíčová role klinického testování vakcín pro úspěšné 
dokončení jejich vývoje by měla být podpořena Komisí 
spouštěného projektu VACCELERATE. Tento projekt by 
měl sdružovat místa klinického testování napříč EU, tak 
aby bylo možné zajistit dostatečné kapacity pro pro-
vádění klinického testování vakcín. Komise vyzývá člen-
ské státy, aby se do tohoto projektu zapojily. 

Druhá kapitola se zabývá zajištěním vakcín a je roz-
dělena do dvou částí, které se týkají urychlení regula-
torního procesu schvalování a navýšením produkce 
vakcín. Evropská léková agentura a Komise budou na-
dále urychleně hodnotit a schvalovat kandidátní vakcí-
ny a připraví procesy pro další urychlení schvalovacího 
procesu u vakcín, které budou reagovat na varianty 
viru.  

Komise dále zdůrazňuje nutnost rychlého regulatorního 
schválení nových produkčních míst vakcín od různých 
společností, což je však v rukou členských států. V druhé 
části této kapitoly Komise ujišťuje, že bude nadále úz-
ce spolupracovat s producenty vakcín a snažit se řešit 
problémy s produkcí a předvídat je. V tomto ohledu 
Komise také vytvoří licenční schéma, které by mělo po-
moci se zrychlením technologického přenosu do nových 
výrobních kapacit.  

/J. Matera/ 
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Synergie mezi civilními, obrannými a vesmírnými technologiemi > Komise 

Komise zveřejnila Akční plán pro posílení synergií mezi 
civilními, obrannými a vesmírnými technologiemi. Ten 
obsahuje konkrétní politická opatření, jež mají vést 
k naplnění tří cílů: (1) posílit synergie mezi relevantními 
programy EU za účelem zvýšení efektivity investic a 
výsledků, (2) umožnit, aby financování výzkumu a vý-
voje ze strany EU, včetně obrany a vesmíru, mělo pro 
evropské občany ekonomickou a technologickou přida-
nou hodnotu a (3) usnadnit využití výsledků výzkumu 
v civilním průmyslu pro projekty evropské spolupráce 
v oblasti obrany.  

Komise v akčním plánu zdůrazňuje, že neustále rozvíjející 
se technologie napříč civilním, obranným a kosmickým sek-
torem vytváří nové příležitosti pro synergie mezi progra-
my EU. Strukturovaný přístup, který mezi tyto sektory za-
vede vhodné procesy a mechanismy, povede k cílenějšímu 
financování, sníží riziko duplikace a maximalizuje hodno-
tu peněz daňových poplatníků v EU. 

Akční plán dále uvádí, že zvýšené investice musí také 
představovat dividendu pro hospodářství jako celek při 
plném respektování omezení, která jsou typická pro ob-
ranný sektor. Ke konsolidaci veřejné podpory v této oblas-

ti rovněž přispívá zvyšování povědomí veřejnosti  
o znásobujícím se účinku výdajů EU na bezpečnost, ob-
ranu a vesmír ve výzkumu a vývoji.  

V neposlední řadě Komise uvádí, že je stále obtížnější 
stanovit hranici mezi civilním a obranným výzku-
mem, zejména v základním technologickém výzkumu. 
Mnoho digitálních technologií nabízí značný potenciál 
pro obranný sektor, včetně umělé inteligence, mikro-
elektroniky či robotiky. Podpora synergií mezi přísluš-
nými nástroji financovanými EU a usnadnění vazeb me-
zi civilní a vesmírnou obranou mohou posílit evropský 
hospodářský růst, dále rozvíjet jednotný trh a zlepšit 
bezpečnost evropských občanů. 

V této návaznosti přináší akční plán několik akcí, které 
zlepšují synergie v rámci leteckého, obranného a bez-
pečnostního průmyslového ekosystému, posilují synergie 
mezi programy EU, zajišťují vzájemné obohacování 
mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem, pod-
porují standardizaci, umožňují sledovat kritické techno-
logie a podporují inovace pomocí zvláštních opatření 
pro podniky. /V. Smolková/ 

Revize obchodní politiky > Komise 

Komise vydala 18. února dlouho očekávánou strategii 
obchodní politiky na další roky, která by tuto politiku 
měla učinit udržitelnější a odolnější vůči stávajícím 
i budoucím výzvám. Sdělení je výstupem veřejné kon-
zultace, které probíhala ve druhé polovině loňského 
roku a přispěla do ní také ČR.  

Primárním důvodem urychlené přípravy nového Sdělení 
byla pandemie covid-19. Ta však není jedinou výzvou, 
která stála v pozadí; nerovnoměrná distribuce výsledků 
globalizace, rostoucí role Číny v globálním obchodě bez 
reflexe jeho pravidel, překotná digitalizaci i postupující 
dopady klimatických změn znamenají výzvu obchodní poli-
tice EU a jejímu ukotvení v rámci mnohostranného obchod-
ního systému. Všechny tyto trendy dále zvýraznily dopady 
pandemie, stejně jako zmenšující se centrální pozice Evro-
py v rámci globální ekonomiky.  

Již před vydáním sdělení bylo zřejmé, že jeho hlavním 
tématem bude koncept „otevřené strategické autonomie“. 
Ta dle Komise zdůrazňuje schopnost EU samostatně se roz-
hodovat a ovlivňovat globální dění skrze vedení a jednání, 
při současném sledování vlastních strategických zájmů 
a hodnot. Jde tedy o obchodní politiku otevřenou meziná-
rodní spolupráci a obchodu, zároveň také chránící své ob-
čany a firmy před nadměrnou závislostí či neférovými 
praktikami třetích zemí. Koncept zahrnuje několik klíčo-
vých, vzájemně propojených principů: otevřenost a anga-
žovanost EU, posílení její odolnosti a konkurenceschopnosti, 
udržitelnost a férovost jejích aktivit, stejně jako asertivitu 
a spolupráci založenou na pravidlech. Nejde tedy o hie-
rarchickou strukturu či model, ale spíše dosažení rovno-
váhy všech principů a kombinaci vnitřní i vnější akce, resp. 
politik EU. 

Na základě 3 hlavních cílů představuje Komise 6 konkrét-
ních oblastí, na něž se v rámci svého mandátu zaměří. 
Jedná se o (1) reformu Světové obchodní organizace 
dále pak o (2) podporu zelené tranzice a odpovědných 
a udržitelných hodnotových řetězců, kde Komise nastiňu-
je např. posílení závazků a vymahatelnosti kapitol věno-
vaných obchodu a udržitelnému rozvoji v rámci dohod 
o volném obchodu či návrh uhlíkového vyrovnání na hrani-

cích, (3) podporu digitální tranzice a obchodu ve 
službách, (4) posílení regulatorního dopadu EU, (5) 
posílení partnerství EU se zeměmi politik sousedství 
a rozšíření a s Afrikou, přičemž strategický význam je 
přikládán zejména zemím Jižního sousedství, a konečně 
(6) posílení implementace a vymáhání obchodních 
dohod a zajištění rovných podmínek. V rámci posled-
ního bodu je představena široká škála aktivit zaměře-
ných na diverzifikaci sítě obchodních dohod, lepší vy-
máhání závazků v oblasti přístupu na trh i v oblasti 
udržitelného rozvoje a rovněž některé nové nástroje, 
které by primárně měly vést k ochraně obchodních zá-
jmů EU a lepšímu vymáhání jejích práv.  

Prioritní oblasti identifikované sdělením jsou poměrně 
očekávané a rezonují v kontextu obchodní politiky EU 
již delší bodu. Z pohledu zastánce volného obchodu 
založeného na pravidlech, jakým ČR je, lze pozitivně 
ocenit zejména jednoznačný důraz na otevřenost ob-
chodní politiky EU, kterou je třeba zachovat, angažo-
vanost EU na mezinárodní rovině a nezbytnou diverzi-
fikaci zdrojů, kterou přináší rozšiřující se síť obchodních 
a investičních dohod EU. V rámci sdělení je nicméně 
naznačeno několik oblastí, jejichž směřování podléhá 
pokračující reflexi Komise a může tedy ve střednědo-
bém výhledu znamenat jistou změnu kurzu. Týká se to 
především důrazu na posílení kapitol k obchodu a udr-
žitelnému rozvoji v rámci dohod o volném obchodu, či 
probíhají práci Komise na identifikaci strategických 
závislostí, zvláště v citlivých ekosystémech jako je zdra-
ví, která by měla připravit půdu pro jejich řešení na 
bázi evropského průmyslu. Druhý zmíněný bod se ve 
světle toho, jakou pozornost sdělení věnuje strategické 
spolupráci se zeměmi Jižního sousedství a Afriky, může 
jevit jakožto impulz k jistému zkrácení dodavatelských 
řetězců. Je nicméně třeba zdůraznit, že tyto úvahy mají 
prozatím velmi nejasné kontury, přičemž více světla by 
do tématu měly vnést závěry ministrů pro obchod 
v květnu 2021. Ty by měly prioritní oblasti sdělení dá-
le operacionalizovat, stejně jako probíhají reflexe dal-
ších oblastí. ČR bude všechny tyto procesy pečlivě sle-
dovat. /E. Drnovská/ 
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Neformální videokonference ministrů hospodářství a financí > Rada 

V úterý 16. února proběhlo neformální videokonfe-
renční zasedání ministrů hospodářství a financí. Mini-
stři zhodnotili stávající hospodářskou situaci a ekono-
mický výhled vzhledem k aktualizované zimní makro-
ekonomické prognóze. Poprvé si vyměnili názory na 
otázky financování a dluhové udržitelnosti nízkopří-
jmových zemí v kontextu iniciativy EU v oblasti glo-
bálního oživení. Za ČR se jednání účastnila ministryně 
financí Alena Schillerová.  

Videokonferenční jednání euroskupiny v klasickém for-
mátu proběhlo tradičně o den dříve. Diskuze ministrů se 
zaměřila na aktuální zdravotní a hospodářskou situaci 
v eurozóně. Druhým tématem byla mezinárodní role eu-
ra.  

V rámci prvního tématu experti světové zdravotnické 
organizace představili ministrům hlavní výsledky aktuální 
zprávy o zdravotní a hospodářské situaci v eurozóně. 
Zdůraznili, že přetrvává vysoká míra nejistoty, zejména 
pokud jde o oběh viru a vznik nových variant. Vyzdvihli 
však také obrovský pokrok, kterého bylo dosaženo 
v oblasti testování, léčby a očkování od doby, kdy se 
před rokem objevil koronavirus.  

Hospodářská prognóza Komise potvrzuje, že hospodář-
ský růst by se měl po velmi náročné zimě obnovit na 
jaře. Cílem je dosáhnout do léta společného porozumění 
ohledně vhodného rozpočtového postoje, aby bylo mož-
né vést rozpočtové diskuse na příští rok.  

Druhé hlavní téma programu euroskupiny se týkalo mezi-
národní role eura. Ministři se shodli na tom, že opatření 
na podporu této role eura by měla být široce založená 
a měla by zahrnovat pokrok mimo jiné v oblasti hospo-
dářské a měnové unie, bankovní unie, unie kapitálových 
trhů a provádění EU příští generace. Během diskuse mini-
stři také zdůraznili potenciál vydávání zelených dluho-

pisů, které by posílily používání eura na trzích a zároveň 
přispěly k dosažení našich cílů v oblasti změny klimatu. 

Ministrů financí ve formátu Rady pro hospodářské 
a finanční věci zhodnotili stávající hospodářskou situaci 
a ekonomický výhled. Vyslechli si zimní prognózu 2021, 
kterou představila Komise, a prezentaci Evropské cen-
trální banky o otázkách souvisejících s finanční stabilitou. 
V porovnání s podzimní předpovědí jsou očekávání Ko-
mise opatrnější, zejména pokud jde o první polovinu le-
tošního roku. Evropská centrální banka ve své prezentaci 
hovořila o  riziku nízké výnosnosti evropských bank a 
upozornila na přetrvávající rizika a nebezpečí příliš brz-
kého ukončení podpůrných opatření v oblasti fiskální a 
monetární politiky.  

Dále proběhla diskuse k Nástroji na podporu obnovy  
a oživení (RRF). Portugalské předsednictví shrnulo ukon-
čení legislativního procesu a uvedlo, že poté co nařízení, 
které zřizuje nástroj RRF, vstoupí v platnost (19. února), 
mohu členské státy začít oficiálně předkládat Komisi své 
plány pro oživení a odolnost.  

Ministři jednali o probíhající přípravě těchto plánů a je-
jich prioritách, přičemž se shodli, že je důležité vyvinout 
veškeré úsilí, aby komplexní a ambiciózní plány byly 
představeny co nejdříve. Komise rovněž informovala 
o dosavadním fungování dočasného nástroje na podporu 
zmírnění rizik nezaměstnanosti v souvislosti s pandemií 
(SURE) a rovněž o plánech Komise na výpůjčky v rámci 
nástroje NGEU. Klíčová je v tomto ohledu včasná ratifi-
kace rozhodnutí o vlastních zdrojích (ORD) ze strany člen-
ských států.  

Část jednání byla věnována rozpočtu EU. Rada příjme 
písemným postupem závěry o rozpočtových směrech pro 
rok 2022 a doporučení Evropskému parlamentu, aby 
Komisi udělil absolutorium za plnění rozpočtu EU na rok 
2019. /M. Ondičová/ 

Dne 19. února proběhla neformální videokonference 
ministrů EU pro vzdělávání věnována především té-
matu rovnosti přístupu ke vzdělání. Ministři také zdů-
raznili nutnost zajištění kvalitního vzdělávání všem 
dětem, žákům a studentům bez ohledu na jejich eko-
nomické možnosti a zázemí. ČR na jednání zastupo-
val náměstek ministra školství, mládeže a tělovýcho-
vy Václav Velčovský. 

Ministři se také shodli , že je nutné věnovat zvláštní po-
zornost osobám se speciálními potřebami, zdravotním 
postižením, nízkou kvalifikací nebo jiným dalším znevý-
hodněním. V souvislosti s pandemií covid-19 si ministři 
vyměnili zkušenosti a informace ohledně zvládání jejích 
dopadů a zajištění dostatečné a bezpečné výuky pro 
žáky všech stupňů. 

Rovněž vyzdvihli zásadní úspěch v oblasti vzdělávání, 
který spočívá v přijetí základního strategického plánu 
pro vytvoření Evropského prostoru vzdělávání. Přísluš-
né usnesení Rady o strategickém rámci pro evropskou 
spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě za účelem 
dosažení Evropského prostoru vzdělávání stanovuje kon-
krétní strategické priority na různých úrovních,  kterých 
by členské státy měly do roku 2030 dosáhnout.  

V. Velčovský ve svém příspěvku zdůraznil implementaci 
principů společného vzdělávání v České republice, 
např. v návaznosti na Strategii 2030+, a představil 
opatření vlády, která cílí na překonávání dopadů pan-
demie covid-19 ve vzdělávání. Zdůraznil rovněž nutnost 
dostatečných zdrojů pro další opatření, národních i ev-
ropských, a jejich efektivní administraci. /J. Žežulková/ 

Neformální videokonference ministrů školství > Rada 

Konference o budoucnosti Evropy > Evropský parlament 

Konference o budoucnosti Evropy měla původně začít 
již v květnu 2020, ale v důsledku koronavirové krize 
musela být odložena.  

Evropský parlament vyzval Radu a Komisi, aby Konfe-
rence byla zahájena co nejdříve. Zástupci členských stá-
tů v Radě EU se dne 3. února 2021 shodli na termínu 
zahájení Konference 9. května letošního roku, v Den 
Evropy ve francouzském Štrasburku, pokud to epidemio-

logická situace a s ní spojená opatření proti viru covid-
19 dovolí. 

Konference o budoucnosti Evropy byla také předmětem 
debaty Konference předsedů politických skupin s 
předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim, 
která se konala 11. února.  Předseda informoval, že 
cílem portugalského předsednictví je dosáhnout dohody 
na podobě Konference co nejdříve. /Pokr. na s. 5/ 
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Schválené rámcové pozice > Informace 

Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu 
jménem Unie a o prozatímním provádění Dohody o ob-
chodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským 
společenstvím pro atomovou energii na jedné straně  
a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 
na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spoje-
ným královstvím Velké Británie a Severního Irska 
o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu 
utajovaných informací (vypracovalo Ministerstvo za-
hraničních věcí)  

Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření 
Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií  
a Evropským společenstvím pro atomovou energii na 
jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie 
a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi  

Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie  
a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro vý-
měnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie 
(vypracovalo Ministerstvo zahraničních věcí)  

Rámcová pozice k dohodě mezi vládou Spojeného krá-
lovství Velké Británie a Severního Irska a Evropským spo-
lečenstvím pro atomovou energii o spolupráci v oblasti 
bezpečného a mírového využití jaderné energie 
(vypracoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost)  

Rámcová pozice k návrhu nařízení Rady, kterým se mění 
nařízení Rady (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v 
oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektro-
nických registrů (vypracovalo Ministerstvo financí)  

Sporným bodem ve vztahu k Evropskému parlamentu je 
nyní Radou a Komisí navrhovaná struktura vedení, pro-
tože neumožňuje zastoupení všech sedmi politických sku-
pin. Portugalský premiér António Costa při představení 
priorit portugalského předsednictví sdělil, že Konference 
by se měla soustředit spíše na názory a vize občanů než 
na institucionální otázky. Konference o budoucnosti Evro-
py má být diskusní platformou, která rozhodne o dal-
ším vývoji v EU, a proto by do rozhodování o budouc-
nosti mělo být zapojeno široké spektrum aktérů, včetně 

občanů EU. S ohledem na epidemiologický vývoj 
v Evropě však nebude osobní setkávání v takové míře 
možné a budou posíleny digitální nástroje.  

Komise informovala o dokončování prací na digitální 
platformě, která. Evropský parlament navrhl organizaci 
tzv. občanských agor, v jejichž rámci by se sešli občané 
EU, aby spolu diskutovali o budoucnosti EU. Výstupy z 
Konference by pak měly být představeny  Evropské 
radě v roce 2022. institucí. /E. Bernardová/ 

Program evropských institucí od 23. února do 1. března > Informace 

Neformální videokonference ministrů pro evropské 
záležitosti, 23. února  

Na programu jednání je výměna názorů v rámci přípra-
vy Evropské rady, informace předsednictví ke Konferenci 
o budoucnosti Evropy, výměna názorů k Akčnímu plánu 
pro evropskou demokracii (EDAP) a informace o aktuál-
ním stavu jednání mezi EU a Spojeným královstvím.  

Neformální videokonference ministrů pro konkurence-
schopnost, 25. a 26. února  

V části vnitřní trh a průmysl budou ministři diskutovat 
o Evropském semestru v kontextu přípravy Národních 
plánů obnovy a odolnosti coby nástroje k naplňování 
Průmyslové politiky EU. V tomto bodě jednání bude kla-
den důraz na posilování vnitřního trhu, dvojí tranzici 
a strategickou autonomii v otevřené EU.  

Hlavním bodem jednání ve složení ministrů odpovědných 
za výzkum bude diskuze na téma „Příprava Národní 
plánů obnovy a odolnosti a ERA (Evropský výzkumný 
prostor) s důrazem na synergie v kontextu investic  
a reforem“.  

Neformální videokonference členů Evropské rady, 
25.  a 26. února  

Jednání únorové neformální videokonference členů Ev-
ropské rady bude rozděleno do dvou bloků. V prvním, 
čtvrtečním, lídři proberou (1) covid-19 a (2) zdraví. 
V pátek se bude diskutovat (3) obrana a bezpečnost 
a (4) jižní sousedství EU.  

 


