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Milí čtenáři,
na konci minulého týdne jednali letos podruhé formou videokonference členové
Evropské rady. Na rozdíl od lednové
schůzky byla videokonference dvoudenní,
podobně jako bývají fyzická jednání
v Bruselu, a na programu bylo širší spektrum témat. Ve čtvrtek lídři diskutovali
o aktuální situaci v souvislosti s pandemií
covid-19 a posilování odolnosti systémů
zdravotní péče v EU s ohledem na budoucnost. V pátek se pak věnovali otázkám bezpečnosti a obrany, včetně spolupráce mezi EU a NATO a strategickému
partnerství se zeměmi jižního sousedství.
O tom, na čem se premiéři a prezidenti
shodli jaké jsou z jednání závěry, si můžete přečíst v samostatném článku, který
jsme pro vás připravili.
Na úrovni Rady EU se tento týden uskuteční celkem tři videokonferenční zasedání. Hned v pondělí uspořádalo portugalské předsednictví dvě neformální online
schůzky. Ministři odpovědní za cestovní
ruch se zabývali aktuálním stavem odvětví cestovního ruchu a opatřeními, která cílí
na jeho obnovu po pandemii covid-19.
Hovořili také o možnostech, jak koordinovat omezení v oblasti cestování a jak postupovat ve věci navrhovaných očkovacích pasů.
Ministři zdravotnictví v pondělí během
neformální videokonference diskutovali
zejména dopad nových mutací koronaviru, strategie pro testování a možnosti

jejich zlepšení a implementaci národních
očkovacích plánů.
V úterý je na programu videokonferenční Rada pro zahraniční věci ve formátu
pro obchod. Ministři budou jednat o sdělení Komise k prověrce obchodní politiky
EU, které bylo vydáno 18. února a které
definuje koncept „otevřené strategické
autonomie“, o němž se v poslední době
hodně hovoří.
V Evropském parlamentu proběhne tento
týden kromě schůzí jednotlivých výborů
akce u příležitosti Mezinárodního dne
žen s názvem „We are strong: Women
leading the fight against Covid-19“.
Uskuteční se ve čtvrtek 4. března a vystoupí na ní předsedkyně Komise Ursula
von der Leyenová, řecká prezidentka
Katerina Sakellaropoulová nebo komisařka pro rovnost Helena Dalliová.
První březnový pátek pak bude patřit
dalšímu kulatému stolu Národního konventu o EU. Debatovat tentokrát budeme
o výzvách v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni, tedy o tématu, kterému je
maximum pozornosti věnováno už celý
rok. Mezi otázky, na které se zejména
zaměříme, bude patřit, zda by EU
v oblasti ochrany veřejného zdraví měla
získat dodatečné pravomoci, zda a jak
by se měl upravit systém přeshraniční
spolupráce v oblasti ochrany zdraví nebo zda by EU měla budovat vlastní kapacity pro výrobu zdravotních pomůcek.

Neformální videokonference členů Evropské rady
Ve dnech 25. a 26. února proběhla neformální videokonference členů Evropské rady. ČR zastupoval předseda vlády Andrej Babiš. Jednání o koordinaci
boje proti covid-19, zdraví, obraně
a bezpečnosti a jižním partnerství proběhla ve dvou blocích, jejichž výstupem bylo prohlášení členů Evropské
rady.
Prvním tématem ve čtvrtek byl covid-19.
Vedoucí představitelé zdůraznili, že je
nutné uspíšit schvalování, výrobu
a distribuci vakcín a urychlit očkování.
Podpořili také úsilí Komise o spolupráci
s průmyslovým odvětvím a členskými státy v zájmu zvýšení výroby očkovacích
látek a přizpůsobení očkovacích látek
novým variantám. S tím je spojena i zvýšená potřeba sekvenování, tj. identifika-
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ce nových variant. Shodli se také na
tom, že cesty, které nejsou nezbytně
nutné, musejí prozatím zůstat omezeny.
Musí být ale zajištěn tok zboží
a služeb v rámci jednotného trhu, včetně využití tzv. zelených pruhů.
Tématem byly i vakcinační certifikáty,
kde je potřeba nalézt společný přístup.
Vedoucí představitelé rovněž znovu
potvrdili solidaritu se třetími zeměmi a
zdůraznili, že jsou odhodláni zpřístupnit
vakcíny prostřednictvím nástroje COVAX.
Diskuze o zdraví a zdravotní unii byla
ve stínu aktuální pandemické situace.
V prohlášení se lídři mimo jiné shodli, že
zahájí posilování odolnosti systémů
zdravotní péče v EU s ohledem na budoucnost. /Pokračování na s. 2/

Vedoucí představitelé vyzvali Komisi, aby do června
2021 předložila zprávu o poznatcích doposud získaných
v souvislosti s pandemií covid-19. Lídři vyzdvihli i důležitost mnohostranné spolupráce na celosvětové úrovni,
která má pro řešení dnešních i budoucích zdravotních hrozeb zásadní význam.
V pátek se lídři věnovali obraně a bezpečnosti a úvodem vystoupil také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Hlavním motivem diskuse byla potřeba pracovat
na schopnosti EU jednat samostatně. V diskusi rezonovala
podpora strategického kompasu a také toho, že EU by
měla obecně dělat v této oblasti více. V prohlášení se
proto lídři kromě jiného shodli na podpoře posílení civilního a vojenského operačního zapojení Unie, členských států v lepším využívání možností spolupráce identifikova-

ných v koordinovaném každoročním přezkumu v oblasti
obrany (CARD) a stálou strukturovanou spolupráci
(PESCO) nebo posílení evropské technologické
a průmyslové základny obrany, mimo jiné skrze připravovaný Evropský obranný fond. Dále se shodli na
posílení kybernetické odolnosti a reakceschopnosti,
proto v návaznosti na strategii kybernetické bezpečnosti vyzvali Komisi a vysokého představitele, aby do
června 2021 předložili zprávu o provádění.
K jižnímu sousedství proběhla kratší diskuze.
V diskusi vysoký představitel Josep Borrell volal po
závazcích EU směrem k regionu v duchu nedávno vydaného společného sdělení o obnoveném partnerství
se zeměmi jižního sousedství. To bylo členskými státy
přivítáno. /L. Lukačovič/

Návrh nařízení o roamingu > Komise
Dne 24. února zveřejnila Komise návrh na prodloužení
platnosti a revizi nařízení o roamingu do roku 2032.
Cílem je i snížit velkoobchodní cenové stropy pro mobilní služby, zajistit pokračování využívání principu
„roam like at home“ a zavést nová opatření pro zajištění transparentnosti, kvality služeb a přístupu k tísňové
komunikaci.
Současné nařízení o roamingu č. 531/2012 platí do
30. června 2022. Komise teda představila nový návrh,
který prodlužuje a upravuje toto nařízení o dalších 10 let.
Aktuální podmínky na trhu mobilních telekomunikací totiž
nenasvědčují tomu, že by i bez příslušné regulace velkoobchodního trhu bylo možné nadále zachovávat princip
„roam like at home“.
Tento princip je základem nařízení o roamingu a představuje volání, psaní a využívání mobilního internetu při cestování v jiném státě EU (a také v Lichtenštejnsku, Norsku a na
Islandu) za stejných podmínek a cen jako v domácí síti.
Platí od června 2017, kdy v EU došlo ke zrušení maloobchodních příplatků za roaming.

Podle dostupných dat využilo těchto výhod dosud
téměř 170 milionů občanů a v létě 2019 se například
využití datového roamingu zvýšilo 17krát ve srovnání
s časem před zrušením roamingových příplatků (léto
2016). Ukončení poplatků za roaming proto podle Komise jasně poukazuje na uvolnění nevyužité poptávky
po mobilních službách během cestování v EU.
Určité nedostatky se ale ukazují při zabezpečení porovnatelné kvality služeb, například co se týče rychlosti internetového mobilního připojení. Předložený návrh Komise proto cílí na zajištění přístupu
k rovnocenným službám v zahraničí jako doma. Návrh
předpokládá také další snížení maximálních velkoobchodních cenových stropů pro hlasové, sms a datové
služby, a delegování pravomoci na Komisi k případné
další budoucí úpravě cenových stropů skrze delegované akty. Zájmem Komise je i zlepšení přístupu
k tísňovým službám v zahraniční, také co se týče speciálních služeb pro zdravotně znevýhodněné osoby.
/B. Fajnorová/

Nová strategie pro přizpůsobení se změně klimatu > Komise
Dne 24. února Komise zveřejnila sdělení s názvem
„Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu – nová
strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu“ (adaptační strategie).
Nová adaptační strategie navazuje na přechozí strategii z
roku 2013 a její vyhodnocení, které probíhalo v průběhu
roku 2018. Cílem je zrychlit proces přizpůsobení se změně klimatu, rozvíjet znalosti a modelování ohledně jejích
dopadů, posílit shromažďování dat a zajistit jejich širokou
dostupnost, prohloubit v této oblasti spolupráci s finančním
a pojišťovacím sektorem a v neposlední řadě posílit globální rozměr přizpůsobení se změně klimatu.
Komise tvrdí, že již nyní ekonomické ztráty v důsledku
změny klimatu na úrovni EU dosahují přibližně 12 mld. eur
ročně. V posledních třech letech se jedná především o následky sucha, které způsobilo ztráty ve výši okolo 9 mld.
eur ročně. Při nárůstu globální teploty o 3 °C se předpokládá navýšení celkových škod až 170 mld. eur ročně.
V rámci nové adaptační strategie si Komise stanovila 48
úkolů ve čtyřech hlavních oblastech: (1) chytrá adaptace, tedy zlepšení znalostí a řešení nejistot, (2) systematičtější adaptace, čili podpora tvorby politik na všech úrovních a ve všech sektorech, (3) rychlejší adaptace, což je
urychlení adaptace ve všech oblastech a (4) zintenzivnění
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mezinárodních aktivit pro efektivnější odolnost vůči
změně klimatu.
Implementace Adaptační strategie EU pak bude probíhat provázaně s dalšími iniciativami Zelené dohody
pro Evropu jako jsou Strategie EU na ochranu biodiverzity, Strategie renovační vlny, Strategie od farmáře ke spotřebiteli, Strategie na ochranu půdy, Strategie udržitelného financování a Akční plán oběhového
hospodářství. Důležitou roli bude hrát rovněž digitální
transformace.
Klíčovým nástrojem pro sdílení informací mezi členskými státy bude i nadále platforma Climate-ADAPT,
kterou plánuje Komise dále rozvíjet. Na regionální
a lokální úrovni by měl hrát významnou roli Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima.
Komise plánuje rovněž například rozvoj metodik měření rizik spojených s dopady změny klimatu na veřejné finance. Důraz je kladen na řízení rizik a rozvoj
pojišťovnictví v souvislosti se změnou klimatu. V průměru pouze 35 % možných ekonomických ztrát v souvislosti se změnou klimatu je v současnosti pojištěno.
/M. Sitta/

Neformální videokonference ministrů práce a sociálních věcí > Rada
Dne 22. února se konala neformální videokonference
ministrů práce a sociálních věcí. Česká republika byla
zastoupena stálým zástupcem náměstkyně pro řízení
sekce evropských fondů MPSV Tomášem Novotným.
Dopolední část videokonference byla rozdělena do tří
diskusí na témata: (1) Pracovní místa a zaměstnanost v
době po covid-19: ekonomická a sociální priorit, (2) Dovednosti jako nástroj pro dynamické, inkluzivní a udržitelné
oživení a budoucnost a (3) Boj proti chudobě a sociálnímu
vyloučení na podporu odolných společností.
V odpolední části proběhla diskuse k rovnosti žen a mužů
jako hnací síly oživení.
ČR se dopoledne účastnila části Pracovní místa a zaměstnanost v době po covidu-19. Zde byl ze strany ministrů diskutován zejména dopad krize spojené s nákazou
covid-19 na pozitivní vývoj v oblasti zaměstnanosti z posledních let v rámci EU. Mezi zástupci členských států panovala jednomyslná shoda na bezprecedentním dopadu
pandemie na zaměstnanost a faktu, že vedle krátkodobých opatření na ochranu trhu práce a zaměstnanosti je
třeba mít na paměti i dlouhodobé výzvy trhu práce, které
zde existovaly před krizí, a jejichž řešení by mělo přispět

i k obnově po pandemii. Byla například zmíněna důležitost přizpůsobení se digitálnímu a zelenému přechodu, na což je podle mnohých členských států nutné navázat účinná opatření v oblasti podpory vzdělávání,
zvyšování dovedností a rekvalifikací.
Odpolední část byla věnována tématu genderové rovnosti. Komisařka pro rovnost Helena Dalliová zdůraznila, že EU potřebuje genderovou rovnost pro obnovu
a dosažení silnější a odolnější Evropy. Základní východiska přístupu EU k boji proti genderové diskriminaci
jsou načrtnuty v rámci evropské strategie genderové
rovnosti 2020 – 2025. Z diskuse ministrů vyplynul konsensus ohledně rozdílných dopadů pandemie na ženy
a muže. Negativním trendům je nutné čelit přijímáním
efektivních vnitrostátních opatření, využíváním evropských finančních nástrojů na obnovu a evropských fondů. Ministři ve svých vystoupeních neopomněli ani celkový kontext (stárnutí evropské populace, klimatická
změna a digitalizace).
/J. Matera/

Zasedání Rady pro zahraniční věci > Rada
V pondělí 22. února se uskutečnilo prezenční zasedání
Rady pro zahraniční věci. Hlavními tématy byly vztahy
s Ruskem a reakce EU na zhoršující se situaci
v Hongkongu. Delegaci České republiky vedl ministr
zahraničí Tomáš Petříček.
V úvodu jednání v rámci bodu k aktuálním otázkám ministři zahraničí diskutovali o vojenském puči v Myanmaru
a aktuálním vývoji v Bělorusku. Finský ministr informoval
o své cestě do Etiopie a Súdánu a vysoký představitel EU
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku informoval o
proběhlém summitu G5 Sahel. Rovněž se ministři věnovali
incidentu v Guinejském zálivu a Venezuele.
Během diskuzního bodu k Rusku vysoký představitel Josep
Borrell nejprve zrekapituloval svou cestu do Moskvy
a v reakci na nedávné kroky ruské vlády navrhl zavedení
sankcí proti konkrétním osobám v Rusku v rámci globálního
lidskoprávního sankčního režimu. Kromě toho kladl důraz
na boj proti dezinformacím a kybernetickým útokům. Ministři poté během diskuze došli k politické shodě na sankcích

a shodli se také na potřebě zvýšení podpory občanské
společnosti a obránců lidských práv v Rusku.
V diskuzi o aktuální situaci v Hongkongu vysoký představitel J. Borrell představil návrh dvoustupňového vyváženého přístupu EU v podobě okamžitých kroků
v reakci na masové zatýkání a střednědobých opatřeních v případě dalšího zhoršení situace. Vystupující
členské státy odsouhlasily předložený návrh dvoustupňového přístupu EU, zejména pak okamžitou reakci EU
zahrnující například občanské společnosti či koordinaci
s partnery.
Během obědové diskuze, která probíhala prostřednictvím videokonference, ministr zahraničí USA Antony
Blinken potvrdil důležitost pevné transatlantické vazby
a projevil zájem o nastolení ambiciózní agendy na základě sdílených zájmů a hodnot. EU je pro USA základním partnerem všech jejich aktivit ve světě.
/L. Hadrava/

Neformální videokonference ministrů zemědělství a rybolov > Rada
V kontextu brexitu se 22. února sešla Rada ve formátu
ministrů pro rybolov nad vysoce diskutovaným a politicky citlivým tématem rybolovných práv. Delegaci ČR
vedl náměstek ministra Patrik Mlynář.
Jednání bylo věnováno další diskusi k aktuálnímu stavu
konzultací mezi EU a Spojeným královstvím
k rybolovným právům pro rok 2021 (u hlubinného rybolovu také pro rok 2022). Již na lednovém zasedání poskytla Rada vodítka pro Komisi v otázce dalšího jednání
ve věci rybolovných práv a k tématu se vrátí i na březnovém zasedání. Nutné je včasné ukončení diskusí, tak aby
nedošlo k ohrožení činnosti rybolovného sektoru a byla
zajištěna jistota hospodářského plánování pro rybáře.
Návrhy na celkové přípustné odlovy pro jednotlivé rybí
populace jsou jen jednou diskutovanou oblastí. Z pohledu
členských států je zásadní prosazovat v jednáních se Spojeným královstvím principy Společné rybářské politiky
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a řešit otázky týkající se pravidel rybolovu. Důležité je
rovněž vnímat diskuse se Spojeným královstvím v tomto
roce jako velmi specifické. Konečná dohoda by měla
být postavena na stejných pravidlech pro obě strany,
vyvažovat všechny tři dimenze udržitelnosti
(ekonomickou, sociální a environmentální) a neopomenout mechanismus převodu kvót. Delegace zainteresovaných států zopakovaly apel na zapojení Rady do
celého procesu vyjednávání, a to i na ministerské úrovni.
Na okraj jednání proběhlo představení problematiky
obnovení dohody o partnerství v oblasti rybolovu
s Mauritánií, kde se nedaří dosáhnout shody, přičemž
se blíží datum konce platnosti stávající dohody. Jednání
jsou považována za obtížná a komplexní, avšak přerušení činnosti unijních rybářů v daných vodách se chce EU
vyhnout. Dosažení spravedlivé dohody včetně kvót
a finančního příspěvku EU se předpokládá na jaře tohoto roku. /K. Talašová/

Neformální videokonference Rady pro obecné záležitosti > Rada
Dne 23. února se uskutečnila neformální videokonference členů Rady pro obecné záležitosti. Hlavním cílem
zasedání bylo připravit nadcházející videokonferenci
unijních lídrů. Dalšími tématy diskuze byly Konference
o budoucnosti Evropy, Evropský akční plán pro demokracii a vztahy EU se Spojeným královstvím Česká republika byla zastoupena velvyslankyní Editou Hrdou.
V diskuzi k přípravě videokonference členů Evropské rady
se vystupující zaměřili zejména na koordinovaný boj
s pandemii covid-19. Důraz byl kladen na problematiku
dodávek a navýšení výroby vakcín, zaznívaly apely na
maximální úsilí v této věci a tlak na výrobce ohledně dodržování smluvních závazků. Naprostá většina členských
států zdůraznila i potřebu zachování fungování vnitřního
trhu a proporčnost přijímaných opatření.
Následně portugalské předsednictví informovalo o aktuálním vývoji v meziinstitucionálních jednáních ke Konferenci
o budoucnosti Evropy. Jednání s Komisí i Evropským parlamentem probíhají ve velmi konstruktivní atmosféře.
Předsednictví doufá, že bude moci začátkem března
předložit na Coreper návrh společného prohlášení, jehož
přijetí umožní spuštění Konference.
V rámci bodu k Evropskému akčnímu plánu pro demokracii (EDAP) přivítali ministři představený plán a jeho
zaměření na tři pilíře. Vnímají ho jako dobrý základ pro
další práci. Akcentována byla důležitost EDAP zejména v
kontextu ochrany a posilování demokracie. Řada vystou-

pivších ministrů uvítala probíhající organizaci práce na
EDAP v rámci Rady. Byla zdůrazněna potřeba implementace EDAP v široké řadě oblastí, na které se sdělení zaměřuje. V tomto ohledu je dle mnohých nutno brát
v potaz rozdělení kompetencí mezi členské státy a EU,
zásadu subsidiarity a proporcionality a rovněž jednotlivá národní specifika.
Na závěr místopředseda Komise Maroš Šefčovič konstatoval, že Spojené království se začátkem roku nabylo plnohodnotného statusu třetí země. Nyní Unii čeká
společná práce na implementaci dohody o obchodu
a spolupráci (TCA) a sledování provádění dohody o
vystoupení z EU spolu s protokolem pro Irsko/Severní
Irsko. V případě dohody TCA informoval, že v den jednání obdržel souhlasnou odpověď ze strany Spojeného
království, pokud jde o žádost EU o prodloužení doby
prozatímního provádění TCA. Existuje tedy delší čas na
prodloužení ratifikačních procesů, a to do konce dubna. V případě implementace dohody o vystoupení potvrdil odhodlání zajistit řádné provádění zejména irského protokolu.
Následně se s ministry rozloučil unijní vyjednavač Michel Barnier. Jeho mise byla splněna a činnost jeho
útvaru končí na konci února. V krátké diskuzi posléze
vystupující vyjádřili M. Barnierovi svůj vděk a uznání
a ocenili také práci M. Šefčoviče při řešení záležitostí
spojených s implementací obou dohod. /R. Franěk/

Neformální videokonference ministrů pro vnitřní trh a průmysl > Rada
Ve čtvrtek 25. února se za účasti místopředsedy vlády,
ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla
Havlíčka konalo neformální videokonferenční jednání
ministrů pro vnitřní trh a průmysl. V rámci jednání proběhly tři politické diskuze, a to k národním plánům obnovy, Novému programu pro spotřebitele a revizi účetní
směrnice.
Jednání zahájil portugalský ministr hospodářství a digitální
transformace Pedro Siza Vieira, který připomenul, že
v účinnost vstoupilo nařízení o Nástroji na podporu oživení a odolnosti a státy mají nyní předložit své národní plány. Rada pro konkurenceschopnost by měla být zapojena
do procesu implementace nástroje.
Za Komisi vystoupila nejprve místopředsedkyně Margrethe
Vestagerová. Ta ocenila aktuálnost diskuze o plánech obnovy a připomněla možnosti přeshraničních projektů např.
v oblasti 5G nebo dopravy. Zmínila i nedávno vydanou
revizi obchodní politiky EU a potřebu zajistit spravedlivé
podmínky např. formou mechanismu uhlíkového vyrovnání.
Poté komisař pro vnitřní trh Thierry Breton zdůraznil
k plánům obnovy potřebu mít průřezové programy a projekty v oblasti 5G, umělé inteligence nebo cloudu. Komisař
rovněž představil pracovní skupinu k produkci vakcín.
Následovala diskuze k prvnímu bodu, ve které státy včetně ČR představily oblasti, na které se zaměří jejich národní plány obnovy. Důraz byl kladen na zajištění zelené
a digitální transformace, případně na podporu malých
a středních podniků, cestovního ruchu, dovedností nebo
zdravotnictví. Z hlediska strategické autonomie členské
země zmiňovaly potřebu posílit hodnotové řetězce, ale
zároveň mít vyvážený přístup a zachovat otevřenost naveTýden v EU — 22. až 28. února 2021

nek. Státy se vyjadřovaly též k otázce vakcín, když
přivítaly zřízení pracovní skupiny, případně uvedly
potřebu zapojení evropských podniků a posílení výrobní kapacity.
Dalším bodem byla diskuze k Novému programu pro
spotřebitele a roli spotřebitelů v hospodářském oživení. Většina členských zemí se vyjádřila k tématu rostoucí
digitalizace a zmínila potřebu řešit problém nekalých
obchodních praktik v online prostředí nebo zavádějících tvrzení (tzv. greenwashing). Řada států též zmínila
aktivní roli spotřebitelů v zelené transformaci, kdy důležité bude poskytnout spotřebitelům vhodné informace
např. o environmentálních vlastnostech výrobků.
Během odpolední části ministři diskutovali o revizi účetní směrnice (tzv. public country-by-country reporting).
Na úvod byla zdůrazněna potřeba zvýšit transparentnost v oblasti daní a důležitost diskutovaného předpisu,
který je projednáván již od dubna 2016. V následné
diskuzi některé státy včetně ČR zopakovaly negativní
stanovisko ke zvolenému právnímu základu v podobě
čl. 50 odst. 1 Smlouvy o fungování EU s tím, že by návrh předpisu měl být diskutován na Radě pro hospodářské a finanční věci, nikoliv na Radě pro konkurenceschopnost.
Závěrem jednání Rady představilo Finsko výsledky
diskuze během posledního jednání skupiny D9+
k digitálnímu desetiletí, přičemž zmínilo nutnost funkčního vnitřního trhu, silné datové ekonomiky a posílené
globální spolupráce.
/V. Smolková/

Debata o obnově ekonomiky > Evropský parlament
Diskuzní panel na vysoké úrovni 22. února na závěr
každoročního Evropského parlamentního týdne varoval před ekonomickými obtížemi vyplývajícími z pandemie a zároveň upozornil, že tato krize by mohla
nabídnout šanci na obnovu ekonomik EU.
Předseda Parlamentu David Sassoli řekl, že krize vyvolaná pandemií je přímým důsledkem hospodářského systému založeného na maximalistickém využívání zdrojů
a ukazuje se neudržitelnost tohoto hospodářského modelu. Přehodnocení ekonomických nástrojů bude důležitým
faktorem hospodářského oživení a transformace EU.
Předseda portugalského parlamentu Ferro Rodrigues
zdůraznil, že je nutné přezkoumat ekonomické nástroje
EU, aby se podpořilo oživení v EU. Zdůraznil potřebu
dosáhnout na úrovni EU pokroku v evropském pilíři sociálních práv a zdůraznil, že pandemie výrazně zhoršila
sociální vyloučení.
Generální tajemník OSN António Guterres upozornil na
nebezpečí nerovného zotavení se z krize na globální
úrovni a na to, že různá dostupnost vakcíny tuto nerovnost ještě zvýší. Zároveň připomněl důležitost cílů v oblasti klimatu, kdy hrozba změny klimatu s příchodem
pandemie nezmizela.
Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgevová také varovala před nerovnoměrným
zotavením se z pandemie, a to i v samotné EU. Uvedla,
že bez kontroly by to mohlo vést k velkým rozdílům
a také k pomalejšímu sbližování ekonomik po celá desetiletí. Varovala i před předčasným snižováním akomodačních politik a uvedla, že tyto podpůrné fiskální
politiky by měly být doprovázeny strukturálními reformami, aby byly ekonomiky ekologičtější a digitalizované.
Předseda Evropské rady Charles Michel uvedl, že ekonomiky po pandemii je třeba oživit s ohledem na klima-

tické a digitální priority. Dodal, že finanční prostředky
a politiky EU pro řešení pandemie musí být navrženy
podle potřeb mladé generace, která pandemií značně
utrpěla.
Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová zdůraznila potenciál EU Next Generation pro utváření ekologičtějších, digitálnějších a inkluzivnějších ekonomik EU.
Dodala, že národní parlamenty musí hrát konstruktivní
úlohu při využití těchto fondů EU ve prospěch růstu jednotlivých zemí.
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová zdůraznila, že je důležité pokračovat v ochraně
ekonomik a zároveň pracovat na jejich transformaci.
Zdůraznila také význam EU Next Generation a roli
národních úrovní.
Diskuze s komisařem pro ekonomiku Paolem Gentilonim a předsedou Euroskupiny Paschalem Donohoem
se zaměřila na potřebu zachovat expanzivní fiskální
politiku v blízké budoucnosti a zároveň využít příležitosti k orientaci poptávky a růstu správným směrem.
V rozpravě o rozpočtu EU komisař Johannes Hahn
a poslanci Parlamentu důrazně apelovali na poslance
20 zbývajících zemí EU, aby urychleně ratifikovali rozhodnutí o vlastních zdrojích s cílem rychle rozvinout plán
obnovy. Poslanci národních parlamentů prosazovali
větší úlohu svých orgánů s ohledem na nový dvoupilířový finanční systém, který je financován z peněz vypůjčených na finančních trzích a s novými vlastními zdroji.
Sekce Parlamentu pro životní prostředí a zdraví diskutovala o synergiích mezi Zelenou dohodou pro životní
prostředí a cestou k vybudování odolnější Evropské
zdravotní unie. Poslanci výborů pro sociální věci diskutovali o 20 zásadách evropského pilíře sociálních práv,
aby posloužil jako cesta z krize. /E. Bernardová/

Debata o vakcínách proti nemoci covid-19 > Evropský parlament
Poslanci Parlamentu požadovali v rámci slyšení
25. února vyjasnění dodávek vakcín a trvali na dodržování smluv ze strany farmaceutických společností.
Ptali se generálních ředitelů a zástupců předních farmaceutických společností, včetně společností AstraZeneca, Moderna, CureVac, Novavax, Pfizer a Sanofi,
jak odstranit překážky rychlejší komercializace, výroby a distribuce vakcín.
Dále se zajímali o globální transfery technologií, sdílení
patentů a jak plánují aktualizace svých vakcín s ohledem
na nové mutace. Byla diskutována také otázka možnosti
urychlení schvalovacího procesu ze strany Evropské
agentury pro léčivé přípravky pro vakcíny určené na
unijní trh a také případný zákaz vývozu očkovacích látek ze zemí EU, jak byl zaveden v jiných zemích. Zástupci firem v diskuzi zdůraznili výzvu budování výrobních
kapacit pro zcela nové a složité výrobky a také mezinárodní povahu dodavatelských řetězců. Bylo to poprvé, kdy se ředitelé hlavních výrobců vakcín setkali se
zvolenými zástupci.
Závod o výrobu vakcín se stupňuje a k jeho podpoře je
třeba využít všech dostupných nástrojů. To bylo dle
předsedy Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin Pascala Canfina (Renew Europe,
FR) smyslem tohoto slyšení. Parlament bude plnit svou
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úlohu v bitvě o nasazení vakcíny a kontaktní skupina
vytvořená Parlamentem a Komisí dále ještě posílí jeho
roli. Aktuální výzvou je vyrábět extrémně složité produkty v měřítku, které je naprosto bezprecedentní.
Dle předsedy Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Cristiana Bușoi (EPP, RO), je to průmyslová výzva.
Toto slyšení bylo také testem demokratické zodpovědnosti, nedostatků ve výrobě a také o závazcích a povinnostech průmyslu. Zájmem je pomoci průmyslu dodat
včas vakcíny, protože prioritou je dokončit očkování.
Vývoj a distribuce účinných a bezpečných očkovacích
látek proti onemocnění covid-19 je nejúčinnější reakcí
na pandemii a je i jádrem strategie EU pro obnovu.
Vzhledem k nutnosti zvýšení výroby a přístupu k očkovacím látkám bylo cílem tohoto slyšení zjistit fakta
a najít řešení pro zrychlení očkování proti covid-19
v Evropě. Dalším cílem byla otevřená diskuze s generálními řediteli farmaceutických firem, Komisí a dalšími
zúčastněnými stranami o tom, jak překonat překážky
rychlejší komercializace, výroby, distribuce a spravedlivého přístupu k očkovacím látkám proti covid-19.
/E. Bernardová/

Schválené rámcové pozice > Informace
Rámcová pozice k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů Doporučení členským státům
ohledně jejich strategického plánu pro společnou zemědělskou politiku (vypracovalo Ministerstvo zemědělství)
Rámcová pozice ke sdělení Komise Radě – Posouzení
akčního plánu České republiky k nápravě nedostatků
zjištěných v roce 2019 při hodnocení uplatňování
schengenského acquis v oblasti navracení
(vypracovalo Ministerstvo vnitra)
Rámcová pozice k návrhu doporučení Rady, kterým se
mění doporučení Rady (EU) 2020/1475 ze dne 13. října 2020 o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii covid-19
(vypracovalo Ministerstvo vnitra)
Rámcová pozice k návrhu doporučení Rady, kterým se
mění doporučení Rady (EU) 2020/912 o dočasném
omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné,
a o možném zrušení tohoto omezení (vypracovalo Ministerstvo vnitra)
Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě: Jednotně proti covid-19
(vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví)

Rámcová pozice k návrhu doporučení Rady o společném
rámci pro používání, validaci rychlých testů na antigen
a pro vzájemné uznávání výsledků testů na covid-19
v EU (vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví)
Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady
2002/465/SVV, pokud jde o jeho uvedení do souladu s
pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů
(vypracovalo Ministerstvo spravedlnosti)
Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/41/EU,
pokud jde o její uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů (vypracovalo Ministerstvo spravedlnosti)
Rámcová pozice ke Zprávě Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Druhý výhled pro čisté
ovzduší (vypracovalo Ministerstvo životního prostředí)
Rámcová pozice k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o svěření prováděcích
pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých
v určitých ustanoveních dané směrnice (vypracovalo
Ministerstvo financí)

Program evropských institucí od 2. do 8. března > Informace
Mimořádné videokonferenční zasedání ministrů odpovědných za cestovní ruch, 1. března
Ministři budou debatovat o přípravě na otevření letní
turistické sezóny, procesu obnovy cestovního ruchu a o
aktivitách k zajištění udržitelného, digitálního a konkurenceschopného cestovního ruchu.
Mimořádná neformální videokonference ministrů
zdravotnictví, 1. března
Videokonference byla ad hoc uspořádána ze strany
portugalského předsednictví v Radě v kontextu nutnosti
řešení aktuálních otázek na téma nových variant viru
covid-19 na úrovni EU.

Neformální videokonference ministrů obchodu,
2. března
Ministři budou mít na programu pouze jediný bod, a to
diskuzi ke sdělení Komise k prověrce obchodní politiky
EU. Sdělení definuje koncept „otevřené strategické autonomie“ a také 6 klíčových oblastí, na něž by se obchodní politika měla zaměřit v následujících letech.
Zasedání kolegia komisařů, 3. března
Proběhne diskuze na téma reakce fiskální politiky na
následky pandemie covid-19 a k doporučením Komise
ohledně efektivní a aktivní podpoře zaměstnanosti.
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