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Milí čtenáři,
máme před sebou týden, jehož pracovní
část je ohraničena dvěma významnými
dny. V pondělí si prakticky celý svět připomněl Mezinárodní den žen, v pátek
pak uplyne již 22 let od vstupu ČR, Maďarska a Polska do NATO. Tyto tři země
tehdy k Severoatlantické smlouvě přistoupily jako první země bývalého Východního bloku, a to jistě stojí za zmínku. Stejně
jako i to, že ratifikační listiny v USA přebírala Madeleine Albrightová, historicky
první žena ve funkci ministryně zahraničních věcí USA.
Na programu jsou tento týden dvě videokonferenční jednání Rady EU a v Bruselu
plenární zasedání Evropského parlamentu. Doma nás pak tento týden čeká pokračování v přípravě Národního plánu
obnovy, o kterém budeme mimo jiné diskutovat v několika senátních výborech,
a samozřejmě také v práci na přípravách
českého předsednictví v Radě EU.
První videokonference na úrovni Rady EU
se uskuteční ve čtvrtek, kdy se distančně
setkají ministři spravedlnost, aby projednali téma uchovávání údajů elektronické
komunikace pro účely boje proti trestné
činnosti, posílení uplatňování Listiny zá-

kladních práv v EU nebo novinky ve věci
zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. V pátek se uskuteční online schůzka ministrů vnitra, kteří budou diskutovat
o směrnici o odolnosti kritických subjektů,
stavu vyjednávání Paktu o migraci
a azylu nebo o posílení spolupráce v
oblasti navracení a zpětného přebírání.
Poslanci Evropského parlamentu se budou během třetího letošního plenárního
zasedání věnovat novému investičnímu
programu InvestEU, programu EU pro
zdraví EU4Health, který by měl
v období 2021 – 2027 podpořit připravenost zdravotnictví na krize a budoucí
možné zdravotní hrozby, změně klimatu,
konkrétně otázce zavedení poplatků za
uhlík při dovozu, podpoře LQBTIQ práv
nebo nedávným krokům polských, maďarských a slovinských úřadů, které mohou mít negativní dopad na nezávislost
tamních médií. Hned v pondělí bylo plenární zasedání zahájeno oslavou Mezinárodního dne žen, během níž vystoupily
předsedkyně Komise Ursula von der
Leyenová a prostřednictvím videozprávy
viceprezidentka USA Kamala Harrisová
a novozélandská premiérka Jacinda
Ardernová.

Kulatý stůl Národního konventu o EU
V pátek 5. března se uskutečnil kulatý
stůl Národního konventu na téma
„Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví
na evropské úrovni“. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou
komor Parlamentu, hospodářské, akademické a sociální sféry. Odborným
garantem byl Institut pro evropskou
politiku Europeum.
Debata Národního konventu o EU se zaměřila na tři diskuzní otázky. (1) Měla
by Evropská unie získat dodatečné pravomoci v oblasti ochrany veřejného zdraví? (2) Jak by se měla upravit přeshraniční/mezistátní spolupráce v oblasti
ochrany zdraví? (3) Měla by EU budovat
vlastní kapacity pro výrobu zdravotních
pomůcek a do jaké míry by měla vlastnit
strategické rezervy?
Kulatý stůl zahájil Štěpán Černý, ředitel
Odboru koordinace evropských politik na
Úřadu vlády ČR. Zdůraznil, že Evropská
unie tradičně v oblasti zdravotnictví neměla velké pravomoci, což bylo dáno
především historickými důvody a zároveň

citlivostí daného tématu. Š. Černý konstatoval, že i přes pandemii není mezi
členskými státy zásadní podpora
k posilování pravomocí Evropské unie,
ale spíše existuje tendence současnou
spolupráci zlepšit.
První stanovisko prezentovala Marcela
Kubicová za Ministerstvo zdravotnictví.
Ta zdůraznila, že Ministerstvo zdravotnictví podporuje rozšíření mandátů Evropské agentury pro léčivé přípravky
(EMA) a Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a zároveň zdůrazňuje, že tyto instituce musí
mít dostatek personálu a finančních
prostředků tak, aby mohly řádně plnit
vymezené pravomoci.
Další stanovisko představil Ondřej
Koutek z Ministerstva vnitra. Dle něj
v rámci zdravotnických otázek dochází
k přirozenému pnutí mezi kompetencemi
členských států a Evropské unie.
/Pokr. na s. 2/

Poslední stanovisko představil Michal Koščík
z Masarykovy univerzity. Konstatoval, že je v rámci Unie
nutné podporovat mobilitu zdravotních pracovníků, kteří
by měli být dostatečně finančně motivování. M. Koščík
dále podotkl, že v rámci budování evropských strategických rezerv je lepší cestou uskladnění zdravotnických potřeb pro budoucí krize než silná podpora výroby na domácí úrovni, která by vedla k protekcionistickým tendencím.
Vystupující ve svých příspěvcích podpořili chystané změny
mandátů ECDC a EMA a zároveň zdůraznili nutnost pří-

pravy přeshraničního sdílení zdravotnických kapacit na
období pandemie.
Více informací o činnosti Národního konventu o EU naleznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípadě
na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook
(Národní konvent o EU) nebo Instagram
(#Narodnikonvent). Z kulatého stolu budou vypracována doporučení, která budou představena vládě České
republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.
/J. Sochor/

Týden makroregionálních strategií > Informace
Ve dnech 1. až 5. března se uskutečnil již druhý týden
makroregionálních strategií EU.
Tato událost byla důležitá i pro ČR, jelikož je aktivní v
jedné ze čtyř makroregionálních strategií (MRS) - Podunajské strategii. Motto letošního ročníku bylo „Reconnect,
Rethink, Recover“, čímž Komise jasně poukázala na nové
příležitosti a důležitost reagovat na dopady pandemie
covid-19. Z důvodu nepříznivé pandemické situace se celý
týden jednalo pouze v online prostoru, přičemž se celkem
uskutečnilo až 22 jednání.
Týden otevřela Elisa Ferreirová, komisařka pro soudržnost
a reformy, a připomněla důležitost spolupráce a nalezení
lídrů zejména v současné krizové době. Ostatní část pondělního veřejného programu se nesla v duchu potřeby zvýšení participace mládeže a občanské společnosti v procesech MRS. Jedna z panelových diskusí také hledala cesty pro MRS, jak přispět k obnově po pandemii covid-19.
Úterý bylo věnováno specifickým workshopům. V případě
Podunajské strategie se nejdřív diskutovalo o možnostech
přispět k hospodářskému a investičnímu plánu pro západní Balkán. V odpoledních hodinách se uskutečnilo i jednání
národních koordinátorů s koordinátory prioritních oblastí
Podunajské strategie pod taktovkou slovenského předsednictví. Hlavními tématy byly financování, lepší zapojení

zemí mimo EU do strategie, ale také potřeba aktualizace plánů jednotlivých prioritních oblastí.
Ve středu ráno proběhla výměna zkušeností o začleňování priorit MRS do národních operačních programů
napříč všemi čtyřmi MRS. Odpoledne členské státy diskutovaly přímo s vedením Generálního ředitelství Komise pro regionální politiku o tom, jak umožnit státům zapojeným v MRS lépe čerpat z přímo a nepřímo řízených programů EU (např. Horizon Europe, Digital Europe, LIFE atd.) za podmínky zachování rovných podmínek i pro státy, které nejsou do žádné MRS zapojeny.
Čtvrtek pokračoval v tomto duchu a zástupci členských
států mohly využít workshopů se správci jednotlivých
přímo a nepřímo řízených programů EU. Týden zakončilo jednání skupiny na vysoké úrovni pro makroregionální strategie EU, která se zaměřila na zprávu Komise
o implementaci MRS a na ní navazující loňské závěry
Rady EU. Byly představeny také předběžné závěry
první zprávy občanské společnosti k implementaci MRS,
která by měla být zveřejněna v srpnu. Druhá část jednání byla opět věnována financování MRS, zejména
začleňování priorit MRS do národních programů na
období 2021-2027 s důrazem na řešení dopadů pandemie covid-19. /L. Lukačovič/

Reakce EU v oblasti fiskální politiky > Komise
Komise vydala 3. března sdělení, které členským státům poskytuje obecné pokyny a stanovuje hlavní zásady k provádění fiskální politiky v nadcházejícím období. Komise také uvádí, jaké možnosti zvažuje ohledně
deaktivace nebo pokračování obecné únikové doložky.
V úvodu Komise vychází z analýzy hospodářské situace
a nastínění budoucího výhledu. Na konci roku 2020 a na
začátku nového roku byla výkonnost evropského hospodářství slabší, avšak prognóza Komise ze zimy 2021 počítá s tím, že na jaře dojde opět k růstu a v létě k jeho
zrychlení. Celkově se očekává, že po poklesu o zhruba
6,5 % v roce 2020 se růst v EU a eurozóně v roce 2021
znovu obnoví přibližně na 3,75 %. S pokračujícím oživením
by roční tempo růstu v roce 2022 mělo dosáhnout přibližně 4 % v EU a 3,75 % v eurozóně. Tyto projekce však
provází významná nejistota a zvýšená rizika závisející
zejména na vývoji pandemie a na úspěchu očkovacích
kampaní. Silným impulsem pro hospodářství EU by bylo
ambiciózní a rychlé provedení programu Next Generation
EU, včetně v něm obsaženého Nástroje pro oživení a odolnost.
Komise je přesvědčená, že koordinace národních fiskálních politik má pro podporu oživení ekonomiky zásadní
význam. Uvádí, že fiskální politika by měla zůstat pružná
a měla by se přizpůsobovat vyvíjející se situaci. Podpůrná
opatření by měla být včasná, dočasná a cílená. Fiskální
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opatření by měla maximalizovat podporu oživení, aniž
by předjímala budoucí fiskální trajektorie. Opatření
by proto neměla vytvářet trvalou zátěž pro veřejné
finance.
Komise varuje před předčasným ukončením fiskální
podpory, která by měla být nejen letos, ale i příští rok
zachována. Jde především o opatření fiskální politiky,
která řeší krátkodobé důsledky koronavirové pandemie a podporuje ekonomické oživení a zároveň neohrožuje fiskální udržitelnost v střednědobém horizontu.
S tímto cílem navrhla Komise v březnu minulého roku
i aktivaci obecné únikové doložky v rámci své strategie rychlé a koordinované reakce. Umožnila tak
členským státům přijmout opatření k náležitému řešení
krize a zároveň se odchýlit od rozpočtových požadavků, které by se v evropském fiskálním rámci jinak
uplatňovaly. Dle předběžných údajů a prognóz, obecná úniková doložka by měla být v roce 2022 nadále
uplatňována a další uplatňování či deaktivace bude
posuzováno v návaznosti na dialog s Radou na základě aktualizované prognózy. K deaktivaci obecné únikové doložky by mohlo dojít tedy v roce 2023.
Se snížením zdravotního rizika je však možné i žádoucí
pak fiskální opatření postupně přeorientovat na cílenější prospektivní opatření, /Pokr. na s. 3/

která podpoří stabilní a udržitelné oživení. V tomto kontextu bude hrát zásadní roli optimální využití Nástroje
pro oživení a odolnost, který má být stěžejním nástrojem
pro zvýšení odolnosti ekonomik se zajištěním zelené
a digitální transformaci. Tento nástroj poskytne
v nadcházejících letech znační fiskální impuls; uvolní se

částka 321,5 miliard eur ve formě grantů a až 360 miliard eur ve formě půjček členským státům.
V neposlední radě, Komise ve svém sdělení potvrdila
svůj záměr znovu zahájit veřejnou diskuzi o rámci pro
správu ekonomických záležitostí. /M. Ondičová/

Zahájení činnosti společného rezervního fondu > Komise
Komise přijala 26. února sdělení, kterým informuje
o krocích v souvislosti s přípravou zahájení činnosti
společného rezervního fondu spolu s novým víceletým
finančním rámcem.
Společný rezervní fond bude udržovat rezervy, které
zajistí fungování všech rozpočtových záruk EU, a to v jediném portfoliu. Mezi nástroje, které budou přispívat do
rezerv, patří tři již zřízené záruční fondy, jakož i nové přispívající politické nástroje v rámci víceletého finančního
rámce na období 2021–2027 (záruka EU v rámci programu InvestEU, záruka pro vnější činnost v rámci nástroje
NDICI, EFSD+). Prostředky udržované ve společném rezervním fondu představují kapitálovou rezervu pro absorbování pohledávek vyplývajících z neúspěchů projektu
nebo jiných ztrát, které realizační partneři utrpěli v souvislosti s investičními operacemi, nebo z úvěrů finanční pomoci, které jsou podporovány zárukami EU.
Společné řízení rezerv pro různé rozpočtové záruky
a finanční pomoc umožňuje dosáhnout významných úspor
z množství a rozsahu. Umožňuje Komisi navrhovat a provádět jednotnou investiční strategii prostřednictvím jediného rozsáhlého portfolia tak, aby byl optimalizován poměr
rizika a návratnosti a likvidita portfolia a aby byly k dispozici zdroje pro splnění požadavků na ručení z příslušných rozpočtových záruk. V průběhu roku 2020 Komise
výrazně investovala do přípravy právního, politického
a technického rámce pro řízení společného rezervního fon-

du. Tato práce připravila Komisi na to, aby v průběhu
roku 2021 účinně řídila přechod na společný rezervní
fond a postupnou aktivaci jeho složek.
Očekává se, že fond dosáhne v průběhu období 2021
–2027 rámce výše 25 miliard eur. Po vstupu víceletého finančního rámce v platnost obdržel společný rezervní fond okamžitě 8 miliard eur v aktivech záručního
fondu EFSI. Poté bude následovat převod rezerv Záručního fondu pro vnější vztahy (3 miliardy eur) a Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD; 0,75 miliardy eur) v okamžiku přijetí nařízení týkajícího se Nástroje pro sousedství a rozvojovou spolupráci (NDICI).
Výsledkem bude společný rezervní fond s aktivy ve
výši přibližně 12 miliard eur, a to do poloviny roku
2021.
V následujících letech získá fond z programu InvestEU
a ze záruky pro vnější činnost v rámci nástroje NDICI
velké přísuny prostředků ve výši 2 až 3 miliardy eur za
rok. Během prvních let existence víceletého finančního
rámce 2021–2027 bude tvorba rezerv programu InvestEU obsahovat především zdroje mobilizované prostřednictvím půjček EU nové generace (nástroj NGEU).
Částka tvorby rezerv získaná z výpůjček nástroje
NGEU bude záviset na objemu operací, které mohou
realizační partneři provést do konce roku 2023.
/M. Ondičová/

Návrhy v sociální oblasti > Komise
Dne 4. března zveřejnila Komise čtyři návrhy
v sociální oblasti. Konkrétně se jedná o Akční plán pro
plnění evropského pilíře sociálních práv,
o návrh směrnice ke mzdové transparentnosti, o strategii k právům osob se zdravotním postižením pro období 2021-2030 a o doporučení Komise k efektivní aktivní podpoře zaměstnanosti po koronavirové krizi.
Akční plán pro plnění evropského pilíře sociálních práv
se zaměřuje na vyzdvihnutí priorit v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti a zároveň představuje cíle, kterých by
mělo být do roku 2030 dosaženo. Třemi hlavními cíli
jsou, aby nejméně 78 % lidí ve věku 20 až 64 let bylo
zaměstnáno, aby se minimálně 60 % všech dospělých
účastnilo každoročně školení, a aby počet lidí ohrožených
chudobou byl snížen nejméně o 15 milionů.

Návrh směrnice ke mzdové transparentnosti se pokusí pomocí nových opatření zajistit, aby ženy a muži
v EU dostali stejnou odměnu za stejnou práci. Platová
rovnost je jednou z dlouhodobých priorit Komise. Opatření cílí především na transparentnost pro osoby hledající zaměstnaní.
Strategie k právům osob se zdravotním postižením
pro období 2021-2030 posiluje právní rámec EU v této
oblasti. Zaměřuje se především na přístupnost, rovnost,
kvalitu života a nediskriminaci.
Doporučení Komise k efektivní aktivní podpoře zaměstnanosti po koronavirové krizi, které členským
státům v bodech doporučuje opatření, která by měla
vést k podpoře trhů práce. Navrhuje vytvoření náborových pobídek a podnikatelskou podporu.
/J. Matera/

Unie rovnosti > Komise
Komise vydala 3. března novou Strategii týkající se
práv osob se zdravotním postižením na období 20212030, kterou navazuje na předchozí Evropskou strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010
–2020.
Ta připravila půdu pro bezbariérovou Evropu a posílila
postavení osob se zdravotním postižením tak, aby mohly
plně využívat svých práv a zapojit se do společnosti
a ekonomiky.
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Nová strategie zohledňuje rozmanitost zdravotního
postižení zahrnujícího dlouhodobé fyzické, duševní,
mentální nebo smyslové postižení a zabývá se také rizikem vícenásobného znevýhodnění, jemuž čelí ženy, děti,
starší osoby, uprchlíci se zdravotním postižením a osoby
se socioekonomickými obtížemi. Nová strategie proto
obsahuje ambiciózní soubor opatření, která se zaměřují
zejm. na zajištění důstojné kvality života a nezávislý
život (vč. sociální ochrany a nediskriminaci na pracovišti).
/Pokračování na s. 4/

Jejím cílem je účinně chránit osoby se zdravotním postižením před jakoukoli formou diskriminace a násilí, zajistit
rovné příležitosti a přístup ke spravedlnosti, vzdělávání,
kultuře, sportu a cestovnímu ruchu, ale také rovný přístup
ke všem zdravotnickým službám.
Komise bude podporovat členské státy při vytváření jejich
vnitrostátních strategií a akčních plánů dalšího provádění

Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením
a právních předpisů EU v této oblasti. Do konce roku
2023 navrhne vytvoření evropského průkazu zdravotně postižených, který bude uznáván ve všech členských
státech. Strategie představuje příspěvek k vytvoření
Unie rovnosti a celosvětově má posílit práva osob se
zdravotním postižením. /M. D. Ličková/

Neformální videokonference ministrů pro cestovní ruch > Rada
V pondělí 1. března se za účasti náměstka sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj Davida
Koppitze konalo neformální videokonferenční jednání
ministrů pro cestovní ruch. Tématem byl aktuální stav
sektoru cestovního ruchu, možnosti zlepšení volného
pohybu osob a opatření ke střednědobému oživení sektoru a jeho transformaci.
Jednání zahájil portugalský ministr hospodářství a digitální transformace Pedro Siza Vieira. Připomněl, že na evropské úrovni by měly být přijaty opatření k oživení sektoru cestovního ruchu a také pomoci tomuto sektoru
k jeho dlouhodobé transformaci.
Následně generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) Zurab Pololikashvili zdůraznil nutnost
mezinárodní spolupráce pro podporu cestovního ruchu
formou očkování nebo zdravotních protokolů. Komisař pro
vnitřní trh Thierry Breton také zdůraznil nutnost koordinace
a společného přístupu. Komise připraví do konce března
návrh digitálního zeleného pasu a během roku 2021
doporučující protokoly pro služby hoteliérství a pohostinství.
V navazující diskuzi členské státy zmiňovaly krátkodobé
i střednědobé výzvy cestovního ruchu. Z krátkodobého
hlediska je dle členských zemí zásadní zavést koordino-

vaný přístup a předvídatelná pravidla, která jsou
předpokladem k navrácení důvěry v cestování a obnově volného pohybu osob. Řada států podpořila rozšíření očkování, rychlých testů a zavedení vakcinačních,
resp. zdravotních pasů, nicméně některé delegace
včetně ČR upozornily na potřebu získat další informace, případně zdůraznily, že pasy nemají vést
k diskriminaci. Státy rovněž představily své programy
na podporu sektoru a uvítaly prodloužení dočasného
rámce pro státní podpory, přičemž zdůrazňovaly potřebu zajistit likviditu zejm. pro malé a střední podniky.
Ze středně- a dlouhodobého hlediska státy většinově
upozorňovaly na potřebu transformace cestovního ruchu směrem k větší udržitelnosti, zelené a digitální
transformaci a vzniku nových obchodních modelů. Některé delegace připomněly sociální aspekt transformace, potřebu zachovat kvalifikovaná pracovní místa a
rozvíjet zvyšování dovedností. Cílem by mělo být zachování EU jako světové turistické destinace č. 1.
V tomto směru řada států zmínila význam chystané
Agendy EU pro cestovní ruch do r. 2050. Z hlediska
finanční podpory delegace často připomínaly možnosti
plynoucí z Nástroje na podporu oživení a odolnosti,
nového víceletého finančního rámce a strukturálních
fondů EU. /V. Smolková s využitím zdrojů MMR/

Neformální videokonference ministrů obchodu > Rada
V videokonference ministrů obchodu měla 2. března na
programu diskuzi ministrů ke sdělení Komise
k prověrce obchodní politiky. Delegaci ČR vedl místopředseda vlády Karel Havlíček.
Primárním podnětem přípravy sdělení vydaného 18. února
2021 byly dopady pandemie covid-19 na globální obchod a snaha učinit společnou obchodní politiku EU více
odolnou vůči budoucím krizím a rovněž konkurenceschopnou ve světle dvojí tranzice. Vstupy do sdělení poskytlo
více než 400 příspěvků zaslaných v rámci veřejné konzultace probíhající ve druhé polovině roku 2020.
Jedním z cílů sdělení bylo také naplnit definici otevřené
strategické autonomie – prozatím spíše volněji vymezenou - konkrétním obsahem. Dle Komise zdůrazňuje otevřená strategická autonomie „schopnost EU samostatně se
rozhodovat a ovlivňovat globální dění skrze leadership a
jednání, při současném sledování vlastních strategických
zájmů a hodnot“.
Komisař Valdis Dombrovskis sdělení v úvodu krátce
představil. Zdůraznil zejména otevřenost evropské ekonomiky a nezbytnost zachování tohoto trendu (export tvoří
35 % unijního HDP). Zároveň ale také zmínil potřebu diverzifikace evropských dodávek které jsou v případě některých produktů nadměrně závislé na omezeném množství
dodavatelů. Z regionálního hlediska padl důraz především na posílení transatlantické vazby.
V rámci diskuze všechny členské státy sdělení v obecné
rovině přivítaly, lišily se nicméně akcenty na jednotlivé
elementy obsahu. Jedním z výrazných prvků, které sdělení
pro další roky nastiňuje, je návrh na zavedení Pařížské
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dohody jakožto podstatného ustanovení všech budoucích obchodních dohod. To by znamenalo, že odstoupení třetí země od Pařížské dohody, či její neplnění
by mohlo vést k faktické blokaci obchodní dohody či
klimatickému vetu. Návrh podpořily země Beneluxu
a Francie, na druhé straně velká část členských zemí
apelovala na vyváženost obchodních dohod a jejich
nepřetěžování co do posilování prvků udržitelnosti. Dle
Maďarska by obchodní dohody měly sledovat čistě
ekonomické cíle.
Většinově bylo zmiňováno posílení transatlantických
vztahů, význam otevřené a ofenzivní obchodní agendy, včetně urychlené ratifikace dojednaných obchodních dohod a význam digitálního obchodu, přičemž tyto
akcenty podpořila také ČR. Diskutováno bylo také
možné zkracování hodnotových řetězců, což podpořilo Polsko a Rakousko. Dle ČR, která klade primárně
důraz na diverzifikaci dodávek, by mělo být jejich
zkracování činěno výhradně na základě kvalitních dat
a důsledných analýz v přesně cílených citlivých sektorech, což podpořilo také Nizozemsko.
Debata se nevyhnula ani rozhodnutí Komise prodloužit
autorizační režim vývozu vakcín z EU do třetích zemí,
které kritizovalo Švédsko, Belgie a Irsko. Diskuze zesílily poté, co Itálie zablokovala vývoz dávek očkovací
látky firmy AstraZeneca do Austrálie, neboť firma dle
EU nadále neplní smluvní závazky. Komise autorizační
režim hájí s tím, že se jedná primárně o nástroj posílení
transparentnosti a naprostá většina vývozu je povolována./E. Kozelková Drnovská/

Debata o právech dětí > Evropský parlament
Dne 2. března se konala ve výboru pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) rozprava
o právech dětí. Poslanci se shodli na tom, že by členské státy Unie měly zvýšit investice do školství, dětských skupin, rozvoje bydlení a podpory rodin tak,
aby se tyto služby dostaly ke všem rodinám s dětmi.
Během zasedání výboru schválili poslanci text rezoluce,
která popisuje negativní důsledky pandemie covid-19
na situaci dětí v EU. Podle poslanců se díky pandemii
zhoršil přístup dětí ke vzdělání, zvedlo se riziko propadu do chudoby a zvýšilo se i nebezpečí páchání násilí
a zneužívání dětí.
Text vyzývá členské státy, aby zabezpečily právo každého dítěte na kvalitní vzdělání a aby bojovaly proti

diskriminaci podzastoupených skupin, jako jsou např.
Romové, děti s postižením anebo děti migrantů. Poslanci se také zasadili za větší práva pro děti migrantů
v EU a konstatovali, že by děti neměli být oddělovány
od svých rodičů a že by měly mít přístup k základním
veřejným službám napříč EU spolu se svými rodiči.
Jako další velké téma zmínili poslanci i obavy ohledně
sexuálního násilí na dětech, které se v Evropě prokazatelně zvýšilo během několika měsíců lockdownu. Poslanci ve své rezoluci dále připomněli, že až 23 členských
státu ještě neimplementovalo směrnici o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí
a proti dětské pornografii. /J. Janek/

Schválené rámcové pozice > Informace
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice zemědělských vstupů a výstupů a o zrušení nařízení (ES) č. 1165/2008, (ES)
č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 a směrnice Rady
96/16/E (vypracoval Český statistický úřad)

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodloužení doby trvání odrůdových
práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny
květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem
a okrasných dřevin (vypracovalo Ministerstvo zemědělství)

Program evropských institucí od 9. do 15. března > Informace
Plenární zasedání Evropského parlamentu, 8. – 12.
března
Ve středu 10. března podepíšou prezident Parlamentu
David Sassoli, předsedkyně Komise Ursula von der
Leyenová a premiér Portugalska António Costa společnou deklaraci o zahájení Konference o budoucnosti Evropy.
Neformální videokonference ministrů spravedlnosti,
11. března
Témata na neformální videokonferenci budou: uchovávání údajů o elektronické komunikaci, základní práva,
kde se první část diskuze bude věnovat návrhu závěrů
Rady o posílení uplatňování Listiny základních práv
v EU, a posléze je v plánu rozprava nad návrhem závěrů Rady ke zprávě o občanství – Posílení postavení občanů a jejich práv. Dále se ministři budou zabývat justičním vzděláváním a zřízením Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO).
Neformální videokonference ministrů vnitra, 12. března
Tématy budou směrnice o odolnosti kritických subjektů,
stav vyjednávání Paktu o migraci a azylu, posílení spolupráce v oblasti navracení a zpětného přebírání a posílení spolupráce EU-Severní Afrika v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Neformální videokonference ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele,
15. března
V rámci jednání Rady bude vedeno několik politických
diskusí. Jejich tématy budou implementace Evropského
pilíře sociálních práv, rovnost, nediskriminace
a diverzita v EU a zaměstnanost a sociální politika
v rámci evropského semestru.
Neformální videokonference ministrů vnitra a zahraničních věcí, 15. března
Tématem bude externí dimenze evropské migrační politiky v rámci Nového paktu o migraci a azylu. Diskuze se
zaměří na vzájemně výhodná partnerství se třetími zeměmi, v rámci kterých by se téma migrace mělo stát
základním prvkem bilaterálních vztahů a na posílení
spolupráce a koordinace mezi aktéry EU.
Videokonference Euroskupiny, 15. března
Na pořadu jednání v inkluzivním formátu je příprava
březnového eurosummitu.
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