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V tomto čísle naleznete 

Milí čtenáři, 

přesně po měsíci se tento týden uskuteční 
další zasedání Evropské rady. K hlavním 
tématům budou kromě covidu patřit hos-
podářská obnova, migrace a vztahy 
s Ruskem a Tureckem. Naváže na něj 
Eurosummit. 

Na programu jsou také jedny 
z posledních jednání Rady EU v rámci 
portugalského předsednictví. V pondělí 
proběhla v Lucemburku Rada pro zahra-
niční věci, která se věnovala aktuální 
situaci v Bělorusku, Iráku a Latinské Ame-
rice. Ministři také vedli neformální výmě-
nu názorů s iráckým ministrem zahranič-
ních věcí Fuádem Husajnem. V úterý se 
pak rovněž v Lucemburku koná zasedání 
Rady pro obecné záležitosti. Ta se za-
měří zejména na přípravu Evropské ra-
dy, na rozšíření a na proces stabilizace 
a přidružení nebo vztahy EU se Švýcar-
skem. Rada dále uspořádá slyšení týka-

jící se postupů podle článku 7 SEU:  
o právním státě v Polsku a o hodnotách 
Unie v Maďarsku. 

Evropský parlament má před sebou ten-
to týden dílčí dvoudenní plenární zase-
dání v Bruselu. Poslanci budou mimo jiné 
projednávat evropský právní rámec pro 
klima, budoucnost vztahů mezi EU a Švý-
carskem nebo politiku soudržnosti. Věno-
vat se budou také přípravě Evropské 
rady nebo fungování Úřadu evropského 
veřejného žalobce. 

Konec týdne bude patřit Evropské radě. 
Ta bude ve čtvrtek zahájena pracovním 
obědem lídrů s generálním tajemníkem 
OSN Antóniem Guterresem, který se za-
měří na otázky jako je multilateralismus, 
globální dimenze pandemie covidu-19, 
aktuální zahraničněpolitické dění nebo 
ochrana klimatu. V rámci vlastní Evrop-
ské rady budou premiéři a prezidenti 
pokračovat v diskuzi o aktuální epidemi-
ologické situaci a stavu očkování, zaměří 
se ale také na obnovení volného pohybu 
v EU nebo na sdílení vakcín se třetími 
státy. K dalším tématům bude patřit hos-
podářská obnova EU po pandemii, aktu-
ální situace v oblasti migrace včetně spo-
lupráce se třetími zeměmi v boji proti 
nelegální migraci, dále pak vztahy mezi 
EU a Tureckem a pokračování diskuze  
o koordinovaném přístupu EU k Rusku. 

Uplynulý víkend patřil Konferenci o bu-
doucnosti Evropy. Ve Štrasburku proběh-
lo její první plenární zasedání, které se 
věnovalo hlavně účelu a očekáváním 
spojeným s konferencí a kterého se 
účastnili zástupci Evropského parlamentu, 
Rady EU, Komise i parlamentů jednotli-
vých členských zemí a také zástupci ob-
čanů. Více si o něm můžete přečíst 
v jednom z našich článků. 

Úvodník 

Doporučení Národního konventu o EU 

Ve středu vydá Národní konvent o EU 
doporučení vzniklá na základě kulaté-
ho stolu z 11. června, jehož tématem 
byla bezpečnost a boj proti terorismu v 
Evropě. Diskuze proběhla online a zú-
častnili se jí zástupci státní správy, 
akademické, sociální a hospodářské 
sféry, společně s reprezentanty evrop-
ských institucí, neziskového sektoru a 
dalšími účastníky. Odborným garan-
tem kulatého stolu by Fakulta sociál-
ních studií Masarykovy Univerzity 
v Brně. 

Debata u kulatého stolu se zaměřila 
čtyři otázky. (1) Jaké jsou prioritní zá-
jmy České republiky v oblasti vnitřní 
bezpečnosti, které chce do budoucna 
prosazovat na evropské úrovni? (2) Jak 
zajistit do budoucna rovnováhu mezi 
bezpečností a zasahováním do základ-
ních práv? (3) Mají Česká republika  
a Evropská unie vhodný právní rámec 
pro řešení výzev v oblasti terorismu? (4) 
Jakým způsobem čelit radikalizaci 
v České republice a EU? /Pokr. na s. 2/ 

Zdroj: Multimedia.europarl.europa.eu 
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Diskutující i autoři stanovisek se v debatě shodli, že je 
téma vnitřní bezpečnosti důležité stejně tak jako proble-
matika terorismu. Přesto by problematika terorismu ne-
měla zastínit další významná bezpečnostní témata, 
jakými jsou například násilná trestná činnost, organizo-
vaný zločin, vyčerpávání výnosů z trestné činnosti či hroz-
by související s klimatickou změna. Kulatý stůl 
v podobném duchu schválil celkem pět doporučení. Čes-
ká republiky by měla prosazovat komplexní pojetí bez-
pečnosti na evropské úrovni a mezirezortní, společně 
s multiagenturním přístupem k řešení problémů v oblasti 
vnitřní bezpečnosti na evropské úrovni. Cílem České re-
publiky by mělo být aktivně přispívat ke tvorbě no-
vých nástrojů boje proti organizovanému zločinu  
a zlepšit strategickou komunikaci s veřejností o otázkách 
organizovaného zločinu a násilné kriminality. Podle třetí-
ho doporučení by Česká republika měla podporovat 
činnost Evropského veřejného žalobce a pravidelně vy-

hodnocovat efektivitu jeho činnosti. Česká republika by 
se zároveň podle čtvrtého doporučení měla aktivně 
podílet na tvorbě vhodných nástrojů pro hodnocení 
efektivity protiteroristické politiky se specifickým za-
měřením na oblast deradikalizace. Poslední doporu-
čení následně vyzývá Českou republiku k sledování 
sociálních procesů v post-pandemické době tak, aby 
mohly být podchyceny rizikové trendy a události 
z hlediska radikalizace směrem k násilnému extremis-
mu a terorismu. 

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

Brzké poučení se z pandemie > Komise 

Dne 15. června 2021 zveřejnila Komise sdělení o brz-
kém poučení se z pandemie onemocnění covidu-19. 
Ve sdělení se Komise věnuje především hodnocení 
dosavadního průběhu pandemie onemocnění covidu-
19, způsobu jejího zvládnutí a možným poučením se 
z reakce EU a jejich členských států. 

Na úvod Komise konstatuje, že EU jako celek čelila bez-
precedentní situaci, které vedla k enormnímu  společné-
mu úsilí institucí EU a členských států, k mnoha úspěchům 
a neúspěchům. V tomto ohledu Komise vyzdvihuje napří-
klad investiční iniciativy pro reakci na koronavirus. Dále 
Komise popisuje, průběh pandemie, nedostatky v oblasti 
připravenosti a silnou reakci EU. 

Základním pilířem sdělení je 10 poučení z krize, těmi 
konkrétně jsou 1) Celosvětový zdravotní dozor a zdo-
konalený evropský systém shromažďování informací 
o pandemii; 2) Jasnější a koordinovanější vědecké pora-
denství – jmenování hlavního evropského epidemiologa 
do konce roku 2021; 3) Kontrola připravenosti – Komi-

se za tímto účelem připraví výroční zprávu o stavu 
připravenosti; 4) Rychlejší aktivace nouzových ná-
strojů – vytvoření rámce pro vyhlášení pandemického 
nouzového stavu EU. 5) Koordinace opatření – schvá-
lení balíčku k Zdravotní unii do konce roku. 

6) Partnerství veřejného a soukromého sektoru 
s cílem zajistit dostupnost vybavení a léků – Spuště-
ní Úřadu EU pro připravenost a reakci na mimořádné 
situace v oblasti zdraví (HERA); 7) Celoevropský pří-
stup v oblasti klinického výzkumu – zřízení platfor-
my EU pro multicentrická klinická hodnocení; 8) Inves-
tice do zdravotnictví a podpora odolnosti systémů 
zdravotní péče; 9) EU by měla hrát roli světového 
lídra v boji proti covidu-19 a pomoci chudším státům; 
10 Šíření informovanosti a boj proti dezinformacím 

Komise sdělení uzavírá tím, že konstatuje, že je ne-
zbytné zůstat ve střehu a nadále důsledně a koordino-
vaně bojovat proti pandemii. /J. Matera/ 

Vztahy mezi EU a Ruskem > Komise 

Komise a vysoký představitel EU pro zahraniční věci  
a bezpečnostní politiku dne 16. června 2021 zveřejnili 
zprávu o současném stavu vztahů mezi EU a Ruskem 
doplněnou o návrh dalšího postupu. Společné sdělení 
o vztazích EU s Ruskem s podtitulem Zatlačit, omezit, 
zapojit (JOIN (2021) 20) bylo vydáno na základě po-
žadavku květnových závěrů Evropské rady a mělo by 
sloužit jako podklad pro diskuzi nejvyšších představi-
telů během červnového jednání. 

Dokument shrnuje vývoj vztahů mezi EU a Ruskem za po-
slední roky (od roku 2014), stručně popisuje ruské aktivity 
v jeho nejbližším sousedství či aktuální vnitropolitický  
i ekonomický stav Ruska. Dále zpráva popisuje, jak EU na 
ruské škodlivé aktivity vůči ní samotné jejím členským ze-
mím či partnerům reagovala a jaké kroky učinila k posíle-
ní své odolnosti vůči hybridním hrozbám, kybernetic-
kým útokům a dezinformačním aktivitám. 

Zpráva mimo jiného uvádí, že EU bude nadále pevně 
odmítat ruské snahy o budování privilegované sféry 
vlivu a že východní partneři Unie mají svrchované prá-
vo utvářet hloubku svých vztahů s EU i dalšími mezi-
národními aktéry.  

Zpráva konstatuje, že vztahy mezi EU a Ruskem se v 
posledních letech kvůli agresivnímu chování ruské 
vlády dostaly do sestupné tendence. Obnovení part-
nerství a využití plného potenciálu, které nabízí společ-
ná historie i lidské vazby mezi EU a Ruskem, se tak 
zdají velmi vzdálené. S ohledem na dosavadní vývoj  
a ve světle strategických rozhodnutí Ruska se EU proto 
musí připravit na další zhoršení vzájemných vztahů. EU 
by se ale i přesto měla snažit tuto dynamiku změnit  
a usilovat o nastavení předvídatelného a stabilního 
vztahu s Ruskem.  

Společný dokument vysokého představitele a Komise 
především navrhuje, aby EU s cílem dosažení konstruk-
tivnějšího zapojení ze strany ruské vlády souběžně vy-
konávala aktivity vůči Rusku ve třech odlišných katego-
riích – 1) zatlačení (push back); 2) omezení 
(constraint); 3) zapojení (engage).  

V rámci první kategorie (zatlačení) by se EU i nadále 
měla ohrazovat vůči potlačování lidských práv a odsu-
zovat porušování mezinárodních aktivit ze strany Ruska. 
Na škodlivé aktivity ruské vlády EU musí i nadále od-
povídat mimo jiné prostřednictvím sankcí. 

/Pokr. na s. 3/ 
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V rámci druhé kategorie (omezování) musí EU více posílit 
svou odolnost vůči ruským pokusům o oslabování jejích 
zájmů. Vůči negativním aktivitám Ruska musí aktivně čelit 
ve spolupráci se svými partnery v rámci NATO a G7. 
Zintenzivnit by také měla spolupráci se zeměmi Východní-
ho partnerství. 

V rámci třetí kategorie (zapojení) by EU měla s Ruskem 
spolupracovat výhradně ve vybraných oblastech, kde je 

to v souladu s jejími zájmy. Posílena by měla být spo-
lupráce s občanskou společností a ochránci lidských 
práv v Rusku. Dokument také navrhuje, aby EU s Rus-
kem spolupracovala na prevenci konfliktů a řešení 
regionálních či globálních otázek mezinárodní bezpeč-
nosti. /L. Hadrava/ 

V pondělí 14. června se v Bruselu konal 18. summit EU
- Kanada. EU zastupovali předseda Evropské rady 
Charles Michel a předsedkyně Komise Ursula von der 
Leyenová, Kanadu premiér Justin Trudeau. Vrcholní 
představitelé hovořili o tom, jak společně překonat 
pandemii covidu-19 a dosáhnout udržitelného a inklu-
zivního oživení. Znovu potvrdili své ambiciózní zá-
vazky týkající se boje proti změně klimatu a ochrany 
životního prostředí, jakož i odhodlání prosazovat de-
mokratické hodnoty, mír a bezpečnost. Výstupem sum-
mitu bylo společné prohlášení.  

Vedoucí představitelé se zavázali, že zintenzivní mnoho-
stranné úsilí, jež má pomoci zajistit všeobecný a spraved-
livý přístup k cenově dostupným očkovacím látkám 
proti covidu-19. V zájmu posílení dvoustranné spoluprá-
ce v oblasti připravenosti na pandemie zahájili vedoucí 
představitelé nový dialog mezi Kanadou a EU o zdraví v 
rámci dohody o strategickém partnerství mezi EU a Ka-
nadou. 

Zástupci EU a Kanady se dohodli, že globální oživení je 
třeba směřovat k zeleným, inovativním, inkluzivním  
a odolným ekonomikám a k tvorbě důstojných pracovních 
míst. V souladu se závazky skupin G7 a G20 budou lídři 
také usilovat o to, aby bylo v rámci OECD do poloviny 
roku 2021 nalezeno konsensuální řešení, pokud jde 
o reformu mezinárodního daňového systému. 

Summit EU - Kanada > Rada 

Během summitu dále obě strany potvrdily připravenost 
spolupracovat na řešení výzev, které přináší změna 
klimatu a úbytek biologické rozmanitosti. EU a Kana-
da chtějí jít při dosahování cílů Pařížské dohody příkla-
dem a zajistit, aby do roku 2050 jejich ekonomiky byly 
klimaticky neutrální, proto budou rychle a v plném 
rozsahu plnit své ambicióznější cíle v oblasti snižování 
emisí – vnitrostátně stanovené příspěvky – pro rok 
2030. 

Letos je to pět let, kdy byla podepsána Komplexní 
hospodářská a obchodní dohoda (CETA). EU a Kana-
da potvrdily, že jsou i nadále pevně odhodlány zajistit 
plné a účinné provádění této dohody. Bylo také potvr-
zeno založení strategického partnerství EU–Kanada v 
oblasti surovin, jehož cílem je diverzifikovat nabídku 
zdrojů představujících významné vstupy pro zelenou  
a digitální ekonomiku s cílem méně využívat produ-
centy, kteří nesdílejí podobné hodnoty a postoje.  

EU a Kanada také prohloubí spolupráci v digitální ob-
lasti prostřednictvím digitálního dialogu EU–Kanada 
 a Globálního partnerství v oblasti umělé inteligence 
(GPAI), zaměřeného na využívání digitálních nástrojů. 

EU a Kanada budou nadále úzce spolupracovat 
při prosazování mezinárodního míru a bezpečnosti  
a svých společných hodnot. Budou úzce spolupracovat 
na řešení společných obav a výzev/L. Hadrava/ 

V úterý 15. června v Bruselu proběhl summit EU – 
USA. EU zastupovali předseda Evropské rady Charles 
Michel a předsedkyně Komise Ursula von der Leyeno-
vá. Spojené státy zastupoval prezident Joe Biden. Jed-
nalo se o první summit EU – USA od roku 2014 a první 
návštěvu prezidenta USA v orgánech EU od roku 2017. 

EU a USA se zavázaly, že budou i nadále podporovat 
nástroj COVAX a vybízet další dárce, aby do konce roku 
2021 poskytli na celém světě dvě miliardy dávek očko-
vacích látek. Jejich ambicí je poskytnout do konce roku 
2022 dostatečné množství vakcín k naočkování dvou tře-
tin světové populace. 

EU a USA jsou odhodlány plnit Pařížskou dohodu a pro-
vádět ji účinným a posíleným způsobem. S cílem poskyt-
nout v této souvislosti efektivní platformu pro spolupráci 
se vedoucí představitelé zavázali k vytvoření skupiny EU–
USA na vysoké úrovni pro opatření v oblasti klimatu. 

Vedoucí představitelé se zavázali k rychlému rozšíření 
technologií a politik, které dále urychlí přechod k pře-
vážně dekarbonizovanému energetickému systému. Lídři 
se rozhodli posílit spolupráci, která je zaměřena na pře-
chod na klimaticky neutrální oběhové hospodářství účinně 
využívající zdroje. Jejich záměrem je usilovat o vytvoření 
transatlantické aliance pro ekologické technologie, kte-
rá by podpořila spolupráci při vývoji a zavádění zele-

ných technologií. 

EU a USA udržují nejrozsáhlejší hospodářské vztahy 
na světě. Jsou odhodlány prohlubovat své dvoustranné 
obchodní a investiční vztahy a prosazovat a reformo-
vat mnohostranný obchodní systém založený na pravi-
dlech. Vedoucí představitelé uvedli, že hodlají využí-
vat obchodu k boji proti změně klimatu či ochraně ži-
votního prostředí. S cílem poskytnout efektivní platfor-
mu pro spolupráci zřídili vedoucí představitelé Radu 
EU–USA na vysoké úrovni pro obchod a technologie 
(TTC). 

Summit rovněž poskytl perspektivu řešení dlouhodo-
bých obchodních sporů. Vedoucí představitelé uvítali, 
že dosáhli shody ohledně rámce spolupráce pro velká 
civilní letadla, který odráží nové transatlantické vzta-
hy v této oblasti.  

EU a USA si na summitu potvrdily společné hodnoty  
a společné úsilí o podporu demokracie, míru a bez-
pečnosti na celém světě. Mají v úmyslu se vzájemně 
konzultovat a spolupracovat v celé řadě otázek týka-
jících se Číny, které zahrnují oblast spolupráce, hos-
podářské soutěže a systémové rivality. Zároveň se 
EU a USA shodly na svém zásadovém přístupu k Rusku. 
/L. Hadrava/ 

 

Summit EU - USA > Rada 
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Ve dnech 14. a 15. června 2021 se po více než roce 
konalo v Lucemburku prezenční jednání Rady pro za-
městnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotře-
bitele. Delegaci ČR vedli náměstkyně ministryně práce 
a sociálních věcí Martina Štěpánková a ministr zdra-
votnictví Adam Vojtěch. 

V dopolední části prvního dne jednání proběhla politická 
debata na téma návazných kroků k portskému sociálnímu 
summitu. V diskusi se členské státy obecně shodly na tom, 
že Portská deklarace navázaná na akční plán pro imple-
mentaci evropského pilíře sociálních práv a hlavní evrop-
ské cíle  představuje milník pro dosažení spravedlivé 
obnovy, posilování sociální konvergence a inkluzivní-
ho zeleného a digitálního přechodu.  

Zasedání pokračovalo politickou debatou zaměřenou na 
návrh směrnice o přiměřených minimálních mzdách v EU.  
K tomuto návrhu předložilo předsednictví zprávu o pokro-
ku. Nejkritičtější vystoupení zazněla ze strany členských 
států, například Dánsko, kde přetrvává preference pro 
úpravu této oblasti formou doporučení Rady, a to s ohle-
dem na obavy o zásah do národních funkčních systémů 
široce postavených na kolektivním vyjednávání. Podobně 
kritická vystoupení zazněla ze strany dalších členských 
států, například Maďarsko, které apelovaly na silnější 
zohlednění národních realit. Naopak některé členské stá-
ty, například Francie,  vyjádřily návrhu jasnou podporu. 

Odpolední debata se zaměřila na téma nových výzev 
pro sociální dialog a kolektivní vyjednávání. V nava-
zující diskuzi členské státy široce potvrdily zapojení 
sociálních partnerů do formulace národních plánů 
obnovy.  

V úvodní politické diskusi druhého dne jednání, která 
byla vedena k pandemii covidu-19, poukázalo portu-
galské předsednictví na zlepšující se epidemiologickou 
situaci a vyzvalo k další koordinaci a spolupráci, pře-
devším při použití digitálních covid certifikátů EU. Vět-
šina členských států podpořila koordinovaný postup, 
přičemž použití certifikátů by mělo být srozumitelné  
a jednoduché. Jako problematickou oblast vnímají 
členské státy uznávání certifikátů vydaných ve třetích 
zemích, vyzvaly proto Komisi k návrhu řešení.  

Dalším důležitým bodem byla implementace nařízení 
ke zdravotnickým prostředkům a nařízení ke zdravot-
nickým prostředkům in vitro. Komise informovala  
o průběhu implementace, kdy nařízení vstoupí v plat-
nost v květnu 2022, přičemž příprava systému je ná-
ročná. Několik členských států vystoupilo a vyjádřilo 
své obavy ohledně připravenosti systému. Některé 
navrhly odložení platnosti nařízení, jiné podpořily spí-
še změnu přechodného období. /J. Matera/ 

Na programu zasedání dne 14. června byly dva hlavní 
diskuzní body, které odráží priority portugalského 
předsednictví a byly k nim připraveny závěry Rady: 
(1) spolupráce se středně příjmovými zeměmi a (2) 
lidský rozvoj. Ministři ještě před tímto jednáním obdr-
želi podkladový dokument „guiding question“. Dele-
gaci ČR vedla Edita Hrdá. 

Na okraj jednání byly, vedle již zmíněných závěrů Rady 
ke spolupráci se středně příjmovými zeměmi a závěrů 
Rady k lidskému rozvoji, přijaty také závěry Rady 
k evropské finanční architektuře pro rozvoj (EFAD) a dále 
závěry Rady k cílům rozvojové pomoci EU, k nimž ČR 
plánuje uplatnit prohlášení do záznamu CRPII i Rady zdů-
razňující potřebu souladu rozvojové spolupráce s národ-
ními rozvojovými prioritami partnerských zemí.  

ČR se vyjádřilo též k bodu spolupráce se středně příjmo-
vými zeměmi. ČR má v rámci prioritních zemí tři středně 
příjmové: Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldavsko. 
Navíc Kambodža, která je též prioritní zemí, se již statis-
ticky přibližuje úrovni MICs. Právě s těmito zeměmi by 
měla být v co největší míře využívána technická asistence 
a sdílení zkušeností, které je těmito zeměmi poptávané. 
Důležitá je také podpora investic do těchto zemí za sou-
časného posílení příznivého investičního prostředí.  

Zasedání Rady pro zahraniční rozvoj ve formátu pro rozvoj > Rada 

Podle ČR by se spolupráce se středně příjmovými ze-
měmi neměla omezit na jednosměrný vztah donor-
příjemce, ale měla by se zaměřit na využití zkušeností 
středně příjmových zemí i jako donorů – například v 
případě snižování rizika katastrof mohou středně pří-
jmové země v rámci svého regionu spolupracovat s mé-
ně rozvinutými zeměmi v rámci technické asistence. 
V otázce lidského rozvoje bude nutné diskuzi zaměřit 
co nejkonkrétněji. 

V oblasti posilování zdravotnických systémů ČR kromě 
bilaterální asistence a dodávek zdravotnického materi-
álu prioritním zemím v rámci společné odezvy Team 
Europe nadále podporuje víceletý projekt na posílení 
role EU v agendě globálního zdraví, včetně větší ko-
herence mezi zdravotnickou, rozvojově-humanitární  
a bezpečnostní dimenzí této agendy. V souvislosti 
s otázkou darováním vakcín ČR podporuje činnost Team 
Europe a sdílení vakcín prostřednictvím facility. 

V rámci bodu různé byl na žádost Finska projednán 
bod ke školním stravovacím programům (Importance of 
School Meal Programs) a Španělsko informovalo o své 
kandidatuře na předsednictví ve Výboru 
OSN pro světovou potravinovou bezpečnost (CFS) v 
letech 2022–2023. /S. Máčalová/ 

Zasedání Rady pro zaměstnanost > Rada 

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov > Rada 

Ministři zemědělství a rybolovu byli portugalským 
předsednictvím v polovině června pozváni na osobní 
neformální jednání do Lisabonu, kde pro ně byl vedle 
zásadních politických jednání připraven o doprovodný 
program ve středoportugalském regionu Ribatejo. Za 
ČR se jednání zúčastnil ministr Miroslav Toman.   

Pondělní program 14. června byl věnován zasedání 
Zvláštního zemědělského výboru se stálými zástupci 
členských států, kteří přicestovali z Bruselu. Vzhledem 
k pokročilému stavu ve vyjednávání podoby budoucí 
společné zemědělské politiky (SZP) nebylo překvape-
ním, že bylo nastoleno právě toto téma. 

/Pokr. na s. 5/ 
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Úterní ministerské jednání 15. června se věnovalo potra-
vinovým systémům, inovacím a řízení přírodních zdro-
jů rovněž v kontextu SZP po roce 2020, jejíž finální po-
doba by měla být dohodnuta ještě pod taktovkou portu-
galského předsednictví příští týden. Ministr Toman stejně 
jako zbylí přítomní zástupci členských států využil příleži-
tosti a vyjádřil svůj názor na nejpalčivější a stále otevře-
ná témata spojená s budoucí podobou SZP, která se 
v těchto dnech dojednává a bude uplatňována od počát-
ku roku 2023. V diskuzi zazněly klíčové priority, které 
musí předsednictví reflektovat ve finální dohodě, jež bu-
de vedle Evropského parlamentu schvalovat samozřejmě  
i Rada. Neformálního zasedání Rady v bodě o budoucí 
SZP se bohužel nezúčastnili zástupci Evropského parla-
mentu, se kterými se povedou vyjednávání v rámci tzv. 
super-trialogu v závěru týdne 24. a 25. června. Vedle 
ministryň a ministrů zemědělství EU27 byli k části jednání 
tradičně přizvání i zástupci evropských zemědělských 

sdružení COPA-COGECA. Vyjednavači ale ujistili pří-
tomné i veřejnost, že budou brát v potaz hlasy  
i všech dalších zemědělců a zemědělských organi-
zací.  

Odpolední část ministerského zasedání se věnovala 
další prioritní oblasti portugalského předsednictví, 
kterou je budoucnost společné rybářské politiky. Na 
téma bude pohlíženo rovněž v kontextu Zelené doho-
dy pro Evropu a Strategie udržitelné modré ekonomi-
ky. Z pohledu ČR zazněl apel na zajištění dlouhodobé 
udržitelné, pro střední Evropu typické sladkovodní 
akvakultury jakožto formy, která generuje produkci 
ryb a je i nástroje řady mimoprodukčních funkcí. Prio-
ritními cíli ČR je vedle ochrany biodiverzity i adapta-
ce na změnu klimatu, přesto je třeba respektovat 
specifické přístupy k akvakultuře napříč EU.  
/K. Talašová/ 

Naposledy pod taktovkou portugalského předsednic-
tví, ministři hospodářství a financí EU 18. června zhod-
notili hospodářské oživení v Evropě, vyměnili si názo-
ry na probíhající řízení o DPH a na současný stav ban-
kovní unie. Jednali rovněž o fiskální udržitelnosti v 
rámci evropského semestru 2021. Na jednání eurosku-
piny v inkluzivním formátu se ministři soustředili na 
přípravu nadcházejícího eurosummitu. Za ČR se jedná-
ní aktivně účastnila ministryně Alena Schillerová.  

Ministři financí úvodem projednávali úpravy v systému 
DPH tak, aby lépe zajišťoval rovné podmínky všem člen-
ským zemím při aplikaci snížených sazeb, nulovou nebo 
super sníženou sazbu, a to výlučně na určité zboží a služ-
by, které řeší základní potřeby a oblasti veřejné politiky. 
Tématem diskuze v oblasti DPH bylo také umožnění 
osvobodit nákupy EU během krizových událostí s cílem 

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci > Rada 

umožnit Komisi a jejím agenturám dovážet a pořizovat 
zboží a služby osvobozené od DPH v případě naléha-
vých událostí způsobených humanitárními nebo přírod-
ními katastrofami nebo jinými mimořádnými okol-
nostmi. Návrh předpokládá zpětnou účinností od 1. 
ledna 2021, aby zahrnoval opatření týkající se účinků 
pandemie covidu-19, která již probíhají.   

Dalším tématem na programu jednání byla již tradičně 
hospodářská obnova evropských ekonomik a Ná-
stroj pro oživení a odolnosti (Recovery and Resilience 
Facility – RRF). Ten je klíčovou součástí strategie hospo-
dářské obnovy EU, jehož cílem je podpořit členské stá-
ty v provádění strukturálních reforem a veřejných in-
vestic. Česká republika se 1. června oficiálně připojila 
mezi země s odevzdaným národním plánem obnovy 
Komisi. /M. Ondičová/ 

Konference o budoucnosti Evropy > Evropský parlament 

V sobotu 19. června se ve Štrasburku uskutečnilo za-
hajovací plenární zasedání Konference o budoucnosti 
Evropy, které je dalším mezníkem v průběhu této 
Konference. 

Spolupředsedové výkonné rady Konference zahájili 
zasedání a následovala diskuse, v níž účastníci hovořili  
o účelu a očekáváních spojených s Konferencí, která za-
hrnuje panelové diskuse evropských občanů, vnitrostátní 
panelové diskuse a akce i vícejazyčnou digitální platfor-
mu. Spolupředsedové rovněž uvítali „Lisabonskou akci 
evropských občanů“, která se konala dne 17. června v 
Lisabonu. Druhá část schůze se zaměřila spíše na proce-
durální záležitosti, jako je harmonogram plenárních za-
sedání Konference, panelových diskusí a akcí evrop-
ských občanů. 

Na první plenární zasedání Konference byla za ČR no-
minována státní tajemnice pro evropské záležitosti Mile-
na Hrdinková a ředitel Odboru věcných politik Štěpán 
Pech. Na místo obsazované ze zástupců veřejnosti byl 
vybrán pan Jan Chlup (účastník zahajovací akce Konfe-
rence v Praze), který se účastnil také úvodní občanské 
akce konané v Lisabonu dne 17. června. Bohužel se na-
konec prvního plenárního zasedání Konference neúčast-
nilo 80 zástupců z panelových diskusí evropských obča-
nů, neboť dosud nebyli vybráni. Evropské výbory PČR 
nominovaly následující zástupce - Poslanecká sněmovna: 
poslanec Ondřej Benešík, předseda Výboru pro evrop-

ské záležitosti; poslanec Jaroslav Bžoch, místopředse-
da Zahraničního výboru, člen Výboru pro evropské 
záležitosti. Senát: senátorka Jitka, místopředsedkyně 
Senátu; senátor Mikuláš Bek, předseda Výboru pro 
záležitosti EU. Součástí delegace na plenárních zase-
dáních Konference bude také 108 členů Evropského 
parlamentu. Z ČR půjde o celkem čtyři zástupkyně: Ditu 
Charanzovou, Markétu Gregorovou, Radku Maxovoua 
Michaelu Šojdrovou. 

V plénu zasedá také 18 zástupců z Výboru regionů  
a Evropského hospodářského a sociálního výboru spolu 
s 8 delegáty z řad občanské společnosti a sociálních 
partnerů. Plenární zasedání Konference bude gende-
rově vyvážené. 

Panelové diskuse evropských občanů proběhnou v září 
a říjnu tak, aby připravily své příspěvky pro budoucí 
plenární rozpravy. Na základě příspěvků, které obča-
né zasílají prostřednictvím digitální platformy Konfe-
rence, by tyto panely měly formulovat doporučení, 
podle kterých by Unie měla učinit další kroky. Konfe-
rence by měla poskytnout mladým lidem maximální 
prostor pro vyjádření jejich názorů na další směrová-
ní EU a v tomto duchu budou rovněž pokračovat pří-
pravy Evropského setkání mládeže, které Evropský 
parlament pořádá ve dnech 8. a 9. října. Příští plenár-
ní zasedání se bude konat 22. a 23. října.  
/E. Bernardová/ 



Týden v EU — 14. až 20. června 2021 

 

Schválené rámcové pozice > Informace 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 22. června 

Hlavním tématem jednání bude příprava nadcházející 
Evropské rady. Ministři budou dále diskutovat o rozšíření 
EU a zhodnotí dosavadní průběh Konference o budouc-
nosti Evropy . 

Zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. června 
2021 v Bruselu 

Lídři se budou věnovat pěti tematickým okruhům, přičemž 
první se zaměřuje na koordinaci v boji proti covidu-19, 
zejména na zabezpečení a sdílení vakcín se třetími ze-
měmi, ale také na obnovení volného pohybu po pande-
mii covidu-19.  

Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství ve dnech 
28. a 29. června 2021 v Lucemburku 

Ústředním tématem jednání ministrů bude dosažení finál-
ní dohody na reformě SZP po roce 2020 . 

Miniplenární zasedání v týdnu 21. – 25. června 

Během plenárního zasedání budou poslanci rozpravo-
vat a poté hlasovat o přijetí evropského klimatického 
zákona, který stanovuje cíle redukce emisí v EU do 
roku 2030. Dále budou poslanci hlasovat o schválení 
tři nových fondů v hodnotě 251 miliard eur, které sou-
středí finanční prostředky na udržitelný rozvoj měst, 
boj proti klimatické změně, sociální programy a na 
ekonomické zotavení po ekonomické krizi kolem pan-
demie covidu-19.  

Rámcová pozice k Akčnímu plánu EU: „Vstříc nulovému 
znečištění ovzduší, vod a půdy“ (vypracovalo Minis-
terstvo životního prostředí)  

Program evropských institucí od 22. do 28. června > Informace 

Týden v Evropské unii 

Týdenní monitoring událostí v EU Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR 
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Rámcová pozice k jarnímu balíčku evropského se-
mestru 2021 (vypracoval Úřad vlády ČR) 

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) Evropského 
parlamentu se na svém čtvrtečním zasedání dohodl na 
mandátu pro další vyjednávání o reformě systému 
jednotného evropského nebe.  

Přes schválený mandát se budou poslanci snažit o prosa-
zení nových pravidel pro správu evropského vzdušného 
prostoru, jako je např. modernizace vzdušného prosto-
ru pro zajištění redukce meškání letů, optimalizace ces-
tovních tras letadel anebo snížení nákladů a emisí 
v ovzduší.  

Jeden z pilířů další reformy jednotného evropského nebe 
je pro poslance snížení míry fragmentace v řízení ev-
ropského letového provozu a optimalizace leteckých 
linek. Schválený mandát počítá s návrhem vytvoření ná-
rodních dohlížecích autorit, které by mohly vydávat eko-
nomické licence pro poskytovatele leteckých navigač-
ních služeb a provozovatele letišť, kteří by spadali pod 

nový orgán kontroly výkonnosti zřízený pod správou 
Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA).  

Další reforma je podle výboru TRAN nutná v souvislosti s 
Evropskou zelenou dohodou. V mandátu je tedy zakom-
ponovaná výzva Komise k vytvoření celoevropských vý-
konnostních cílů pro snížení emisí a také návrh navýšení 
některých poplatků za účelem motivace leteckých firem 
k šetrnějšímu chování k životnímu prostředí. Dále pak 
požadují poslanci otevření trhu a vznik větší konkurence 
mezi poskytovateli leteckých dopravních služeb anebo 
letových navigačních služeb. 

Současný mandát je revize původního mandátu k této 
reformě z roku 2014. Evropský parlament doufá, že br-
zy zahájí další vyjednávání o podobě jednotného ev-
ropského nebe s Radou a EASA. /J. Janek/ 

Jednotné evropské nebe > Evropský parlament 


