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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři, 

je před námi poslední zářijový a díky 
úternímu státnímu svátku o den kratší 
pracovní týden. K v evropském kontex-
tu velmi pečlivě sledovanému dění bu-
de od tohoto týdne patřit povolební 
situace v sousedním Německu, kde ne-
dělní volby do Spolkového sněmu vy-
hráli sociální demokraté (SPD) před 
konzervativní unií CDU/CSU. Vrcholní 
představitelé obou stran budou nyní 
vyjednávat o možné vládní koalici se 
Zelenými a Svobodnou demokratickou 
stranou (FDP). Dobrou zprávou je, že, 
ačkoliv se v postojích k dílčím tématům 
liší, jsou všechny strany, které by se 
mohly stát součástí popsané vládní ko-
alice, proevropské.  

Na úrovni Rady EU nás tento týden 
čeká pouze jedno zasedání v Bruselu,  
a to Rada pro konkurenceschopnost. 
V úterý 28. září se bude ve formátu 
pro výzkum zabývat globálním přístu-
pem k výzkumu a inovacím a Evrop-
ským výzkumným prostorem. Ve středu 
má pak ve formátu pro vnitřní trh  

a průmysl na programu novou průmyslo-
vou strategii, balíček „Fit for 55“ 
z hlediska průmyslu nebo tvorbu per-
spektivních politik pro konkurenceschop-
nost EU.  

Minulý týden byl na zasedání o něco 
bohatší a o tom, s jakými výsledky se 
Rada pro obecné záležitosti a ministrů 
odpovědných za ochranu spotřebitelů 
v Bruselu a Brdu uskutečnily, si můžete 
více přečíst v tomto čísle newsletteru. 

Evropský parlament se v tomto týdnu 
věnuje práci ve výborech a přípravám 
na plenární zasedání, které se uskuteční 
od pondělí 4. října ve Štrasburku. Po-
slance mimo jiné čeká rozprava 
s prezidentkou Evropské centrální banky 
Christine Lagardeovou o stavu eurozóny, 
jednání o pozici Evropské parlamentu 
k rozpočtu EU na rok 2022, prezentace 
nominovaných na Sacharovovu cenu za 
svobodu myšlení nebo hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě (TEN-E). 

Ve Štrasburku se na konci týdne uskuteč-
ní již třetí evropská panelová diskuze 
občanů v rámci Konference o budoucnos-
ti Evropy. Třetí panel na téma „Změna 
klimatu, životní prostředí / zdraví“ se 
bude věnovat dopadům změny klimatu, 
environmentálním otázkám a novým vý-
zvám pro EU v oblasti zdraví. O průběhu 
prvního panelu, který se konal ve Štra-
sburku a soustředil se na témata souvise-
jící s ekonomikou, kulturou, vzděláváním 
a digitalizací, si více můžete přečíst 
v naší reportáži. 

Po letní přestávce se tento pátek usku-
teční další kulatý stůl Národního konven-
tu o EU, tentokrát na velmi aktuální  
a klíčové téma programu předsednické-
ho tria Francie-Česko-Švédsko. Ten bude 
oficiálně představen před koncem roku, 
tedy krátce před začátkem francouzské-
ho předsednictví v Radě EU, a momen-
tálně je jeho návrh připomínkován a pro-
jednáván zástupci členů tria. 

Úvodník 

Panelová diskuze Konference o budoucnosti Evropy 

Od pátku 17. do neděle 19. září se 
uskutečnila první panelová diskuze 
Konference o budoucnosti Evropy. 
První debata se uskutečnila ve Štra-
sburku za přítomnosti 200 občanů 
Unie, kteří diskutovali o ekonomice, 
kultuře, vzdělávání a v neposlední 
řadě o digitalizaci.  

Účastníci prvního panelu byli vybráni 
náhodně tak, aby reflektovali diverzi-
tu v EU. Alespoň třetina účastníků musí 
být mladší 25 let. Právě panelové 
diskuze  jsou pro celou Konferenci stě-
žejní, kdy od letošního září do ledna 
roku 2022 mají proběhnout čtyři, 
vždy za účasti 200 občanů. /Pokr. na 
s. 2/ 
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Poprvé tak byli zapojeni občané EU do konzultačního 
procesu tímto inovativním procesem. Uvítacího proslovu 
se zhostil europoslanec a spolupředseda výkonné rady 
Konference Guy Verhofstadt, který rovněž zmínil histo-
rický moment, kdy se evropská politika nebude rozvíjet 
pro občany, ale díky občanům.  

Následovaly debaty ve skupinách, kde se o své názory 
podělili odborníci z různých oblastí. První panelová dis-
kuze pokryla celkově pět témat během třídenního zase-
dání. Ta budou ještě dále diskutována během dalšího 
setkání. Jednalo se o témata (1) Práce v Evropě, (2) 
Ekonomika pro budoucnost, (3) Spravedlivá společ-
nost, (4) Vzdělávání a (5) Digitální transformace.  

Každé téma bylo následně rozděleno dále do podté-
mat, o kterých účastnící diskutovali nejprve v již zmíně-
ných skupinách a následně se všemi členy na plénu.  

Panel následně vybral 20 svých zástupců, kteří budou 
prezentovat postoje na plenárním zasedání Konference 
a budou debatovat se zástupci institucí EU a národních 
parlamentů. Účastníci panelu uvítali možnost vyjádřit své 
názory během rozpravy a otevřeně hovořit o problé-
mech, kterým EU čelí. Diskuze díky zastoupení mladých 

účastníků se zabývala i nezaměstnaností této skupiny, 
lepší sociální ochranou pracovníků a důležitosti přístu-
pu ke sportu a vzdělání pro všechny. Druhé zasedání 
panelu se bude konat online 5. až 7. listopadu 2021. 
Prezenčně se panelisté setkají až 3. až 5. prosince 
2021, a to v Dublinu. 

Další tři panelové diskuze občanů EU se budou zaháji-
ly svou práci rovněž v září, kdy minulý víkend proběhl 
panel zaměřující se na demokracii, hodnoty, právo  
a právní stát a bezpečnost EU. Každý ze čtyř panelů 
se musí sejít jednou, aby zahájil svou práci před ple-
nárním zasedáním Konference ve dnech 22. až 
23. října 2021. 

Na závěrečném zasedání panelů bude těchto 800 
občanů formulovat doporučení, která budou předlo-
žena a projednána na plenárním zasedání konferen-
ce.  

Nenechte si ujít třetí panel, který se sejde ve Štrasbur-
ku, aby debatoval o tématu změny klimatu, životního 
prostředí a zdraví. Zapojit se můžete na stránkách 
Konference o budoucnosti Evropy, kde naleznete více 
informací. /J. Janek/ 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti > Rada 

Dne 21. září se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady 
pro obecné záležitosti.  Hlavními tématy byly příprava 
říjnové Evropské rady, koordinace EU v boji proti pan-
demii covidu-19, Konference o budoucnosti Evropy, 
vztahy EU a Spojeného království a legislativní progra-
mování. ČR zastupovala státní tajemnice pro evropské 
záležitosti Milena Hrdinková. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první formální zasedání 
Rady pro obecné záležitosti během jeho předsednictví, 
představilo Slovinsko stručně své priority. Ministři se po-
sléze věnovali přípravě řádné říjnové Evropské rady  
a projednali předložený návrh anotované agendy. Slo-
vinské předsednictví na úvod shrnulo témata: covid-19, 
digitální agenda a vnější vztahy.  

Komise témata agendy Evropské rady přivítala a zaměři-
la se na oblast digitální agendy, kde v nadcházejícím 
období plánuje celou řadu iniciativ, jak bylo oznámeno 
v rámci projevu o stavu Unie a prohlášení o záměru. Co 
se týče digitální agendy, ministři souhlasili, že jde o na-
prosto zásadní téma pro zajištění ekonomického oživení 
i dlouhodobé globální konkurenceschopnosti EU.  

Během diskuze ke covidu-19 se členské státy shodly, že 
činnost EU byla v mnoha ohledech úspěšná, ale stále zde 
zůstávají určité problematické aspekty a pandemie zatím 
nebyla překonána. Jednou z hlavních výzev, kterou je 
potřeba řešit, je neochota k očkování. 

V části věnované Konferenci o budoucnosti Evropy slo-
vinské předsednictví odkázalo na zahájení prvního občan-

ského panelu ve Štrasburku dne 17. září, kdy se obča-
né poprvé sešli na evropské úrovni a diskutovali  
o budoucnosti Evropy. Zmínilo rovněž nadcházející říj-
nové plenární zasedání Konference a zdůraznilo, že je 
nutné zajistit jeho obsahovou smysluplnost, jelikož před 
jeho zahájením ještě nebudou k dispozici doporučení 
z občanských panelů.  

Diskuze k legislativnímu plánování proběhla na zá-
kladě podkladového dokumentů předsednictví a dvou 
vstupů Komise – zprávy o strategickém výhledu zveřej-
něné 8. září a prohlášení o záměru vydaného 15. září 
v návaznosti na projev předsedkyně Komise o stavu 
Unie. 

Předmětem bodu ke vztahům EU a Spojeného králov-
ství bylo zhodnocení aktuálního stavu. Komise informo-
vala o nedávných událostech včetně návštěvy M. 
Šefčoviče v Irsku a Severním Irsku před dvěma týdny. 
Zatímco Spojené království vyzývá k faktické renegoci-
aci irského protokolu, Komise toto odmítá a je připra-
vena hledat pragmatická řešení konkrétních problémů. 
V následné diskuzi všichni vystoupivší podtrhli jednotu 
jakožto klíčovou vlastnost EU a podpořili přístup Komi-
se, včetně odmítnutí renegociace Protokolu. 

V rámci bodů Různé byli na závěr ministři informováni 
o aktuálním vývoji vztahů EU-Švýcarsko a o výsledcích 
summitu EUMED, který proběhl v pátek 17. září 
v Aténách. /R. Franěk/ 

Neformální zasedání ministrů pro ochranu spotřebitelů > Rada 

Dne 24. září proběhlo ve slovinském Brdu neformální 
zasedání ministrů členských států EU pro ochranu spo-
třebitelů. Delegaci ČR vedl náměstek ministra průmyslu 
a obchodu Jan Dejl.  

Slovinské předsednictví připravilo pro jednání ministrů 
podkladový materiál, který v úvodu navazuje na Nový 
program pro spotřebitele - strategický dokument pro 
spotřebitelskou politiku EU do roku 2025. Tématem disku-
ze byla ochrana spotřebitelů v digitálním prostředí se 
zaměřením na návrh nařízení o obecné bezpečnosti vý-

robků a návrh revize směrnice o spotřebitelském úvěru. 
Dále se ministři věnovali ochraně spotřebitelů také 
v oblasti cestovního ruchu, zejména pokud jde o mož-
nou revizi směrnice o souborných cestovních službách. 
Cílem předložení nových návrhů je potřeba souladu 
legislativy se současnými potřebami. 

Jednání se účastnil také komisař pro spravedlnost a 
spotřebitele Didier Reynders, který zmínil probíhající 
plnění Nového programu pro spotřebitele ze strany 
Komise a spotřebitelské dialogy. /Pokr. na s. 3/   

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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Zasedání Rady pro konkurenceschopnost, 
28. a 29. září 

V úvodu jednání budou ministři schvalovat závěry Rady 
ke globálnímu přístupu ve výzkumu a inovacích a násled-
ně budou diskutovat o tématu řízení a implementace Ev-
ropského výzkumného prostoru. Tématem pracovního 
oběda bude „Zelená transformace a budoucnost života: 
směřování výzkumu a inovací, Nový evropský Bauhaus  
a mise v programu Horizont Evropa“.  

Zasedání kolegia komisařů, 29. září 

Komisaři projednají boj proti převaděčství migrantů: akč-
ní plán EU na období 2021–2025, sdělení o uplatňování 
směrnice o minimálních normách pro sankce a opatření 
vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí a Zprávu o migraci a azylu. 

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci, 5 
října 

Ministři budou jednat o provádění Nástroje pro ožive-
ní a odolnost a očekává se, že přijmou prováděcí roz-
hodnutí Rady, kterým se schvaluje národní plán pro 
oživení a odolnost Malty. 

Program evropských institucí od 28. září do 4. října > Informace 

Týden v Evropské unii 
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Schválené rámcové pozice > Informace 

Rámcová pozice k Výroční zprávě za rok 2020 o použí-
vání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s 

vnitrostátními parlamenty 

(vypracoval Úřad vlády ČR) 

Co se týče revize směrnice o spotřebitelském úvěru, státy 
často zmiňovaly nutnost řešit výzvy plynoucí z online pro-
středí, jako regulace crowdfundigu a důležitost podávat 
spotřebitelům potřebné informace o úvěrech, které ale 
nebudou zbytečně zahlcující.  

Ohledně směrnice o souborných cestovních službách pa-
novala široká shoda na potřebě její revize, jelikož směr-
nice nepočítá se situacemi, jako je globální pandemie. 
Revize by měla být vyvážená a měla by se věnovat 

zejména problematice insolvencí, přičemž řada států 
navrhla, aby ve výjimečných případech bylo možné pro-
dloužit lhůtu na vrácení prostředků nebo vydat spotřebi-
telům vouchery.  

Dále bylo navrženo vyjasnit v revizi úpravu spojených 
cestovních služeb, zavést ochranu všech plateb před 
insolvencí, řešit ochranu v případě zájezdů ze třetích ze-
mí nebo upravit vrácení plateb od smluvních partnerů 
poskytovatelů. /M. D. Ličková/ 

https://ema.vlada.cz/DAP/dap.nsf/wJednaniKalendar/1B9414F7103BAAC2C12587530043E619?OpenDocument&redirectToJednani=1
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