
Týden v EU — 15. až 21. listopadu 2021 

 

    

TÝDEN V EU  
Týdenní monitoring událostí v EU Sekce pro evropské záležitosti  

Číslo 452 
22. listopadu 2021 

Úvodník  

Konference o budoucnosti Evropy  

Půdní strategie EU  

Strategie k odlesňování  

Pravidla o přepravě odpadu  

Zasedání Rady pro hospodářské a 

finanční záležitosti 

 

Zasedání Rady pro zahraniční věci  

Zasedání ministrů obrany  

Zasedání Rady pro obecné   

Zasedání ministrů pro rozvoj  

Debata o odlesňování  

Schválené rámcové pozice  

Program evropských institucí  

  

  

  

  

  

  

V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři, 

vedle zpřísňování ochranných opatření 
v reakci na opětovně rostoucí počty 
nakažených covidem-19 napříč celou 
Evropou bude nadále jedním z hodně 
sledovaných témat situace na hranicích 
EU s Běloruskem a s ní související mi-
grační tlaky. Věnovat se tomu kvůli 
napětí na hranicích Polska s Běloruskem 
budou premiéři zemí V4 na úterním ad 
hoc svolaném summitu v Budapešti.  

Vztahy EU s východním sousedstvím 
budou v pátek také tématem poslední-
ho letošního kulatého stolu Národního 
konventu o EU, který proběhne online. 
Téma bylo na konec listopadu zařaze-
no mimo jiné proto, že před prosinco-

vou Evropskou radou, ve středu 15. pro-
since, se v Bruselu uskuteční summit Vý-
chodního partnerství, na kterém budou 
lídři diskutovat o prohloubení regionální 
spolupráce a aktuálním dění v regionu. 

Na úrovni Rady EU nás tento týden če-
kají dvě zasedání. V úterý se v Bruselu 
schází Rada pro obecné záležitosti, kte-
rá má na programu přípravu zasedání 
Evropské rady, které se bude konat ve 
dnech 16. a 17. prosince 2021, závěry 
o zvyšování připravenosti, schopnosti 
reakce a odolnosti vůči budoucím krizím, 
výměnu názorů na rozšíření EU a na pro-
ces stabilizace a přidružení nebo právní 
stát a pracovní program Komise na rok 
2022.  

Ve čtvrtek a v pátek se pak koná Rada 
pro konkurenceschopnost. Ve čtvrtek 
půjde o část vnitřní trh a průmysl  
a ministři se zaměří na balíček týkající se 
digitálních služeb nebo provádění plánu 
na podporu oživení Evropy. Páteční část 
výzkum a vesmír se bude věnovat Evrop-
skému výzkumnému prostoru a politice 
EU pro oblast vesmíru. Ve čtvrtek  
a v pátek se uskuteční také videokonfe-
renční setkání Asie – Evropa (ASEM). 

Poslance Evropského parlamentu čeká 
tento týden plenární zasedání ve Štra-
sburku. Kvůli epidemiologické situaci 
proběhne v hybridním režimu. Na pro-
gramu jsou například reforma společné 
zemědělské politiky, výsledky klimatické 
konference COP26, debata o situaci 
v Bělorusku se Světlanou Tichanovskou 
nebo závěry ze zasedání říjnové Evrop-
ské rady. 

Úvodník 

Konference o budoucnosti Evropy ve Zlíně 

V úterý 16. listopadu se ve Zlíně 
uskutečnila další z debat pořáda-
ných v rámci Konference o budouc-
nosti Evropy.  

Diskutovat s lidmi přišli ředitelka Kraj-
ské hospodářské komory Zlínského 
kraje Iveta Táborská, zástupce ředi-
tele Gymnázia Zlín Pavel Simkovič  
a Filip Kučera z Ústavu veřejné sprá-
vy a regionálního rozvoje Univerzity 
Tomáše Bati. Debatu moderovala 
Lenka Smékalová z téže instituce. 

Jeden z nejvýraznějších a nejhmata-
telnějších dopadů členství v Unii 
představují bezpochyby fondy kohez-
ní politiky. F. Kučera ocenil myšlenku 
kohezní politiky, aby bohatší státy 

pomáhaly chudším. Česká republika za 
dobu svého členství v Unii získala 
z unijních mnoho prostředků, což dává 
pádnou odpověď na otázku, co Česku 
člens tv í v  EU dosud přineslo .  
Ohledně přínosnosti a nezbytnosti člen-
ství v unijní sedmadvacítce T. Kučera 
absolutně nepochybuje: „Členství 
v Evropské unii je pro nás nevyhnutel-
né,“ uvedl a svoje tvrzení doložil zmín-
kou Velké Británie, která se – byť jako 
větší a ekonomicky silnější země – po 
svém vystoupení z Unie potýká se zá-
važnými problémy. 

České firmy díky I. Táborské tomu mají 
přístup na vnitřní evropský trh, což pro 
ně představuje ohromnou výhodu.  
/Pokr. na s. 2/ 
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Pozitivní dopad na vzdělávací sektor jakožto jeho před-
stavitel akcentoval P. Simkovič. „Uvědomění si, jako to 
funguje od nás na Západ, bylo pro studenty velmi pří-
nosné,“ konstatoval s odkazem na výměnné pobyty a 
stáže, jichž i jeho studenti využili. 

Diskutující připomněli fakt, že přímo v centru Zlína bylo 
velké množství budov i veřejné infrastruktury rekonstruo-

váno díky finanční podpoře EU. Velkorysé revitaliza-
ce se dočkal například Komenského park a Evropské 
unii za svoji rekonstrukci vděčí i prostory, v nichž se 
konala tato debata. „Zlín se proměnil a je z něj pří-
jemné místo k životu,“ shrnul F. Kučera, jenž zároveň 
uvedl statistiku, dle níž je 40 procent veřejných inves-
tic v Česku z veřejných fondů. /P. Pospíšil/ 

Půdní strategie EU > Komise 

Cílem nové Strategie pro půdu je zlepšit ochranu půdy 
a zastavit její degradaci.  

Ve strategii Komise stanovuje dílčí cíle, které souvisejí 
s plněním legislativních i strategických předpisů EU v jiných 
oblastech životního prostředí jako jsou ochrana klimatu, 
biodiverzity či oběhové hospodářství. Především pak 
oznamuje svůj záměr do roku 2023 předložit návrh rám-
cového zákona o půdě, který zajistí naplnění cílů stanove-
ných touto strategií.  

Na rozdíl od dalších složek životního prostředí není pro-
blematika ochrany půdy na evropské úrovni legislativně 
ošetřena. Od roku 2006 je v platnosti Tematická strategie 
EU pro ochranu půdy, která identifikuje hlavní rizika. Spo-
lu s tematickou strategií Komise rovněž předložila návrh 
rámcové směrnice o půdě, projednávání směrnice však 
bylo zablokováno v Radě EU a v roce 2014 nakonec Ko-
mise návrh směrnice stáhla.  

Absence legislativy, jež by nastavila základní ochranu 
půdy napříč členskými státy EU, je dlouhodobě kritizová-
na např. ze strany Evropského parlamentu a k přijetí le-
gislativního rámce se Rada i Evropský parlament zaváza-
ly v 7. Akčním programu pro životní prostředí. Předložená 

nová strategie je prvním krokem k naplnění tohoto 
závazku a vytyčuje jak střednědobé cíle do roku 
2030, tak dlouhodobé cíle do roku 2050.  

Vedle obecného cíle do konce tohoto desetiletí bojo-
vat s desertifikací a obnovovat degradované půdy 
jsou uvedeny i cíle ochrany vod či Strategie „od ze-
mědělce ke spotřebiteli“.  

V rámci dlouhodobých cílů do roku 2050 pak Komi-
se uvedla závazky nulového čistého záboru půdy, 
snížení znečištění půdy na bezpečnou úroveň, dosaže-
ní klimatické neutrality EU a posílení odolnosti 
a adaptace na změnu klimatu.  

Strategie je členěna do několika kapitol věnovaných 
souvisejícím oblastem životního prostředí, v rámci nichž 
Komise identifikuje cíle a závazky, které přispějí k 
naplnění obecných cílů. Klíčový je příslib Komise do 
roku 2023 předložit rámcový legislativní návrh, tzv. 
zákon o zdravé půdě, jenž by měl nastavit jednotné 
podmínky pro naplnění cílů ochrany půdy a docílit 
koherentního přístupu členských států k této problema-
tice. /F. Mocák/ 

Strategie k odlesňování > Komise 

Návrh nového nařízení o minimalizaci rizik z odlesňo-
vání přináší nová pravidla pro dovoz a vývoz vybra-
ných produktů a komodit, jejichž výroba by mohla mít 
dopad na odlesňování a degradaci lesů.  

Komise předkládá návrh nového systému, v rámci nějž 
bude možné na evropský trh umisťovat či z EU vyvážet jen 
takové výrobky či komodity, u nichž bude doloženo, že 
výše uvedené negativní dopady nezpůsobují. Návrh rov-
něž zavádí specifická pravidla v rámci náležité péče, 
která mají být komplementární k dlouho očekávané legis-
lativní iniciativě v oblasti udržitelné správy a řízení ob-
chodních společností.  

Cílem návrhu je minimalizovat rizika odlesňování spojená 
s dovozem a vývozem vybraných komodit a výrobků, kon-
krétně dobytku, dřeva, palmového oleje, sóji, kakaa 
a kávy. Rozšiřování zemědělské půdy je hlavní globální 
příčinou odlesňování a degradace lesů. Komise proto na-
vrhuje systém opatření, který má zamezit komoditám 
a výrobkům, které přispívají svou výrobou k odlesňování 
a degradaci lesů, vstup na evropský trh či jejich vývoz 
z EU.  

Návrh se opírá o sdělení Komise k problematice odles-
ňování z roku 2019, ale také o strategické cíle ply-
noucí z iniciativ Zelené dohody pro Evropu, především 
ze Strategie pro biodiverzitu či ze Strategie „od ze-
mědělce ke spotřebiteli“. Stanovení nových pravidel 
má přispět k plnění cílů snižování emisí skleníkových 
plynů a zastavení úbytku biologické rozmanitosti.  

Klíčovým ustanovením nového nařízení je zákaz uvá-
dění na evropský trh či vyvážení komodit a výrobků, 
které nesplní základní tři podmínky: jejich výroba 
nezpůsobila odlesňování a degradaci lesů, byly vyro-
beny v souladu s legislativou země výroby a byl pro 
ně vystaven dokument o náležité péči dle nařízení. 
Ustanovení o náležité péči podrobně zakotvuje povin-
nosti provozovatelů a obchodníků, např. informace 
o dováženém či vyváženém výrobku, které bude tře-
ba shromáždit, či vyhodnocení rizik, jež uvedení vý-
robku na evropský trh představuje. Nařízení také sta-
novuje povinnosti národních orgánů týkající se kontroly 
a dohledu nad trhem. /F. Mocák/ 

Pravidla o přepravě odpadu > Komise 

Sdělení, které doprovází revidovaný návrh nařízení  
o přepravě odpadů, vychází ze Zelené dohody a za-
padá do politiky Evropské unie v oblasti oběhového 
hospodářství.  

Obecně se dokument zaměřuje na zlepšení a moderni-
zaci stávajícího systému přepravy odpadů v rámci EU 
a stanovuje soubor prioritních oblastí, které by měly za-

jistit zjednodušení vnitro-unijní přepravy odpadů, 
lepší přípravu pro opětovné využití a recyklaci. Cí-
lem iniciativ je zabránění vývozu problematického 
odpadu do třetích zemí a efektivnější potírání nele-
gálního obchodu s odpadem.  

Návrh nahrazuje stávající nařízení 1013/2006 
a cílem je zvýšit úroveň ochrany /Pokr. na s. 3/ 
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životního prostředí a veřejného zdraví před negativními 
dopady spojenými s přepravou odpadů.  

Návrh reaguje na problémy identifikované v hodnocení 
stávající úpravy, které Komise zveřejnila v lednu 2020. 
Zohledňuje také Zelenou dohodu pro Evropu a Akční 
plán pro oběhové hospodářství.  

Návrh nastavuje kontrolní mechanismy pro vývoz a do-
voz odpadů mezi EU a třetími zeměmi,  

a pro zásilky mezi členskými státy včetně klasifikace 
přepravovaného odpadu, jeho místo určení, zpraco-
vání v rámci využití (například recyklace) nebo li-
kvidace (například skládkování). Stanoví  také někte-
ré zákazy vývozu odpadu, například zákaz vývozu 
nebezpečného odpadu z EU do zemí mimo OECD.  

/F. Mocák/ 

Zasedání Rady hospodářské a finanční záležitosti > Rada 

Dne 15. listopadu Rada dosáhla dohody s Evropským 
parlamentem nad podobou rozpočtu EU na rok 2022, 
který stanoví celkové závazky na 169 515,8 milionu 
eur a platby na 170 603,3 milionu eur. Rozpočet na 
příští rok odráží hlavní priority EU: hospodářské ožive-
ní, boj proti klimatickým změnám a zelené  
a digitální přechody. Delegaci ČR vedla stá-
lá představitelka ČR při EU Edita Hrdá.  

V rámci pátečního jednání se nepodařilo dosáhnout kom-
promisní dohody nad podobou rozpočtu pro rok 2022. 
Dlouhá jednání byla přerušena s tím, že obě instituce po-
třebují více času na analýzy možných kompromisních cest 
a posun ve svých pozicích, jednání tak formálně pokračo-
vala v pondělí dopoledne poté, co obě instituce na posu-
nu pracovaly i během víkendu. Rozpočet EU pro rok 2022 
je tak stanoven v celkové souhrnné výši na 169,5 mld. eur 
v závazcích, tj. cca 479 mil. eur nad návrhem Komise 

a 170,6 mld. eur v platbách, tj. cca 20 mil. eur pod 
návrhem Komise.  

Pro ČR bylo v rámci vyjednávání prioritou zajištění 
dostatečných prostředků na kohezní politiku, Evrop-
skou agenturu pro Kosmický program sídlící v Praze či 
programy Galileo a EGNOS, což se podařilo zajistit. 
Rozpočet současně poskytne prostředky jak na investi-
ce a oživení, tak i na programy jako je ochrana hra-
nic. Navýšeny byly rovněž prostředky na programy 
Horizont Evropa, EU4Health.  

Společně s rozpočtem na rok 2022 se orgány EU do-
hodly, že schválí navrhované změny rozpočtu na rok 
2021 předložené v letošním roce Komisí. Jakmile bu-
de proces schvalování dokončen, bude Komise schop-
na navýšit humanitární pomoc syrským uprchlíkům 
v Turecku. /M. Ondičová/ 

Zasedání Rady pro zahraniční věci > Rada 

V pondělí 15. listopadu se uskutečnilo zasedání Rady 
pro zahraniční věci. Hlavními tématy byly západní Bal-
kán a Sahel. Na okraji proběhlo jednání s představiteli 
zemí Východního partnerství. V závěru dne pak mini-
stři zahraničí spolu s ministry obrany diskutovali 
o  Strategickém kompasu. Delegaci České republiky 
vedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek. 

Jednání bylo zahájeno diskuzí k západnímu Balkánu. 
Ministři se shodli, že situace v regionu je velmi vážná 
a vyslovili se pro větší angažovanost EU. Někteří apelo-
vali na zahájení vyjednávání o vstupu do EU s Albánií 
a Severní Makedonií, přičemž některé členské státy i vy-
soký představitel J. Borrell přímo žádaly Bulharsko o od-
blokování situace. Ministři se rovněž shodli na závažnosti 
politické krize v Bosně a Hercegoviny a zdůraznili potře-
bu pokračování dialogu mezi Srbskem a Kosovem. 

Během diskuze k Sahelu se ministři shodli na potřebě EU 
zůstat aktivně zapojena  do řešení problémů v regionu, 
kde se nadále zhoršuje politická a bezpečnostní situace. 
Angažmá EU musí probíhat v souladu se Strategií EU pro 
Sahel, zejména s principy ownershipu a posílené odpo-
vědnosti a naplňování závazků ze strany afrických part-
nerů. Ministři také jednomyslně souhlasili s přípravou 
právního rámce pro sankční režim EU vůči Mali.  

V závěru se pak ještě ministři věnovali aktuálním otáz-
kám. Diskutována byla především témata Bělorusko, Etio-
pie a Varoša. Ministři poskytly politický souhlas s pátým 

balíčkem sankcí vůči představitelům běloruského reži-
mu a dalším aktérům zapojeným do instrumentalizace 
migrace vůči EU. Při debatě o situaci v Etiopii byla 
široce diskutována možnost uvalení sankcí v souvislosti 
s porušováním lidských práv na severu země, 
v regionu Tigraj, ke shodě však zatím nedošlo.  

Následně se uskutečnilo ministerské zasedání EU 
a zemí Východního partnerství bez účasti zástupce 
Běloruska. Schůzka ministrů se uskutečnila především 
jako příprava na prosincový summit na nejvyšší úrovni 
EU – Východní partnerství. Členské státy uvedly, že 
summit je důležitým okamžikem k podpoře závazků 
a budoucích priorit. Kritizovaly také instrumentalizaci 
migrace v Bělorusku a volaly po další podpoře ob-
čanské společnosti v zemi. Další ministři pak akcento-
vali spíše nutnost pokračování reforem v partnerských 
zemích či principy kondicionality a inkluzivity.  

V podvečerních hodinách pak vysoký představitel 
J. Borrell představil ministrům zahraničí a obrany prv-
ní návrh Strategického kompasu a následně k tomuto 
strategickému dokumentu týkajícímu se budoucnosti 
bezpečnostní a obranné spolupráce EU proběhla prv-
ní výměna názorů. Ministři ocenili, že dokument zo-
hledňuje potřebu integrovaného přístupu k bezpeč-
nosti a obraně, včetně spolupráce civilní a vojenské 
SBOP. Řada zemí pak upozornila na význam Kompa-
su coby nástroje komunikace vůči obyvatelstvu, part-
nerům i protivníkům. /L. Hadrava/ 

Zasedání ministrů obrany > Rada 

V úterý 16. listopadu se v Bruselu uskutečnilo zasedání 
Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obrany. 
Diskuze se týkaly zejména současné podoby výcviko-
vých misí či vztahů mezi EU a NATO. Českou delegaci 
vedl náměstek ministra obrany Jan Havránek. 

Jednání bylo zahájeno zasedáním Řídícího výboru 
Evropské obranné agentury (EDA), při němž ministři 
schválili rozpočet EDA na rok 2022 ve výši 38 milionů 
eur, tříletý rámec 2022-2024 či revidované principy 
ke spolupráci se třetími stranami. /Pokr. na s. 4/ 
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V diskuzi vystupující obecně podpořili posilování role 
EDA v obranných inovacích a zvyšování koordinace mezi 
evropskými institucemi a jejich nástroji. 

Následně se ministři věnovali aktuálním otázkám. Vyso-
ký představitel Unie pro zahraniční věci  
a bezpečnostní politiku se věnoval prodloužení mandátu 
operace EUFOR ALTHEA a rozšíření konceptu koordino-
vané námořní přítomnosti do dalších oblastí zájmu, 
zejména do regionu Indo-Pacifiku. Informoval také  
o vydání třetí společné zprávy o provádění akčního plá-
nu vojenské mobility. Ministři komentovali zejména kritic-
kou situaci na hranicích s Běloruskem.  

Hlavním diskuzním bodem byly výcvikové mise EU. Vy-
stoupení ministrů se týkala především problematiky ge-

nerování sil, naplňování mandátů, využití asistenčních 
opatření financovaných z Evropského mírového ná-
stroje či posílení strategické komunikace misí a boj 
proti dezinformacím. Některé členské státy také ko-
mentovaly situaci ve Středoafrické republice a Mali.  

Na závěr proběhl oběd s generálním tajemníkem 
NATO Jensem Stoltenbergem. Diskuze se zaměřila 
především na kritickou situaci na hranicích 
s Běloruskem a napětí na hranici mezi Ukrajinou  
a Ruskem. Ministři si rovněž vyměnili názory připravo-
vané nové deklaraci EU-NATO. O termínu jejího vy-
dání však dosud nepanuje shoda. /L. Hadrava/ 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti > Rada 

Na jednání Rady pro obecné záležitosti ve formátu ko-
heze ČR zastupovala náměstkyně ministryně pro míst-
ní rozvoj Daniela Grabmüllerová. Rada se zabývala 
zapojením Republiky San Marino do strategie EU pro 
Jadransko-jónský region (EUSAIR).  

Jedná se o jedinou strategii, do které je zapojeno více 
nečlenských zemí EU, než členských. Komise uvítala její 
další rozšiřování, neboť se jedná o užitečný nástroj 
k prohlubování spolupráce a k propagaci evropské politi-
ky. V diskuzi Kypr uvedl, že rovněž předložil žádost  
o začlenění do EUSAIR. Rada nakonec závěry o začleně-
ní San Marina do EUSAIR přijala.  

V druhé části jednání proběhla politická rozprava, ke 
které slovinské předsednictví připravilo diskuzní dokument. 
Rozprava byla zaměřena na přínos programů politiky 
soudržnosti k oživení, ke konkurenceschopné udržitelnosti, 
k zelené a digitální transformaci, k odolnosti a hospodář-
ské, sociální a územní soudržnosti – výzvy a příležitosti 
v nadcházejících letech.  

Komise slovy komisařky pro regionální politiku Elisy Ferre-
irové v úvodu připomněla, že to byla právě politika 
soudržnosti, která umožnila velice rychle reagovat na 
pandemii, a ukázalo se, že může být flexibilním nástro-
jem. Uvedla, že i když hospodářský růst EU jako celku 
dosahuje 5 %, existují velké rozdíly mezi jednotlivými re-
giony a tato krize ještě přispěla k nerovnostem. Bude veli-
ce důležité se připravit na zelenou a digitální transforma-

ci, ale nesmí se zapomenout na dopad na zranitelné 
skupiny. Aktuální problémy a výzvy budou popsány 
v kohezní zprávě, která bude zveřejněna na přelomu 
ledna a února 2022. V rámci následné diskuze za-
znělo, že následky pandemie covidu-19 představují 
obrovskou výzvu pro územní soudržnost EU. Politika 
soudržnosti a její fondy významně přispívají ke snižo-
vání rozdílů mezi jednotlivými regiony, ale dle někte-
rých států je potřeba větší flexibilita a zohlednění 
specifických potřeb konkrétních regionů. Ministři zdů-
raznili, že posílení a zvýšení odolnosti EU jako celku 
bude účinné pouze tehdy, pokud žádný region nezů-
stane pozadu.  

Na jednání dále zaznělo, že v zájmu dosažení udrži-
telného hospodářského oživení, které podporuje zele-
nou a digitální transformaci, by členské státy měly co 
nejlépe využít příležitostí, které poskytuje rozsáhlý 
finanční balíček zdrojů EU nové generace a víceletý 
finanční rámec na období 2021-2027. Byla zmíněna 
potřeba účinně dočerpat finanční prostředky 
z období 2014-2020, včetně iniciativy REACT-EU,  
a co nejrychleji dokončit přípravu a schvalování no-
vých dohod o partnerství a programů. Je nutné se 
rovněž zaměřit na efektivní nastavení synergií jednot-
livých nástrojů, především politiky soudržnosti a Ná-
stroje pro oživení a růstu (RRF), aby nedocházelo 
k překryvům a konkurenci těchto nástrojů. /R. Franěk/ 

Zasedání ministrů pro rozvoj > Rada 

Dne 19. listopadu diskutovali ministři pro rozvoj o 
vztazích EU-USA v oblasti rozvojové spolupráce se Sa-
manthou Powerovou, vedoucí USAID, ale také  
o vodě ve vnější činnosti EU se zaměřením na Střední 
Asii a krátce probrali i situaci v Etiopii, Afghánistánu  
a Súdánu. Přijali také závěry k vodě ve vnější činnosti 
EU a expertíze veřejného sektoru. ČR zastupovala Edita 
Hrdá, Stálá představitelka ČR při EU.  

Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpeč-
nostní politiku Josep Borrell na úvod jednání informoval 
o situaci v Etiopii, Afghánistánu a Súdánu. Dále zdůraznil, 
že pomoc Afghánistánu probíhá bez legitimizace Tálibá-
nu a představuje zásadní signál podpory lidu. 
V návaznosti na říjnové mimořádné jednání Rady o Af-
ghánistánu je připravena pomoc ve výši jedné miliardy 
euro. Co se tyče Etiopie, dochází zde k zhoršování situace, 
jako zásadní se jeví potřeba spolupráce na úrovni OSN a 
dodržení humanitárního práva. Súdán také zůstává 
v centru zájmu EU. Členské státy zdůraznily potřebu po-
kračovat v přístupu v rámci Team Europe, spolupracovat 

s mezinárodními organizacemi a při pomoci vyloučit 
legitimizaci Talibánu.  

Následovala diskuse ke vztahům EU-USA v oblasti 
rozvojové spolupráce, se zaměřením na možné sy-
nergie a posílení spolupráce. S. Powerová potvrdila 
nové závazky USA v oblasti ochrany klimatu, podpo-
ře demokracie i post-covidové obnově. Nad rámec 
sdílení vakcín zdůraznila potřebu podpořit zdravotnic-
ké kapacity partnerských zemí. Připomněla prosincový 
Summit pro demokracii a také potřebu zajištění do-
statečných finančních prostředků v Zeleném klimatic-
kém fondu. 

Dalším bodem jednání byla voda ve vnější činnosti EU 
s diskuzí teritoriálně zaměřenou na Střední Asii 
k možnostem posílení vodní dimenze na celosvětové 
i regionální úrovni, začlenění vody do humanitárního, 
rozvojového a mírového nexu a využití evropských 
zkušeností a znalostí k posílení vodního hospodářství  
a odolnosti v partnerských zemích. /Pokr. na s. 5/ 
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Rada pro obecné záležitosti dne 23. listopadu 

Hlavním tématem bude diskuze o anotované agendě 
prosincové Evropské rady. 

Rada pro konkurenceschopnost ve dnech 25. a 26. 
listopadu, 

První den se uskuteční zasedání ministrů pro vnitřní trh  
a průmysl.  

Plenární zasedání 22. – 25. listopadu, 
Rozprava o posílení Evropské farmaceutické strategie s 
důrazem na problematiku nedostatku léků, zlepšení pří-
stupu pacientů k léčbě a zvýšení transparentnosti cen. 

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve 
dnech 29. a 30. listopadu, 

Na programu je agenda vzdělávání, v rámci které 
bude schvalován návrh o kombinovaném učení v zájmu 
vysoce kvalitního a inkluzivního primárního a sekundár-
ního vzdělávání. 

Rada pro zahraniční věci ve dnech 29. listopadu až 
3. prosince 

Rada ministrů obchodu proběhne na okraj jednání 
12. ministerské konference Světové obchodní organi-
zace v Ženevě. 

Program evropských institucí od 23. až 29. listopadu > Informace 
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Komisařka J. Urpilainenová upozornila na riziko nesplnění 
cíle ochrany vody v rámci Agendy 2030 a členské státy 
na spojitost vody se vznikem a předcházením konfliktů, 
ochranou biodiverzity, ochranou lidských práv, posilování 
odolnosti partnerských zemí či přípravu konference OSN 

o vodě v roce 2023. V rámci jednání Rady byly jako 
body bez diskuse přijaty závěry Rady k vodě ve vněj-
ší činnosti EU a závěry Rady k expertíze veřejného 
sektoru./L. Lukačovič s využitím materiálů MZV/ 

Ve čtvrtek 18. listopadu se konalo zasedání Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost po-
travin. Na zasedání byl přítomen i komisař pro životní 
prostředí, oceány a rybolov, Virginijus Sinkevičius, 
který představil návrh nařízení Komise na minimaliza-
ci rizika odlesňování a znehodnocování lesů.  

Podle komisaře V. Sinkevičiuse je návrh důležitým milní-
kem v boji proti odlesňování a pomůže ke snížení degra-
daci lesů ve světě. Klíčový element návrhu je záchrana 
zalesněných ploch před odlesňováním a zemědělstvím, 
které jsou součástí problému klimatické změny. Současný 
stav je podle komisaře kritický, za posledních pár dekád 
přišel svět o lesy na ploše větší, než je EU. 90 % odlesňo-
vání ve světě je podle něj spojeno s pěstováním sóji, pal-
mového aleje anebo při produkci kávy a kakaa. EU, jako 
velký konzument tohoto zboží, je podle Komise spoluzod-
povědná za tento stav a proto předložila příslušný ná-
vrh. Podle návrhu budou muset nově producenti komodit, 
které jsou následně exportovány do EU, dokázat, že vý-

roba jejich produktu nevede k odlesňování. Produkty, 
vyrobené po 31. prosinci 2020, jejichž výroba proka-
zatelně přispívá k deforestaci, nebudou na jednotný 
trh EU vpuštěny. Součást návrhu je i výzva největším 
obchodním partnerům EU, jako je USA a Čína, aby po-
dobně vyčistili své dodavatelské řetězce a dále také 
pomoc a spolupráce s třetími zeměmi, kterých se defo-
restace týká.  

Během následné rozpravy vystoupili poslanci z různých 
frakcí a zástupci i jiných výborů aby různě hodnotili 
předložený návrh. Poslankyně Hildegard Benteleová 
ve svém vystoupení poděkovala Komisi, že tímto ná-
vrhem reagovala na dřívější apel pro podobnou legis-
lativu, který Evropský parlament vyslovil už před ro-
kem. Poslanec César Luena sdílel pozici své kolegyně 
z EPP, ale měl několik kritických výhrad vůči návrhu, 
jako např. absence zmínky o bankách, které se občas 
svými aktivitami a investicemi také podílejí na odlesňo-
vání. /J. Janek/ 

Debata o odlesňování > Evropský parlament 

Schválené rámcové pozice > Rámcové pozice 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady, kterým se mění nařízení, pokud jde o pře-
chodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnic-
ké prostředky in vitro a odklad použitelnosti požadavků 
v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci 
zdravotnických zařízení (vypracovalo Ministerstvo zdra-
votnictví) 

Rámcová pozice ke zprávě Komise o rámci pro vydává-
ní, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů  
o očkování, testu a o zotavení v souvislosti 
s onemocněním covidu-19 za účelem usnadnění volného 
pohybu během pandemie covidu-19 (vypracovalo Minis-
terstvo zdravotnictví)  

Rámcová pozice ke sdělení Komise „Obnovený akční 
plán EU proti převaděčství (2021-2025)“ (vypracovalo 
Ministerstvo vnitra) 

Rámcová pozice ke sdělení Komise „Zpráva o migraci 
a azylu“ (vypracovalo Ministerstvo vnitra)  

Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Rady o částečném 
pozastavení uplatňování Dohody mezi EU a Běloruskou 
republikou o usnadnění udělování víz (vypracovalo 
Ministerstvo zahraničních věcí) 

Rámcová pozice ke sdělení Komise o uplatňování směr-
nice 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimál-
ních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavate-
lům neoprávněně pobývajících státních příslušníků 
třetích zemí (vypracovalo Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí) 

Rámcová pozice ke sdělení Komise „Řešení nárůstu 
cen energie: soubor opatření a podpor“ (vypracovalo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu) 


