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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři, 

Jeden z posledních prosincových týdnů 
tradičně patří Evropské radě. A jinak 
tomu není ani letos. K diskuzi o aktuál-
ních otázkách se lídři v Bruselu sejdou 
ve čtvrtek 16. prosince. O den dříve se 
pak koná šestý summit Východního 
partnerství. O prohloubení vzájemné 
spolupráce a post-covidové ekonomic-
ké obnově budou vedoucí představitelé 
EU a členských států EU jednat se zá-
stupci pěti východních partnerů.  

Kromě Evropské rady nás v tomto a na 
začátku příštího týdne čekají ještě po-
slední letošní zasedání Rady EU. Už od 
neděle zasedali v Bruselu ministři ze-
mědělství, kteří se věnovali zejména 

rybolovným právům na rok 2022 ve 
vodách mimo Unii i v Unii, zejména ve 
Středozemním a Černém moři.  

V pondělí byla na programu Rada pro 
zahraniční věci. Ministři diskutovali 
o vztazích EU s Afrikou, dění ve Střední 
Asii, situaci ve Venezuele a posilování 
ruské vojenské přítomnosti na hranicích 
s Ukrajinou. V úterý se koná Rada pro 
obecné záležitosti, která bude přede-
vším připravovat čtvrteční Evropskou 
radu. Vedle toho se ministři budou zabý-
vat rozšířením a procesem stabilizace 
a přidružení nebo Konferencí o budouc-
nosti Evropy. 

Evropská rada má ve čtvrtek na progra-
mu již poměrně stabilní téma vývoje sou-
visejícího s pandemií covidu-19, posilo-
vání kolektivní připravenosti, schopnosti 
reakce a odolnosti vůči budoucím krizím, 
nejnovější vývoj cen energií, diskuzi 
o Strategickém kompasu a vnější vztahy, 
včetně dění na Ukrajině, situace na hra-
nicích s Běloruskem a přípravy únorové-
ho summitu EU - Afrika.  

Poslední letošní plenární zasedání čeká 
poslance Evropského parlamentu. Od 
pondělí do čtvrtka se budou věnovat 
mimo jiné aktu o digitálních trzích, koor-
dinaci opatření k omezení pandemie 
koronaviru a šíření nových variant viru v 
Evropě nebo genderově podmíněnému 
kybernetickému násilí. S vysokým před-
stavitelem pro zahraniční věci a bezpeč-
nostní politiku Borrellem budou diskuto-
vat o ruské přítomnosti na hranicích 
s Ukrajinou a ve středu udělí Sacharovo-
vu cenu za svobodu myšlení Alexeji Na-
valnému. 

Úvodník 

Konference o budoucnosti Evropy v Praze  

Jaké jsou průběžné výsledky Konfe-
rence o budoucnosti Evropy? 

Na začátku prosince se uskutečnila 
konference „Jakým směrem chceme 
řídit Evropu“, která měla za úkol prů-
běžně zhodnotit právě probíhající 
Konferenci o budoucnosti Evropy a 
regionální vlajkové debaty organizo-
vané Úřadem vlády ČR. Ve třech pa-
nelech spolu diskutovali představitelé 
unijních, státních i nestátních institucí, 
ale také mladé generace. 

Konference se soustředila na zhodno-
cení dosavadních debat a akcí z čes-
kých regionů a jejich možných přínosů 
pro budoucí směřování EU z pohledu 
české veřejnosti. První panelové disku-

se se zúčastnila místopředsedkyně Ko-
mise Věra Jourová, europoslankyně 
Dita Charanzová a státní tajemnice pro 
evropské záležitosti Milena Hrdinková. 

 „Štve mě národní syndrom „o nás bez 
nás“. V rámci Konference o budoucnosti 
Evropy teď můžeme věci měnit.“ To řek-
la místopředsedkyně Komise Věra Jou-
rová ve svém úvodním slovu v prvním 
panelu Politický význam Konference 
o budoucnosti Evropy.  

Podle V. Jourové vychází z průzkumů 
veřejného mínění potřeba reformy Ev-
ropské unie. Proto se EU rozhodla ze-
ptat se pomocí této platformy občanů, 
jak by podle nich měla budoucnost Ev-
ropy vypadat. /Pokr. na s. 2/ 
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Místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charan-
zová by byla ráda, kdyby debaty ve společnosti o Unii 
s koncem konference neskončily. „Tento projekt je skvělý. 
Otevřeli jsme tím „bruselskou bublinu“ a jsme teď taženi 
občany. Na plénu se nám střídají politici, ale i obyčejní 
lidé, kteří možná do interakce s evropskou institucí nikdy 
nepřišli, ale ukazují nám pohled na to, co se jim na EU 
líbí a nelíbí.“ 

O průběžných výsledcích Konference o budoucnosti Ev-
ropy v rámci zapojení České republiky se vyjádřila stát-
ní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. 
„Myslím si, že je potřeba ještě zabrat v rámci zapojení 
do debaty o budoucnosti Evropy. Na začátku jsme byli 
na 23. místě ve srovnání s ostatními členskými státy. Dnes 
jsme nad průměrem.“  

Zároveň M. Hrdinková připomněla, že debatu 
o budoucnosti Evropy může v rámci Konference uspořá-
dat každý občan, a posléze její výsledky zaznamenat 
na online platformu. Co se týče samotných témat, která 
napříč občany EU rezonují, D. Charanzová zmínila refor-
mu unijních institucí, politiky v oblasti zdravotnictví. 

Byla řeč i o nadcházejícím předsednictví ČR v Radě EU  
a o tom, jak využít Konferenci o budoucnosti Evropy ke 
stanovení priorit předsednictví. M. Hrdinková zmínila, že 
Česká republika by se mohla soustředit na 3 prioritní 
okruhy. Patří mezi ně posilování vnitřního trhu, bezpeč-
nost a rozvíjení klimatického balíčku v kontextu udržitel-
nosti. Jedná se o témata, která jsou podle průběžných 
výsledků Konference pro české občany důležitá. 

Další panel měl název „Budoucnost Evropy. Co si Češi 
myslí?“ a soustředil se především na mladé. Vystoupily 
v něm studentky středních škol Karolína Pěšalová a Lucie 

Soukalová, které jako zástupkyně mladé generace 
prezentovaly, co se jim na Evropské unii líbí a zároveň 
se nebály říct, co se jim nelíbí. Zároveň prezentovaly 
i výsledky projektu „Rozhoduj o Evropě!“. 

Prezentoval také ředitel Odboru komunikace 
o evropských záležitostech ÚV ČR Igor Blahušiak, kte-
rý shrnul výsledky regionálních vlajkových debat. Pa-
nelu se zúčastnil také předseda senátního Výboru pro 
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer a 
Jiří Kubíček, vedoucí kanceláře Evropského Parlamen-
tu v ČR.  

Třetí panel měl název „Co bude dál? Česko a Evropa 
v blízké i vzdálené budoucnosti“. Diskutovala v něm 
zakladatelka iniciativy Youth, Speak Up Jana Souku-
pová, sociolog a ředitel ústavu STEM Martin Buchtík, 
ředitelka Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU 
z Úřadu vlády Alice Krutilová a debatu moderoval 
ředitel Centra evropských studií Jarolím Antal. 

Při debatě o budoucnosti Evropy se panelisté shodli, 
že velkým problémem v ČR je jakési abstraktivní vní-
maní EU jako subjektu, kterému čeští občané nerozu-
mí. Právě české předsednictví v Radě EU by tak moh-
lo pomoci lidem zvýšit povědomí o činnostech 
EU. A. Krutilová s ohledem na budoucnost také připo-
mněla, že se blíží výročí 18 let ČR v EU. Její předsta-
va plnoletosti českého členství v Evropské unii zahrnuje 
například dostatečné přispívání do společného roz-
počtu nebo také projevy solidarity vůči unijním part-
nerům. Celou konferenci „Jakým směrem chceme řídit 
Evropu“ můžete zhlédnout zpětně zde.  

/L. Nalejvačová/ 

Zpráva o realizaci Národního plánu reforem > ČR a EU 

V pondělí 13. prosince schválil vládní Výbor pro EU 
Zprávu o realizaci Národního programu reforem (NPR) 
2021. Zpráva je připracována každoročně jako součást 
evropského semestru.  

V rámci letošního specifického ročníku semestru byl NPR 
2021 připravován spolu s Národním plánem obnovy 
(NPO), na základě kterého ČR čerpá finanční podporu 
z nového Nástroje pro oživení a odolnost. NPR však obsa-
hoval i některá opatření, která nebyla zahrnuta do NPO 
a poskytoval mu tak širší kontext. Letošní NPR se zaměřo-
val například na opatření v oblastech daňové politiky, 
podpory zaměstnanosti, digitalizace či zvyšování podílu 
udržitelných zdrojů energie.  

Zpráva konstatuje, že NPR 2021 se podařilo vládě 
splnit v případě např. schválení nového stavebního 
zákona či spuštění Modernizačního fondu. Také se po-
dařilo spustit projekt MOJE daně, přinášející vyšší 
komfort a moderní způsob elektronické komunikace 
s Finanční správou. 

Schválená Zpráva bude nyní zaslána Komisi, která ji 
využije jako podklad pro přípravu dalších dokumentů 
v novém cyklu evropského semestru.  

/T. Nalejvač/ 

Sdělení k rozšíření seznamu „zločinů EU“ o hate speech > Komise 

V návaznosti na projev Ursuly von der Leyenové 
o stavu Unie z roku 2020 představila Komise 9. pro-
since sdělení odůvodňující potřebu rozšíření seznamu 
trestných činů EU o projevy nenávisti a trestné činy 
z nenávisti ve světle kritérií stanovených v čl. 83 odst. 
1 Smlouvy o fungování EU. 

Projevy nenávisti a trestné činy z nenávisti neovlivňují 
pouze jednotlivé oběti a jejich komunity, ale podkopávají 
samotné základy naší společnosti, oslabují vzájemné 
porozumění a respekt k rozmanitosti, na nichž jsou vy-
budovány pluralitní a demokratické společnosti. 

Projevy nenávisti a trestné činy z nenávisti zaznamenaly 
v Evropě prudký nárůst a staly se obzvláště závažným a 
znepokojivým fenoménem – offline i online. K řešení této 

celoevropské výzvy je zapotřebí společná akce EU. 
V současnosti však neexistuje žádný právní základ 
pro kriminalizaci projevů nenávisti a trestných činů 
z nenávisti na úrovni EU. Stávající seznam trestných 
činů EU ve Smlouvě o fungování EU (SFEU) je tedy 
třeba dle Komise rozšířit, aby byla zajištěna minimál-
ní společná pravidla, jak definovat trestné činy 
a sankce použitelné ve všech členských státech EU.  

Tato iniciativa je prvním krokem v procesu rozšiřování 
seznamu trestných činů EU. Dalším krokem by bylo, 
aby členské státy iniciativu schválily, než bude moci 
Komise předložit legislativní návrh. Přílohou sdělení je 
proto návrh, který by k takovému rozšíření mohl vést. 
Rada o rozšíření seznamu eurozločinů /Pokr. na s. 3/ 

https://futureu.europa.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=0K7fwstm1O0
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uvedených v čl. 83 odst. 1 SFEU rozhoduje jednomyslně 
po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. 

Iniciativa je součástí širšího souboru opatření EU pro 
boj proti nezákonným nenávistným projevům a násilným 
extremistickým ideologiím a terorismu online, jako je 
Kodex chování EU pro boj proti nezákonným nenávist-
ným projevům online, nařízení o řešení teroristického ob-
sahu online či konzultace Internetového fóra EU.  

Na úrovni EU již existuje rámec pro silnou společnou re-
akci na rasistickou a xenofobní projevy nenávisti  
a trestné činy z nenávisti prostřednictvím rámcového roz-
hodnutí Rady z roku  2008 o boji proti některým for-
mám a projevům rasismus a xenofobie prostřednictvím 

trestního práva. Cílem rámcového rozhodnutí je zajis-
tit, aby byly závažné projevy rasismu a xenofobie 
v celé EU postižitelné účinnými, přiměřenými a odra-
zujícími trestními sankcemi. To požaduje, aby členské 
státy kriminalizovaly projevy nenávisti, tj. veřejné 
podněcování k násilí, popř. nenávist na základě rasy, 
barvy pleti, náboženství, původu nebo národnostního 
či etnického původu.  

Diskuze a společný postup členských států vůči nená-
vistným projevům je také jednou z priorit nadcházejí-
cího předsednictví Francie v Radě EU v oblasti justi-
ce. /M. D. Ličková/ 

Akční plán pro sociální ekonomiku > Komise 

Dne 9. prosince představila Komise opatření pro mobi-
lizace celkového potenciálu sociální ekonomiky formou 
nového Akčního plánu pro sociální ekonomiku. Tato 
opatření vychází z Iniciativy pro sociální podnikání 
z roku 2011 a Iniciativy pro začínající a rychle se rozví-
jející podniky z roku 2016.  

Opatření Akčního plánu pro sociální ekonomiku se zamě-
řují na zlepšení sociálních investic, rozvoj subjektů sociální 
ekonomiky, podporu inovacím či vytváření nových pracov-
ních míst. Současně akční plán usiluje o zviditelnění soci-
ální ekonomiky, přispění ke spravedlivé a inkluzivní ob-
nově EU a zelené a digitální transformaci členských stá-
tů. 

Sociální ekonomiku tvoří široká škála podnikatelských sub-
jektů jako např. družstva, nezisková sdružení, nadace či 
sociální podniky atd. Tyto subjekty kladou primární důraz 
na sociální a environmentální přínos, nikoliv na generování 
finančních zisků pro své majitele. Poskytují tak zboží 
a služby svým členům či širší komunitě. Jejich alternativní 
přístup spočívá v úzké spolupráci s ostatními aktéry 

a s využitím participačního a demokratického řízení. 
V Evropě působí 2,8 milionu subjektů sociálního hospo-
dářství, které zaměstnávají kolem 13,6 mil. obyvatel. 

Za účelem podpory a rozvoje sociální ekonomiky na-
vrhuje Komise vytvořit vhodné právní a politické pod-
mínky, odpovídající potřebám subjektům sociální eko-
nomiky. Jedná se o úpravy v oblastech zdanění, ve-
řejných zakázek či rámce státní podpory. Současně 
se akční plán zaměřuje na vytváření příležitostí pro 
organizace sociální ekonomiky za účelem podpory 
jejich vzniku a dalšího rozvoje. Pro období 2021 - 
2027 usiluje Komise o zvýšení podpory pro oblast 
sociální ekonomiky nad odhadované 2,5 mld. eur, 
alokované mezi lety 2014 – 2020. Dále pak o zajiš-
tění sjednocených informací v rámci tzv. EU Social 
Economy Gateway o financování subjektů sociální 
ekonomiky z EU či jiných forem podpory. Komise nyní 
usiluje o zviditelnění významu sociální ekonomiky jako 
takové a uznání jejího potenciálu. /T. Nalejvač/  

Zasedání Euroskupiny a Rady pro hospodářské a finanční věci > Rada 

V předvečer jednání Rady proběhla neformální večeře 
Euroskupiny v inkluzivním formátu, která se věnovala 
současnému stavu a vyhlídkám v dokončování ban-
kovní unie. Na zasedání Rady 7. prosince se ministři 
dohodli na revizi směrnice upravující DPH. Členské 
státy tak budou moci uplatňovat sníženou sazbu daně 
na širší okruh komodit. Delegaci ČR vedla ministryně 
Alena Schillerová. 

Na pracovní večeři Euroskupiny v rozšířeném formátu 
ministři financí diskutovali nejen o prohlubování bankovní 
unie, ale také si připomněli blížící se dvacetileté výročí 
zavedení společné evropské měny jako oběživa. Euromin-
ce a eurobankovky byly do oběhu uvedeny 1. ledna 
2002.  

Na snídani před jednáním Rady byl poskytnut debrífínk 
z jednání Euroskupiny a informace k aktuální ekonomické 
situaci. Zástupci Komise a Evropské centrální banky infor-
movali o aktuální ekonomické situaci se zaměřením na 
inflaci včetně dopadů cen energií.  

V legislativních bodech se ministři dohodli na návrhu směr-
nice Rady o sazbách DPH. Cílem aktualizací právních 
předpisů je zajistit rovné zacházení s členskými státy 
a poskytnout jim větší flexibilitu při uplatňování snížených 
a nulových sazeb DPH. Účelem pravidel je rovněž postup-
ně ukončit preferenční zacházení v případě zboží škodli-
vého pro životní prostředí. Ministři dále ocenili dosažený 
pokrok v projednávání legislativního balíčku k praní špi-

navých peněz a financování terorismu a zdůraznili 
nutnost regulace krypto aktiv. Při prezentaci zprávy  
o pokroku k posílení bankovní unie Komise, Evropské 
centrální banky a předseda Euroskupiny vyzvali 
k brzké dohodě nad plánem dalších prací.  

Komise představila balíček legislativních návrhů 
k prohloubení unie kapitálových trhů. V navazující 
diskuzi ministři iniciativu přivítali a vyjádřili širokou 
podporu jejím cílům stejně jako potřebu jednotlivé 
návrhy důkladně analyzovat. Podpora zazněla ve 
vztahu k vytvoření jednotného evropského přístupové-
ho místa a zatraktivnění evropských fondů dlouhodo-
bých investic. 

V rámci nelegislativních bodů informovala Komise 
k tématu ekonomického oživení v EU. Své plány pro 
oživení a odolnost předložily všechny členské státy 
s výjimkou Nizozemska. Rada přijala 22 prováděcích 
rozhodnutí, kterými se schvalují posouzení plánů pro 
oživení a odolnost provedená Komisí, a vyplatila již 
více než 50 miliard eur ve formě předběžného finan-
cování na nastartování investic a reforem.  

Ministři jednali také o evropském semestru 2022, 
včetně roční analýzy udržitelného růstu, zprávy me-
chanismu varování a doporučení týkajícího se hospo-
dářské politiky eurozóny, které jsou součástí podzim-
ního balíčku, jenž Komise předložila 24. listopadu. 

/Pokr. na s. 4/ 
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Ministři dále vzali bez rozpravy na vědomí zprávu 
předsednictví o pokroku dosaženém ohledně návrhů ba-
líčku „Fit for 55“, přičemž zvláštní pozornost byla věno-
vána návrhům týkajícím se mechanismu uhlíkového 

vyrovnání na hranicích a přezkumu směrnice 
o zdanění energie. Předseda Evropské fiskální rady 
prezentoval Výroční zprávu za rok 2021.  

/M. Ondičová/ 

Zasedání Rady pro zaměstnanost a sociální politiku > Rada 

Ve dnech 6. a 7. prosince se v Bruselu uskutečnilo za-
sedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví 
a ochranu spotřebitele. Delegaci ČR vedla náměstkyně 
ministra Martina Štěpánková a druhý den náměstek 
Radek Policar. 

Před zasedáním Rady proběhla snídaně iniciovaná Švéd-
skem k gender mainstreamingu ve všech evropských po-
litikách. Rada schválila obecný přístup k návrhům směrnic  
o rámci pro přiměřené minimální mzdy v EU a trans-
parentnosti v odměňování (ČR v obou případech souhlasi-
la). Proběhla politická debata k evropskému semestru 
2022 a k Evropě rovnosti, byly schváleny závěry Rady 
o vlivu umělé inteligence na rovnost pohlaví a slovinské 
předsednictví podalo zprávu o pokroku projednávání 
návrhu směrnice o provádění zásady rovného zacházení. 

Tématem oběda byla činnost skupiny na vysoké úrovni 
k budoucnosti sociální ochrany za účasti její předsed-
kyně A. Diamantopoulové. 

Druhý den byla na programu agenda zdraví. Pro-
běhla politická debata k návrhu nařízení HERA. Člen-
ské státy jeho vznik obecně podpořily, poukázaly 
nicméně na potřebu dalšího projednání otevřených 
otázek (zejména struktura řízení a rozhodování). Slo-
vinské předsednictví bude usilovat o dokončení návrhu 
v nadcházejících týdnech. Projednán byl návrh závěrů 
Rady o posílení zdravotní unie. Tématem oběda byla 
budoucí pandemická úmluva. V odpolední části pro-
běhla diskuze k aktuálnímu vývoji pandemie a fran-
couzské předsednictví představilo své priority.  

/M. Žiga/ 

Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci > Rada 

V Bruselu proběhlo ve dnech 9. až 10. prosince jednání  
Rady ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci. První 
den se konalo jednání ministrů vnitra, kde Českou re-
publiku zastupoval 1. náměstek ministra vnitra Jiří No-
váček. V pátek vedl delegaci ČR na jednání ministrů 
spravedlnosti náměstek ministryně spravedlnosti Mi-
chal Franěk.  

Ministři vnitra jednali o stavu implementace projektu inte-
roperability a aktualizovaném harmonogramu projektu. 
Cílem zůstává mít architekturu interoperability zavedenou 
do konce roku 2023. Dále diskutovali o schengenském 
hodnotícím a monitorovacím mechanismu. Zástupci států se 
shodli, že Chorvatsko již splňuje nezbytné podmínky pro 
uplatňování všech částí schengenského acquis. Dlouhá dis-
kuze ministrů se týkala také používání migrace jako hyb-
ridní hrozby. Zaměřili se zejména na efektivitu současných 
nástrojů v reakci na tyto jevy a na nástroje, které je třeba 
lépe připravit na budoucnost. 

Slovinské předsednictví dále představilo zprávu o pokro-
ku v jednání o směrnici o odolnosti kritických subjektů  
a ve spolupráci mezi příslušnými orgány zabývajícími se 
bojem proti terorismu. O aktuální situaci v boji proti tero-

rismu informoval také nový protiteroristický koordiná-
tor EU Ilkka Salmi. Během oběda ministři diskutovali  
o udržitelných řešeních v souvislosti s paktem o migraci 
a azylu. 

Ministři spravedlnosti byli informováni o pokroku ve 
vyjednávání nařízení o e-důkazech, přistoupení EU 
k Evropské úmluvě o lidských právech či aktuální čin-
nosti Úřadu evropského veřejného žalobce. Ten již 
zahájil více než 400 vyšetřování škod odhadovaných 
na miliardy eur a již přijímá klíčová vyšetřovací opat-
ření. Ministři si také vyměnili zkušenosti ohledně mož-
nosti soudního přezkumu mimořádných opatření týkají-
cích se pandemie vnitrostátními soudy. Zejména zdů-
raznili, že je důležité pokračovat v práci na digitali-
zaci, aby byl zajištěn přístup ke spravedlnosti pro 
všechny občany s odpovídajícími zárukami a v plném 
souladu se základními právy. 

V průběhu pracovního oběda ministři diskutovat  
o možnostech boje proti nenávistným projevům a trest-
ným činům z nenávisti za přítomnosti ředitele Agentury 
EU pro základní práva (FRA). /M. D. Ličková/ 

Zasedání Rady pro dopravu > Rada 

Dne 9. prosince se v Bruselu uskutečnilo zasedání 
Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku ve 
formátu ministrů dopravy. Delegaci ČR vedl náměstek 
ministra dopravy Jan Sechter. 

Prvním bodem programu bylo představení zprávy 
o pokroku k balíčku legislativních návrhů „Fit for 55“, 
která uvedla další projednávání konkrétních dopravních 
návrhů v rámci balíčku. Ministři projednali i zprávu 
o pokroku k návrhu nařízení o zajištění rovných podmí-
nek pro udržitelnou leteckou dopravu (ReFuelEU Avia-
tion). Komise vnímá návrh jako důležitou součást iniciativ 
pro dosažení dekarbonizačních cílů EU a míra ambicí 
tohoto návrhu je podle Komise v souladu s ochranou kon-
kurenceschopnosti leteckého průmyslu. Zájmem Komise 
je, aby související náklady byly přiměřené a aby nebyla 
ohrožena hospodářská soutěž a konkurenceschopnost 
EU. V následné diskuzi vystoupily členské státy. Ve vy-

stoupeních zaznívaly dva přístupy k návrhu - více 
a méně ambiciózní. Ambicióznější skupina považuje 
pro úspěšnou dekarbonizaci odvětví za nutné, aby 
byly cíle a limity obsažené v návrhu navýšeny, nao-
pak druhá skupina států požaduje větší flexibilitu a 
rozložení cílů v delším časovém období s ohledem na 
rozdílnou výchozí pozici a situaci v státech. 

Dalším bodem byl návrh nařízení o využívání obno-
vitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní do-
pravě (FuelEU Maritime). Komise je názoru, že také 
námořní doprava musí adekvátně přispět 
k dekarbonizaci odvětví, přičemž v tomto úsilí pova-
žuje návrh za klíčový. Pro úspěšnou implementaci 
považuje za důležitý efektivní monitoring a navrho-
vaný systém sankcí, které budou odváděny do speci-
álně dedikovaného fondu. /Pokr. na s. 5/  
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Debata o strategii pro půdu > Evropský parlament 

Následoval oběd ministrů na téma „Dopady balíčku Fit 
for 55 v sektoru dopravy“. V odpolední části pokračovalo 
jednání Rady představením zprávy o pokroku u poslední-
ho dopravního návrhu balíčku Fit For 55, a to návrhu naří-
zení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva  
(AFIR). Komise konstatovala potřebu jednotné harmoniza-
ce budování infrastruktury pro alternativní paliva v EU, 
a tedy nutnost změny stávající legislativy ze směrnice na 
nařízení. Vnímá také úzkou provázanost s návrhy pro vyu-
žívání udržitelných paliv v letecké a námořní dopravě, 
s návrhem pro revizi výkonnostních emisních norem CO2 
pro nové osobní automobily a lehká užitková vozidla a s 
připravovanou revizí emisních norem pro těžká vozidla. 
Nastínila však možnost jisté flexibility pro méně osídlené 
oblasti a pro globální síť TEN-T.  

Podobně jako u diskuze k návrhu ReFuelEU Aviation byly 
zřetelně viditelné dvě skupiny členských států. Zatímco 
ambiciózní státy akcentovaly podporu návrhu Komise 
a vyzývaly k rychlému přijetí AFIR, výhrady druhé skupiny 
zaznívaly zejména k cílům pro rozvoj infrastruktury pro 

dobíjení těžkých vozidel, jelikož aktuální stav ohledně 
jejich vývoje a prodeje neodráží stanovené cíle.  

V části „Různé“ se informovalo o aktuálně projedná-
vaných legislativních návrzích, které jsou ve fázi trialo-
gů s Evropským parlamentem. Konkrétně se jedná o 
návrh  změny směrnice o užívání najatých vozidel, 
balíček nařízení o jednotném evropském nebi 2+ 
(SES2+) a návrh rozhodnutí, pokud jde o oznámení 
kompenzace v souvislosti s celosvětovým tržním opat-
řením pro provozovatele letadel se sídlem v Unii. 

Dále pokračovalo jednání informací Belgie na téma 
„Nové trendy v silniční nákladní dopravě: Vysoký ná-
růst počtu osvědčení řidiče pro řidiče ze třetích zemí – 
výzva ohledně sociálních podmínek a přechodu na 
jiný druh dopravy“ a dalším bodem byla informace 
kyperské delegace o letecké konektivitě.  Posledním 
bodem byla informace Komise o příjezdovém formu-
láři (ePLF) a pracovnících v dopravě, přičemž komisař-
ka informovala o dopisu, který zaslala v této souvis-
losti ministrům. /B. Fajnorová/  

Zvýšení bezpečnosti hraček na trhu > Evropský parlament 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) ve 
čtvrtek 9. prosince přijal zprávu z vlastní iniciativy tý-
kající se provádění směrnice o bezpečnosti hraček. 
Zpráva obsahuje návrhy na posílení stávajících předpi-
sů, aby hračky prodávané na evropském trhu byly bez-
pečné a udržitelné. O zprávě bude hlasovat plénum 
v lednu 2022. 

Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček obsahuje 
ustanovení pro výrobce, dovozce a distributory, ale také 
pro dozor nad vnitrostátním trhem v případě nevyhovují-
cích hraček. Podle výboru IMCO jsou hlavním zdrojem 
nejednotností a nedostatků ve směrnici ustanovení o che-
mických látkách. Z pohledu IMCO je zásadní zákaz che-
mických látek, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické. Výbor požaduje odstranění věkového rozlišení 
v oblasti chemických látek. Některé limity chemických lá-
tek se týkají pouze hraček pro děti do 36 měsíců a hra-
ček určených ke vkládání do úst. Toxický účinek chemic-
kých látek na děti ve věku 36 měsíců nebo 37 měsíců 
a starší se však podle výboru IMCO neliší.  

Dalším problémem při provádění směrnice o bezpečnosti 
hraček je podle výboru nedostatečný a nerovnoměrný 

dozor nad trhem napříč členskými státy EU a velké 
množství nebezpečných hraček, které se dostávají do 
oběhu na vnitřním trhu. Výbor se domnívá, že potřeba 
posílit dozor nad trhem úzce souvisí s výzvami, které 
představuje elektronický obchod pro ochranu zdraví a 
bezpečnosti dětí před nebezpečnými a nevyhovujícími 
hračkami vstupujícími na trh EU. Je toho názoru, že „co 
je nelegální offline, je nelegální online“. Podle přijaté 
zprávy by revize směrnice o bezpečnosti hraček měla 
zahrnovat širší prostor pro změny, včetně mechanic-
kých a fyzikálních požadavků, zejména u hraček pro 
děti do 36 měsíců, limitních hodnot pro nitrosaminy, 
ustanovení o označování alergenních vonných látek a 
látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní 
nebo toxické.  

Žádné z těchto aspektů nyní nelze snadno pozměňo-
vat, což má za následek, že je směrnice méně účinná 
a není schopna přizpůsobit se novému vědeckému  
a technologickému vývoji, který snadněji identifikuje 
nová rizika. 

/J. Linková/ 

V pondělí 6. prosince zasedal v Bruselu Výbor pro ži-
votní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(ENVI) Evropského parlamentu, který pozval ředitele 
pro biologickou rozmanitost Humberta Delgado Rosu z 
Komise na výměnu názorů na téma „Strategie EU v ob-
lasti půdy do roku 2030: Využití přínosů zdravé půdy 
pro lidi, potraviny, přírodu a klima“.  

Strategie byla Komise představena 20. května 2020 
a dosáhnout tří klíčových závazků: (1) Právně chránit 
nejméně 30 % půdy EU a 30 % mořských oblastí EU a 
začlenit ekologické koridory jako součást skutečné transe-
vropské přírodní sítě; (2) Přísně chránit alespoň jednu třeti-
nu chráněných území EU, včetně všech zbývajících primár-
ních a původních lesních porostů EU a (3) Účinně spravovat 
všechna chráněná území, definovat jasné cíle a opatření v 
oblasti ochrany a přiměřeně je sledovat. Strategie nava-
zuje na předchozí strategii do roku 2020. Cílem je zajistit, 
že do roku 2030 bude biologická rozmanitost v Evropě na 
cestě k oživení, a to v souladu s Agendou pro udržitelný 

rozvoj 2030 a s cíli Pařížské dohody o změně klimatu.  

Během debaty vystoupily všechny politické frakce, aby 
vyjádřili své názory ke strategii a k vystoupení ředitele 
Rosy. Poslankyně Pernile Weissová (DK, EPP) uvedla, 
že předložená strategie není v souladu s principem 
subsidiarity a že by Komise měla víc myslet na práva 
vlastníků půdy. Poslankyně Maria Arenaová (BE, S&D) 
chtěla po Komisi, aby spolu se strategii přišla i 
s konkrétním plánem, jak chce svých cílů dosáhnout. 
Komise by dále měla podle ní k tomuto plánu přidat i 
harmonogram. Poslanci napříč politickým spektrem se 
ve svých vystoupeních víceméně shodli na tom, že před-
ložené kroky musí být zakotvené v silném právním rám-
ci, který by dokázal dlouhodobě půdu ochránit.  

/J. Janek/ 
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Plenární zasedání Evropské parlamentu, 13. – 16. pro-
since 

Mezi hlavní body agendy patří rozprava k příležitosti 
30. výročí rozpadu Sovětského svazu ve vztahu 
k budoucnosti Evropy a Ruska, plenární rozprava  
o Aktu o digitálních trzích (DMA), který stanovuje pravi-
dla pro chování velkých on-line platforem v EU, rozprava 
o situaci na ukrajinské hranici a na územích Ukrajiny, jež 
jsou okupovaná Ruskem. 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti, 14. prosince 

Hlavním tématem bude diskuze k závěrům prosincové 
Evropské rady. ČR společně s Francií a Švédskem také 
představí 18-měsíční program nastupujícího předsednic-
kého tria.  

Summit Východního partnerství, 15. prosince  

Hlavními cíli bude schválení programu spolupráce 
s partnerskými zeměmi do roku 2025 a přijetí politické 
deklarace všech účastnických zemí.  

Zasedání Evropské rady a eurosummit, 16. prosince  

Lídři se budou věnovat šesti tematickým okruhům, při-
čemž první se zaměřuje na koordinaci v boji proti covi-
du-19, zejm. ve světle zhoršené pandemické situace  
a nových variant viru. Dále se budou věnovat revizi 
krizového řízení a odolnosti EU.  

Zasedání Rady pro životní prostředí, 20. prosince 

Hlavním bode budou zpráva o pokroku v projednává-
ní návrhu o bateriích a odpadních bateriích. 

 

Program evropských institucí od 14. až 20. prosince > Informace 

Týden v Evropské unii 

Týdenní monitoring událostí v EU Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR 
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Schválené rámcové pozice > Rámcové pozice 

Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parla-
mentu a Rady nastavující rámec pro ozdravné postupy 
a řešení krize u pojišťoven a zajišťoven (vypracovalo 
Ministerstvo financí) 

Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parla-
mentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 
2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti  
a jejím výkonu (Solventnost II) (vypracovalo Ministerstvo 
financí)  

Rámcová pozice k doporučení pro rozhodnutí Rady 
zmocňující zahájit jednání o dohodě mezi Evropskou 
unií a Evropským společenstvím pro atomovou 
energii na straně jedné a Spojeným královstvím 
Velké Británie a Severního Irska na straně druhé  
o Gibraltaru (vypracovalo Ministerstvo zahraničních 
věcí) 


