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PRŮKOPNICKÝ PŘÍBĚH
ODOLNOSTI DEMOKRACIE
jež podporují partneři z celého světa, mají tvrdý
dopad na ruské hospodářství a snižují
schopnost Kremlu vést válku. Omezili jsme
přístup Ruska k mezinárodnímu finančnímu
systému tím, že jsme ho vyloučili ze systému
SWIFT, zmrazujeme a zabavujeme aktiva
oligarchů napojených na Kreml a ochromujeme
ruský vojensko-průmyslový komplex omezováním
jeho přístupu k vyspělým technologiím.

V prosinci 2019 se Komise Ursuly von der
Leyenové vydala novým a ambiciózním směrem
k zelenější, digitálnější a spravedlivější
Evropské unii. Během dvou historických
světových událostí – koronavirové pandemie
a kruté války Ruska proti Ukrajině – byla Evropa
jednotná jak v boji proti viru, tak v podpoře
ukrajinského lidu. Při tom jsme náš odvážný směr
nejen udrželi, ale dokonce jsme urychlili postup
vpřed. Společně utváříme budoucnost.
Reakce Evropy na tyto dvě zlomové události svět
možná překvapila. Nejprve přišla pandemie
covidu-19. Vyžádala si obrovskou daň, ale
společně jsme zachránili nespočet životů
a pomohli našemu hospodářství se v rekordním
čase zotavit. Díky očkovací strategii Evropské
komise 83,4 % dospělé populace v EU dostalo
základní očkování (jednou nebo dvěma
dávkami). EU je největším světovým dodavatelem
očkovacích látek proti covidu-19. Digitální
certifikát EU COVID chrání základní právo na
volný pohyb a stal se globálním standardem.

Odpověď Evropské unie na
velké výzvy, kterým čelíme,
se řídí demokratickými
hodnotami a cíli
udržitelného rozvoje
a je založena na
hospodářství fungujícímu ve
prospěch lidí.

Komise poprvé v historii získala na podporu
hospodářského oživení a reforem v členských
státech obrovské finanční prostředky na
kapitálových trzích. Náš plán na podporu oživení,
NextGenerationEU, dodal rodinám, podnikům
a investorům v EU novou důvěru v budoucnost.
Naše reakce na pandemii nejen zvýšila naši
odolnost vůči covidu-19 a budoucím zdravotním
hrozbám, ale také posílila odolnost demokracie
a hospodářství v Evropě.
Poté došlo k nevyprovokované a neodůvodněné
vojenské agresi Ruska vůči Ukrajině. Do podpory
Ukrajinců se zapojil celý kontinent. EU na válečnou
mašinérii Vladimira Putina s nebývalou rychlostí
a jednotou uvalila přísné sankce. Tyto sankce,
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Souběžně s tím předložila Komise průlomový
evropský plán na snížení závislosti Evropy
na ruských fosilních palivech REPowerEU.
Diverzifikujeme naše dodávky energie, zvyšujeme
energetickou účinnost a urychlujeme zavádění
energie z obnovitelných zdrojů. Ekologická
transformace je přínosná nejen pro zdraví lidí
a planety, ale také posiluje energetickou
bezpečnost Evropy. Jestli se Putin snažil Evropu
rozdělit, pak dosáhl přesně opačného výsledku.
EU je jednotnější než kdy jindy a v této válce
táhneme za jeden provaz.

Na demokracii je potřeba pracovat a oživovat ji
každý den, a proto je potřeba dát hlas občanům.
Této hluboké studnice tvořivosti a energie využila
Konference o budoucnosti Evropy, uzavřená
dne 9. května 2022, která občanům umožnila
podílet se na utváření budoucnosti naší Evropské
unie. Komise během této konference naslouchala;
nyní nastal čas, aby jednala.
Oblouk evropské historie se klene směrem
k demokracii a jednotě. Od porážky fašismu
v roce 1945 až po konec diktatury v Řecku a na
Iberském poloostrově v 70. letech 20. století a od
pádu Berlínské zdi v roce 1989 a usmíření mezi
východem a západem po boj Ukrajiny za
svobodu a demokracii v reakci na ruskou agresi
se v Evropě soustavně dlouhodobě usiluje o větší
demokracii. A pokaždé, když nastane změna, jsou
to lidé – jejich hlasy, odvaha a požadavky
na spravedlnost –, kdo za ní stojí. To je příběh
Evropské unie. To je to, co nás, Evropany, činí
silnými, a co nám dává důvěru v budoucnost.

Odpověď Evropské unie na velké výzvy, kterým
čelíme, se řídí demokratickými hodnotami a cíli
udržitelného rozvoje a je založena na hospodářství
fungujícímu ve prospěch lidí. Díky tomu, že
Komise pomáhala členským státům podporovat
pracovníky během omezení volného pohybu osob,
má EU nejsilnější trh práce za několik
desetiletí. A prostřednictvím nástroje
NextGenerationEU investujeme do evropského
průmyslu, infrastruktury a pracovních míst.
Například návrh evropského aktu o čipech
staví na evropské výzkumné základně světové
úrovně v oblasti polovodičů s cílem podpořit
špičkovou výrobu. Nová evropská investiční
strategie světového rozsahu s názvem Global
Gateway pomáhá urychlit spravedlivou
ekologickou a digitální transformaci na celém
světě.
Poslední dva a půl roku potvrdily, že síla Evropy
je v její jednotě, a tato jednota je založena na
našich společných demokratických hodnotách,
kterými jsou dodržování základních lidských práv,
ochrana svobodného a nezávislého tisku,
dodržování zásad právního státu a rovnost žen
a mužů, ať žijí na venkově nebo ve městě, ať jsou
mladí, nebo staří. Jakkoli se rozhodnete se
identifikovat, v Evropě můžete být sami sebou.
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1. E
 VROPANÉ STOJÍ NA STRANĚ
UKRAJINY, DEMOKRACIE
A MÍRU
Od
začátku
brutálního útoku
Ruska na Ukrajinu
dne 24. února
2022 byl v EU
zaznamenán
vstup více než
8,2
milionu
ukrajinských
státních příslušníků,
zejména žen, dětí
a starších osob. Obrovská
solidarita občanů EU vůči ukrajinským
uprchlíkům – zejména v členských státech, které
s Ukrajinou sousedí (Maďarsko, Polsko, Rumunsko
a Slovensko), ale i všude jinde v Unii – ukázala
to nejlepší z evropských hodnot a otevřenosti.
Většina ukrajinských uprchlíků – více než 5,24
milionu – překročila hranici do Polska a polští
občané jim otevřeli svá srdce, domovy a města.

VÝRAZNÁ SOLIDARITA
S UKRAJINOU
Miliony Ukrajinců, odtržených od svých rodin
a země Putinovými bombami, hledají útočiště
v Evropské unii. Válečné scény jsou zničující.
Odvaha ukrajinských obranných sil a fotografie
občanů EU, kteří uprchlíky přijímají, však ukazují
jiný obrázek – vypráví příběh naděje. Ukrajina
a Evropská unie si nikdy nebyly blíže. Dokud
se Ukrajinci nebudou moci bezpečně vrátit domů
a nebudou moci v míru obnovit svou nezávislou
a demokratickou zemi, uvítáme je a budeme je
podporovat. Protože jsou součástí naší evropské
rodiny.
Hlavní prioritou reakce Evropské unie je ochrana
ukrajinského civilního obyvatelstva. Komise
spolupracuje s našimi partnery v terénu a zajišťuje
dodávky humanitární pomoci a otevřenost
humanitárních koridorů, které zaručují bezplatnou
a bezpečnou evakuaci. K červnu 2022 poskytla
EU Ukrajině humanitární pomoc ve výši přes
348 milionů eur, například na zajištění potravin,
vody, přístřeší a zdravotní péče nejzranitelnějším
osobám.

Skupina občanů ve Varšavě založila obchod
„Pulawska 20“ s cílem shromažďovat potraviny,
kosmetiku a oděvy a poskytovat je zdarma
ukrajinským uprchlíkům a vnitřně vysídleným
osobám.
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Více než 4 miliony
Ukrajinců bylo
zaregistrováno pro dočasnou
ochranu v EU
Dne 2. března 2022 Evropská komise vůbec poprvé
v historii Evropské unie navrhla aktivovat směrnici
o dočasné ochraně. To znamená, že ukrajinským
uprchlíkům se v EU okamžitě dostane plné ochrany
zahrnující:

Povolení k pobytu
po celou dobu
trvání ochrany

Kiril Slavov, mladý hluchoněmý
Bulhar, který vyrostl ve Stockholmu,
pomáhá neslyšícím Ukrajincům
prchat před válkou a začít nový
život v Sofii. Překládá pro ně do
mezinárodního znakového jazyka
a pomáhá jim nalézt práci.

Přístup
k vhodnému
ubytování nebo
bydlení

Přístup
k zaměstnání

Přístup k sociální
péči nebo
prostředkům
na obživu, je-li
to nezbytné
Příležitost ke
sloučení rodiny
za určitých
okolností

Přístup ke státnímu
vzdělávacímu
systému pro
osoby mladší
18 let

Přístup
k lékařské péči

Přístup
k bankovním
službám, například
otevření základního
bankovního
účtu

Možnost
přestěhovat se do
jiného členského
státu EU před
vydáním povolení
k pobytu

EU. V červnu 2022 přijala Komise návrh FASTCARE, který by členským státům poskytl dodatečné
předběžné financování ve výši 3,5 miliardy eur
a zajišťuje, aby nejméně 30 % souvisejících zdrojů
bylo poskytnuto na operace řízené místními orgány
a organizacemi občanské společnosti, které řeší
migrační problémy.

Komise při poskytování lokální podpory členským
státům EU jednala rychle a solidárně. Akce CARE
(Akce v rámci politiky soudržnosti na podporu
uprchlíků v Evropě) členským státům umožňuje
využít k poskytování mimořádné podpory
uprchlíkům fondy soudržnosti EU. Členským státům
bylo rovněž okamžitě poskytnuto 3,5 miliardy eur
z nástroje pro krizi způsobenou pandemií REACT
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týkajících se ukrajinské krize a tíživé situace
uprchlíků a vnitřně vysídlených osob.
V reakci na výzvu ukrajinského prezidenta
Volodymyra Zelenského Evropská komise
a Kanada ve spolupráci s občanským hnutím
Global Citizen dne 26. března 2022 zahájily
dárcovskou kampaň Stojíme za Ukrajinou.
Prostřednictvím této kampaně se podařilo rychle
získat 9,1 miliardy eur pro osoby prchající
před ruskou invazí, včetně 1 miliardy eur od
Komise a další 1 miliardy eur od Evropské banky
pro obnovu a rozvoj. Výrazná solidarita ze strany
EU a jejích občanů bude trvat tak dlouho, dokud
budou Ukrajinci naši podporu potřebovat. Ukrajinci
se totiž nejen zasazují o svou vlastní svobodu,
ale také hájí naše evropské a demokratické
hodnoty.

Prostřednictvím dosud největší mobilizace
mechanismu civilní ochrany EU poskytlo 27
členských států spolu se Severní Makedonií,
Norskem a Tureckem Ukrajině více než 66 000
tun pomoci, včetně potravin, souprav první
pomoci a ochranných oděvů, ale také strategického
vybavení, jako jsou mobilní nemocnice, dodávky
energie a hasičské vozy, přičemž finanční hodnota
podpory EU v rámci mechanismu civilní ochrany
přesahuje 425 milionů eur. Na Ukrajinu byly
rovněž odeslány zdravotnické zásoby EU v rámci
systému rescEU, včetně plicních ventilátorů,
infuzních pump, monitorů vitálních funkcí, roušek
a plášťů, ultrazvukových zařízení, kyslíkových
koncentrátorů a mnoha dalšího vybavení.
Vzhledem k rozsahu této operace zřídila EU za
účelem koordinace dodávek logistická centra
v sousedním Polsku, Rumunsku a na Slovensku.
Na Ukrajině byly rovněž zřízeny dva humanitární
sklady a byly zahájeny logistické operace
financované EU.

SANKCE: JEDNOTNÁ
DEMOKRATICKÁ FRONTA
VERSUS AUTOKRACIE
V okamžité reakci na uznání separatistických
území tzv. Doněcké lidové republiky a Luhanské
lidové republiky dne 21. února 2022 a na vojenský
útok na Ukrajinu dne 24. února EU uložila tvrdé
sankce proti ruskému hospodářství a subjektům
a jednotlivcům podílejícím se na válce. Evropská
unie, její partneři a podniky po celém světě
reagovali pohotově a tvrdě, aby Rusko
hospodářsky izolovali a zastavili Putinovu
válečnou mašinérii. Stojíme na straně Ukrajiny
a demokracie, nikoli na straně autokracie, na
straně právního státu, nikoli na straně práva
silnějšího, na straně spravedlivého a mírového
mezinárodního řádu, nikoli na straně agrese
a chaosu.

Dne 11. března 2022 byla zahájena první operace
Medevac. Od té doby bylo za pomoci mechanismu
civilní ochrany Unie převezeno do nemocnic v EU
přes 1 000 ukrajinských pacientů potřebujících
další léčbu nebo naléhavou lékařskou pomoc.
Flotilu EU rescEU doplnilo nové lékařské
evakuační letadlo, které má pomoci přepravovat
ukrajinské pacienty, kteří potřebují neodkladnou
zdravotní péči.
Komise zároveň zintenzivnila své úsilí o šíření
informací mezi ukrajinskými a rusky hovořícími
komunitami, přičemž se zaměřila zejména na
informování uprchlíků o podpoře EU. Rychle
spustila internetové stránky věnované
solidaritě s Ukrajinou, které jsou vůbec poprvé
k dispozici v ukrajinštině a v ruštině. Připojila se
také k aplikaci Telegram, aby mohla přímo
komunikovat s lidmi na Ukrajině a s rusky
mluvícím publikem. Kontaktní střediska Europe
Direct zodpověděla přibližně 10 000 otázek

Jednání Ruska představuje porušení univerzálních
hodnot a mezinárodního práva, což mezinárodní
společenství nemůže připustit. Dne 2. března
2022 Organizace spojených národů drtivou
většinou odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu: pro
rezoluci hlasovalo 141 ze 193 členských států,
35 se zdrželo hlasování a pouze 5 zemí se
přiklonilo na stranu Ruska.

8

STAV UNIE V ROCE 2022
ÚSPĚCHY

Od začátku války přijala EU šest bezprecedentních
balíčků sankcí s cílem vyvinout na ruský režim
tlak a oslabit schopnost Kremlu financovat válku.
Tyto sankce se vztahují na finanční, energetické
a dopravní odvětví, jakož i na vývoz zboží dvojího
užití, vízovou politiku, dezinformační kanály šířící
válečnou propagandu Kremlu a ruské a běloruské
jednotlivce a subjekty spojené s Putinovou válkou.
V souladu s mezinárodním humanitárním právem
zahrnuje EU do svých sankčních režimů
humanitární výjimky.

a nezávislost Ukrajiny zmrazen majetek
a zakázán vstup na území EU. Za účelem
vymáhání těchto sankcí Komise urychleně svolala
členské státy EU, Europol a Eurojust a zřídila
pracovní skupinu „Freeze and Seize“ Pracovní
skupina zprostředkovává výměnu informací
a zkušeností mezi členskými státy a poskytuje
pokyny pro vymáhání sankcí. Úzce spolupracuje
s mezinárodní pracovní skupinou zaměřenou na
ruské elity, prostředníky a oligarchy, kterou EU
provozuje společně se zeměmi G7 (Kanadou,
Francií, Německem, Itálií, Japonskem, Spojeným
královstvím a Spojenými státy) a Austrálií. Komise
rovněž navrhla učinit z porušení omezujících
opatření EU trestný čin EU a zpřísnit pravidla pro
vymáhání a konfiskaci majetku.

Stojíme na straně
Ukrajiny a demokracie,
nikoli na straně autokracie.
Sankce EU jsou tak účinné, protože jsou prováděny
ve shodě s podobně smýšlejícími partnery po
celém světě. Sankce vůči Rusku uplatňuje více
než 40 zemí, které představují téměř polovinu
celosvětového hrubého domácího produktu,
včetně Kanady, Japonska, Lichtenštejnska,
Norska, Singapuru, Jižní Koreje, Švýcarska,
Spojeného království a Spojených států, jakož
i sousední a kandidátské země, zejména na
západním Balkáně.

V souladu s rámcem Světové obchodní organizace
byl v rámci sankcí uložen zákaz vývozu
výrobků určených pro Rusko, jako je ocel,
tryskové palivo, polovodiče, chemické látky a další
základní výrobky pro ruskou průmyslovou
základnu. Zároveň jsme zavedli zákazy dovozu
výrobků od dřeva po cement a od mořských plodů
(kaviár) až po alkoholické nápoje (vodka), které
představují více než polovinu zboží dováženého
z Ruska před válkou, s cílem omezit příjmy Ruska
a jeho oligarchů.

Sankce brání Rusku v přístupu k penězům na
světových kapitálových trzích a postupně narušují
ruskou průmyslovou základnu, zejména jeho
vojensko-průmyslový komplex. Vyřadily hlavní
ruské banky, včetně Sberbank, největší ruské
banky, ze systému SWIFT – dominantního
světového systému pro předávání údajů
o finančních transakcích – a v podstatě izolovaly
Rusko od světových finančních trhů. EU rovněž
zablokovala devizové rezervy, které má Rusko
v EU.
Členské státy EU jen během prvních tří měsíců
války zmrazily aktiva, jako jsou finanční
transakce, nemovitosti, umělecká díla, automobily
a jachty, v hodnotě 12,5 miliardy eur. Kromě
toho byly zablokovány rezervy ruské centrální
banky v Evropě. Celkem 1 212 osobám a 108
subjektům byl z důvodu jejich činností
narušujících územní celistvost, svrchovanost
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Předsedkyně Evropské komise Ursula von der
Leyenová se účastní zasedání skupiny G7 na
zámku Elmau (Německo).

Byly také výrazně posíleny stávající kontroly
vývozu zboží dvojího užití s cílem zaměřit se na
citlivá odvětví ruského vojensko-průmyslového
komplexu, čímž se omezil přístup Ruska
k vyspělým technologiím, které jsou zásadní
pro jeho bezpečnost a obranu, jako jsou drony
a související software, software pro šifrovací
zařízení, polovodiče a pokročilá elektronika.
Sankce snižují technologické schopnosti Ruska
a jeho schopnost modernizovat své hospodářství.
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Aby byly sankce účinné, EU musela uzavřít
dopravní trasy do Ruska a z Ruska. Dvěma
klíčovými oblastmi v tomto ohledu bylo uzavření
vzdušného prostoru EU pro všechna letadla
vlastněná, registrovaná nebo kontrolovaná
Ruskem a zákaz vývozu zboží, služeb
a technologií pro letectví a kosmický
průmysl. Tři čtvrtiny stávajícího ruského
obchodního leteckého parku pocházejí z Evropské
unie, Kanady a USA. Sankce rovněž zahrnují úplný
zákaz činnosti ruských a běloruských
provozovatelů nákladní silniční dopravy v EU
a zákaz vstupu celého ruského obchodního
loďstva. Uplatňují se však určité výjimky, které
se vztahují na základní zboží, jako jsou zemědělské
produkty a humanitární pomoc.

• Zákaz vývozu zboží a technologií z odvětví
zpracování ropy do Ruska. EU tak Rusku
znemožňuje modernizovat ropné rafinerie.
• Společnosti v EU mají zakázáno nabízet
pojištění a jiné finanční služby jakékoli lodi
přepravující ruské ropné produkty. To oslabí
schopnost Ruska vyvážet ropné produkty
do celého světa.
• Zastavení nových investic do ruského odvětví
energetiky.
• Zákaz všech forem dovozu ruského uhlí.
Tento zákaz má dopad na čtvrtinu veškerého
ruského vývozu uhlí, což pro Rusko představuje
ztrátu příjmů ve výši přibližně 8 miliard eur
ročně.

Bělorusko podporuje invazi na Ukrajinu tím, že
umožňuje ruské armádě působit na jeho území.
Proto EU rovněž zintenzivnila své sankce vůči
Bělorusku. Omezující opatření vůči Bělorusku EU
postupně zavádí od října 2020 v reakci na
nepřijatelné násilí běloruských orgánů vůči
pokojným demonstrantům a využívání migrantů
na hranicích EU v roce 2021. Hospodářské sankce
vůči Bělorusku, které se nyní vztahují na téměř
70 % veškerého běloruského vývozu do EU,
rovněž vylučují ze systému SWIFT tři běloruské
banky. EU zároveň i nadále podporovala běloruský
lid a od léta 2020 poskytla pomoc ve výši téměř
65 milionů eur. To zahrnuje mimořádnou podporu
poskytovanou občanské společnosti a obětem
státního útlaku.

Komise kromě toho určuje směr a dává EU impuls
k tomu, aby se zcela zbavila své závislosti na
ruských fosilních palivech, včetně ruského plynu,
a urychlila ekologickou transformaci Evropy.

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST
A EKOLOGICKÁ
TRANSFORMACE
Dne 18. května 2022 představila Evropská komise
iniciativu REPowerEU, průlomový plán EU na
postupné ukončení její závislosti na ruských
fosilních palivech prostřednictvím urychleného
zavádění energie z obnovitelných zdrojů, úspor
energie a diverzifikace dodávek energie. REPowerEU
představuje komplexní a podrobný plán pro zajištění

Významný podíl ruských válečných prostředků
představují příjmy z vývozu energie. Aby EU
zastavila peněžní toky do Ruska, uvalila na
ruské odvětví energetiky následující sankce.
• Zákaz dovozu ruské ropy dovážené po moři
a ropných produktů. Tento zákaz se
vztahuje na 90 % současného dovozu
ropy z Ruska do Evropy.

85 %

EVROPANŮ
se domnívá, že EU
by měla co nejdříve snížit svou
závislost na ruských fosilních palivech
Prostřednictvím REPowerEU
toho EU může docílit.
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cenově dostupné energie pro lidi žijící v EU,
energetické bezpečnosti pro Evropu a udržitelnosti
pro naši planetu. Plánu REPowerEU byla vyjádřena
plná podpora Versailleským prohlášením, které dne
11. března podepsali vedoucí představitelé všech
členských států. Přibližně 85 % občanů EU je toho
názoru, že Evropská unie by měla co nejdříve snížit
svou závislost na ruských fosilních palivech.
Prostřednictvím REPowerEU toho EU může
docílit.

Zvláštní solární strategii EU
„Solar Strategy“ pro
zdvojnásobení solární
fotovoltaické kapacity do roku
2025 a instalaci zařízení pro
výrobu 600 GW do roku 2030

Konkrétní opatření k
urychlení udělování
povolení pro velké
projekty v oblasti
obnovitelných zdrojů
energie

V oblasti výroby elektrické energie, průmyslu,
budov a dopravy dochází k masivnímu
rozšiřování a urychlení využívání energie
z obnovitelných zdrojů. Komise navrhla zvýšit
hlavní cíl v oblasti obnovitelných zdrojů energie
pro rok 2030 v rámci Zelené dohody pro Evropu
ze 40 % na 45 %. Plán REPowerEU připravuje
půdu pro nové a ambiciózní iniciativy:

Iniciativu spočívající v
umisťování solárních
zařízení na střechy zahrnující postupně zaváděnou
zákonnou povinností
instalovat solární panely
na nové budovy – veřejné,
komerční a obytné

Zdvojnásobení míry
využívání tepelných
čerpadel

Zvýšení produkce
biomethanu na
35 miliard metrů
krychlových do roku 2030
Zdvojnásobení cíle týkajícího se
výroby zeleného vodíku na 10
milionů tun domácí výroby a 10
milionů tun dovozu do roku 2030
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REPowerEU podporuje rozvoj jedné z největších
světových větrných elektráren na moři
v Severním moři. Brzy pokryje roční spotřebu
energie více než 50 milionů domácností,
tj. přibližně jedné čtvrtiny všech domácností v EU.
Legislativní návrh Komise k urychlení udělování
povolení pro projekty v oblasti obnovitelných
zdrojů energie a jejich síťové infrastruktury
připraví půdu pro mnohem rychlejší zavádění
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU. Každá
kilowatthodina elektřiny, kterou vyrobíme
z větrné, solární, vodní energie nebo biomasy,
snižuje naši závislost na fosilních palivech z Ruska
a přibližuje EU k její budoucnosti s nulovými
čistými emisemi.

ZVÝŠENÍ závazného cíle energetické
účinnosti do roku 2030 v rámci ZELENÉ
DOHODY PRO EVROPU z 9 % na 13 %
Z

9%
NA

13 %

a připravená na příští zimu, zavedla Komise
minimální povinnosti týkající se skladování
plynu pro členské státy, které musí do 1. listopadu
2022 zajistit 80% úroveň naplnění.

Komise pomáhá členským
státům snižovat růst
cen elektřiny a chránit
spotřebitele.

V reakci na to, že Rusko zneužívá plynu jakožto
zbraně, navrhla Komise rovněž nový legislativní
nástroj a plán Bezpečná zima díky úsporám
plynu. Tento nástroj, který Rada přijala dne 5.
srpna 2022, by EU pomohl překonat úplné
přerušení ruských dodávek plynu snížením
spotřeby plynu o 15 % do příštího jara. Plán
rovněž poskytuje pokyny pro koordinované
snižování spotřeby plynu s cílem omezit dopad
na občany a hospodářství.

Obnovitelné zdroje energie jsou nejlepší
odpovědí na rostoucí ceny energie. Staré,
uhlíkově náročné zdroje energie – uhlí, ropa
a plyn – jsou čím dál dražší, zatímco náklady na
energii z obnovitelných zdrojů po mnoho let
neustále klesají. Světové ceny energií od léta
2021 rostou a v důsledku ruské agrese proti
Ukrajině se výrazně zvýšily. V současnosti Komise
rovněž pomáhá členským státům snižovat růst
cen elektřiny a chránit spotřebitele. V rámci
klimatického a energetického balíčku „Fit for 55“
Komise rovněž předložila návrh na zřízení
Sociálního fondu pro klimatická opatření,
jehož cílem je podpora zranitelných domácností,
malých a středních podniků a uživatelů dopravy.

EU spolupracuje s mezinárodními partnery na
diverzifikaci dodávek energie a zajistila rekordní
úroveň dovozu zkapalněného zemního plynu
a vyšší dodávky plynu z plynovodů. Komise
spolupracuje s Norskem, Spojeným královstvím
a Spojenými státy, jakož i s Angolou,
Ázerbájdžánem, Egyptem, Izraelem, Nigérií a Jižní
Koreou. Díky dohodě předsedkyně von der
Leyenové s prezidentem USA Joem Bidenem
dojde k nahrazení přibližně jedné třetiny 155
miliard metrů krychlových ruského plynu, který
EU dovezla v minulém roce. Nová infrastruktura
pro zkapalněný zemní plyn, kterou EU buduje
s cílem zajistit bezpečnost dodávek a solidaritu
se všemi členskými státy, bude tvořit jádro
koridorů pro zelený vodík budoucnosti.

Navrhla rovněž kroky ke zvýšení dlouhodobé
energetické účinnosti, včetně zvýšení
závazného cíle energetické účinnosti do roku
2030 v rámci Zelené dohody pro Evropu z 9 %
na 13 %. Členské státy se vybízejí, aby využívaly
fiskální opatření na podporu úspor energie, jako
jsou snížené sazby DPH na energeticky účinné
systémy vytápění, izolaci budov a spotřebiče
a výrobky. Aby se zajistilo, že EU bude odolná
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Nově vytvořená platforma EU pro nákup
energie, již podporují regionální pracovní skupiny,
umožní dobrovolné společné nákupy plynu,
zkapalněného zemního plynu a vodíku
prostřednictvím sdružování poptávky, optimalizace
využívání infrastruktury a koordinace kontaktů
s dodavateli. S cílem zopakovat úspěch mechanismu
společného nákupu očkovacích látek Komise vyvíjí
mechanismus společného nákupu pro uzavírání
smluv o nákupu plynu jménem zúčastněných
členských států. EU bude i nadále spolupracovat
s podobně smýšlejícími partnery z celého světa
prostřednictvím dvoustranné agendy týkající se
dvoustranného obchodu s cílem pomoci zajistit
klíčové dodávky energie a surovin, které budou do
budoucna základem naší energetické a hospodářské
bezpečnosti.

stanovili vedoucí představitelé EU prostřednictvím
Versailleského prohlášení jasný způsob, jak
posílit bezpečnost Evropy: zvýšením investic,
využitím inovativních a kritických technologií
a vybudováním integrovanějšího
a konkurenceschopnějšího evropského obranného
trhu. Dne 21. března 2022 Evropská rada
formálně schválila Strategický kompas pro
bezpečnost a obranu, ambiciózní akční plán EU
do roku 2030. Ten má o to větší význam v době,
kdy se do Evropy vrátila válka.
V reakci na summit ve Versailles předložili Komise
a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku Josep Borrell v květnu
2022 analýzu nedostatků v oblasti investic
do obrany. Bezprostředně poté byla zřízena
pracovní skupina pro společné zadávání veřejných
zakázek v oblasti obrany, která má spolupracovat
s členskými státy. Na základě práce pracovní
skupiny byl navržen k urychlenému přijetí
krátkodobý nástroj EU na posílení schopností
obranného průmyslu prostřednictvím společného
zadávání veřejných zakázek s cílem podpořit
členské státy při společném řešení
nejnaléhavějších a nejkritičtějších nedostatků.
V květnu 2022 byl rovněž oznámen Program EU
pro inovace v oblasti obrany, jehož cílem je
dosáhnout celkové investice do inovací v oblasti
obrany ve výši 2 miliard eur.

Plán REPowerEU disponuje finanční podporou
ve výši téměř 300 miliard eur, včetně
225 miliard eur ve formě půjček, které mají členské
státy k dispozici z přelomového evropského fondu
na podporu oživení NextGenerationEU. Komise
rovněž navrhla, aby členské státy začlenily podporu
z REPowerEU do svých plánů pro oživení a odolnost,
aby mohly finanční prostředky na oživení po
pandemii lépe zaměřit na cíl, kterým je se jednou
provždy zbavit závislost EU na ruských fosilních
palivech. REPowerEU představuje komplexní
a podrobný plán pro zajištění cenově dostupné
energie pro lidi žijící v EU, energetické bezpečnosti
pro Evropu a udržitelnosti pro naši planetu.

EVROPSKÁ OBRANA A NATO

Evropská unie dělá vše, co je v jejích silách, aby
chránila ukrajinský lid během jeho vzdorování
ruskému agresorovi a pomohla mu realizovat
jeho sny o demokratické, nezávislé a pokojné
Ukrajině. Z tohoto důvodu poskytuje EU poprvé

Evropská unie se stává silnějším zajišťovatelem
bezpečnosti, který chrání občany EU a přispívá
k mezinárodnímu míru a bezpečnosti v našem
sousedství i mimo něj. Dne 11. března 2022

Nadia Dobrianska se přestěhovala z Kyjeva do
Corku poté, co jí irská rodina nabídla, že ji a její
rodinu ubytuje. Nadia dokumentuje porušování
lidských práv a válečné zločiny ze strany ruské
armády. Hraje rovněž na irskou flétnu a zpívá
tradiční irské písně.
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Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg
a předsedkyně Evropské komise Ursula von
der Leyenová.
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ve své historii vojenské vybavení
a bezpečnostní infrastrukturu třetí zemi, na
kterou se útočí. Z podnětu vysokého představitele
přijala Rada Evropské unie dne 28. března 2022
opatření pomoci v rámci Evropského mírového
nástroje s cílem poskytnout vybavení a zásoby
ukrajinským ozbrojeným silám. Od té doby byla
prostřednictvím Evropského mírového nástroje
ukrajinským ozbrojeným silám poskytnuta
podpora v celkové výši 2,5 miliardy eur.

BOJ PROTI VÁLEČNÝM
ZLOČINŮM, NEDOSTATKU
POTRAVIN A PROPAGANDĚ

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der
Leyenová a ukrajinský prezident Volodymyr
Zelensky.

Ruská invaze na Ukrajinu a dlouhodobé dopady,
které bude mít na evropský a globální bezpečnostní
řád, EU a NATO (Organizaci Severoatlantické
smlouvy) sblížily více než kdy jindy. NATO je
nejsilnější vojenskou aliancí na světě. Jedná se
o striktně obrannou alianci. Spolupráce mezi EU
a NATO je nedílnou součástí evropské stability
a bezpečnosti. EU a NATO v reakci na ruskou invazi
na Ukrajinu prokázaly silnou transatlantickou
jednotu. Dne 18. května 2022 požádaly v reakci
na nevyprovokovanou ruskou válku na Ukrajině
o členství v NATO další dva členské státy EU –
Finsko a Švédsko, čímž ukončily svou
dlouhodobou vojenskou neutralitu.

EU společně s ukrajinskou vládou vyšetřuje obvinění
z válečných zločinů spáchaných ruskou armádou.
Spravedlnost je základem usmíření a osoby, které
jsou za tyto trestné činy odpovědné, budou stíhány.
Jakmile se ruské jednotky stáhly z okolí Kyjeva,
začaly se objevovat zprávy o hrůzných činech.
Ukrajinské nejvyšší státní zastupitelství, třináct
členských států a úřad žalobce Mezinárodního
trestního soudu zahájily vyšetřování možných
válečných zločinů a zločinů proti lidskosti
spáchaných ruskou armádou na Ukrajině.
Společný vyšetřovací tým zřízený dne 25.
března 2022 s podporou Eurojustu má za cíl
usnadnit koordinaci přeshraničních vyšetřování
nejzávažnějších mezinárodních zločinů, jakož
i stíhání v zúčastněných státech a před
Mezinárodním trestním soudem. Tým tvoří
vyšetřovatelé a státní zástupci z Estonska,
Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a Ukrajiny. Dne
25. dubna se Mezinárodní trestní soud rozhodl ke
společnému vyšetřovacímu týmu připojit.

NATO je nejsilnější vojenskou
aliancí na světě. Jedná
se o striktně obrannou
alianci.

Válka na Ukrajině má rovněž globální dopady,
zejména na nejzranitelnější osoby. Putinova
v á l k a v á ž n ě o h r o z i l a c e l o s v ě t ov é
zabezpečení potravin. Vývozy, zejména obilovin
a olejnatých semen, byly drasticky omezeny kvůli
blokování černomořských přístavů ruským
námořnictvem. EU Ukrajině pomáhá s vývozem
zemědělských produktů, které jsou již na Ukrajině
uskladněny nebo budou sklizeny, po silnici,
železnici a vnitrozemských vodních cestách, a s
dovozem zemědělských vstupů, které Ukrajina
potřebuje, od osiva po hnojiva a krmiva, a to
prostřednictvím tras solidarity, které oznámila
dne 12. května 2022. Do srpna 2022 pomohly
trasy solidarity EU vyvézt více než deset
milionů tun ukrajinského obilí, což je téměř
polovina obilí uvízlého v ukrajinských přístavech
v důsledku ruské blokády. Žádná ze sankcí EU se
14

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a vysoký
představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep vzdávají
úctu obětem ruské agrese na Ukrajině.

ÚSPĚCHY

STAV UNIE V ROCE 2022
ÚSPĚCHY

nevztahuje na ruské odvětví zemědělství, aby
nebylo ohroženo potravinové zabezpečení
některých nejzranitelnějších zemí na světě.
EU a její členské státy jsou společně největším
světovým poskytovatelem humanitární
a rozvojové pomoci, včetně potravinového
zabezpečení. Tým Evropa zahájil komplexní reakci
na celosvětový nedostatek potravin, která
zahrnuje jak krátkodobou naléhavou pomoc
v oblasti potravin a živobytí, tak střednědobou
podporu odolných a udržitelných potravinových
systémů v partnerských zemích.

S cílem bojovat proti dezinformačním
kampaním a manipulacím s informacemi ze
strany Kremlu EU dne 2. března 2022 rozhodla
o pozastavení vysílání státem vlastněných
sdělovacích prostředků Sputnik a Russia Today
v EU, dokud nebude agrese proti Ukrajině ukončena.
Dne 3. června 2022 bylo pozastaveno vysílání
dalších tří ruských státních médií – Rossiya RTR/
RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 a TV Centre
International. Ta patří k nejvýznamnějším
prokremelským mediálním platformám šířícím
dezinformace zaměřené na publikum na Ukrajině
a v EU, jakož i dezinformace a propagandu
podporující ruskou agresi vůči Ukrajině.

V rámci této reakce EU uvolnila 600 milionů eur
v podobě dodatečných finančních prostředků pro
nejvíce postižené africké, karibské a tichomořské
země. EU rovněž iniciovala nástroj pro zajišťování
potravin a odolnosti ve výši 225 milionů eur pro
severní Afriku a Blízký východ. Celková podpora EU
na zajišťování potravin tak v zemích po celém světě
do roku 2024 činí 7,7 miliardy eur. Podpora EU
nikoho neopomíjí a probíhá ve spolupráci
s humanitárními, rozvojovými a mírovými aktéry
s cílem zajistit spravedlivou a inkluzivní transformaci
v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu.

Komise rovněž spolupracuje s průmyslem
a sociálními médii po celém světě v boji proti
dezinformacím a propagandě Kremlu. V červnu
2022 podepsalo 34 signatářů – včetně platforem
a technologických společností, jako např. Facebook,
Google, Twitter, Microsoft, Mozilla a TikTok, jakož
i organizací občanské společnosti – nový a posílený
kodex zásad boje proti dezinformacím, což je
dobrovolný a samoregulační rámec založený na
pokynech Komise v souladu s aktem o digitálních
službách. Tento kodex je obecně považován za
průkopnický rámec a stanoví rozsáhlé a přesné
závazky v boji proti dezinformacím a představuje
další důležitý krok směrem k transparentnějšímu,
bezpečnějšímu a důvěryhodnějšímu online
prostředí.

Mykola Kharytonov, vedoucí
Centra pro ekologické zemědělství
a ochranu životního prostředí
v Dnipru, pokračuje ve svém
výzkumu hnojiv z Katalánska ve
Španělsku, protože chce pomoci
s rekonstrukcí Ukrajiny.

BUDOUCNOST UKRAJINY
V EVROPĚ
Dne 8. dubna 2022 došlo k emotivnímu okamžiku
na cestě Ukrajiny do Evropy Předsedkyně Ursula
von der Leyenová předala prezidentu Zelenskému
dotazník s cílem shromáždit informace
o připravenosti Ukrajiny stát se kandidátskou
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zemí EU. O deset dní později ukrajinské orgány
vyplněný dotazník formálně předložily. Ukrajina
je již nyní úzce spjata s EU prostřednictvím
dohody o přidružení a pracuje se na tom, aby byl
proces sbližování právních předpisů a politik v co
největší míře urychlen a zároveň bylo zajištěno
dodržení všech podmínek založených na
zásluhách. Dne 17. června 2022 vydala Evropská
komise kladné stanovisko k tomu, aby byl Ukrajině
spolu s Moldavskem udělen status kandidátské
země. Toto stanovisko dne 23. června 2022
jednomyslně potvrdila Evropská rada. Evropská
rada rovněž uznala evropskou perspektivu Gruzie.
Vyjádřila připravenost udělit Gruzii status
kandidátské země, jakmile budou vyřešeny
priority uvedené ve stanovisku Komise k žádosti
Gruzie o členství

V mimořádném projevu solidarity a vynalézavosti
během prvních dnů války byly dne 16. března
2022 elektrizační soustavy Moldavska
a Ukrajin y úspěšně synchronizovány
s kontinentální evropskou elektrizační soustavou.
Díky tomu zůstala i v těchto temných časech
elektrizační soustava Ukrajiny stabilní, ukrajinské
domácnosti v teple a světla mohla dále svítit.
Jedná se také o milník pro vztahy mezi EU
a Ukrajinou a skutečné propojení Ukrajiny a EU.
Ruská invaze na Ukrajinu má ovšem rovněž
hospodářský dopad na samotnou EU. V této
souvislosti přijala Komise v březnu 2022 dočasný
krizový rámec pro státní podporu, který členským
státům umožňuje využít flexibilitu stanovenou
v pravidlech státní podpory na podporu
hospodářství v souvislosti s ruskou invazí
a zároveň chránit rovné podmínky na jednotném
trhu. K dnešnímu dni přijala Komise 89 rozhodnutí
o podpoře hospodářství v současné geopolitické
krizi v odhadované celkové schválené výši téměř
430 miliard eur. Dne 20. července 2022 přijala
Komise změnu dočasného krizového rámce.
Zahrnula do něj například nové kategorie podpory,
které napomáhají úsilí členských států stát se
nezávislými na fosilních palivech.

EU dlouhodobě přímo podporuje ukrajinskou
vládu a EU, členské státy a evropské finanční
instituce spolu úzce spolupracují. EU od začátku
války výrazně zvýšila svou podporu a uvolnila
9,5 miliardy eur na celkovou hospodářskou,
sociální a finanční odolnost Ukrajiny ve
formě makrofinanční pomoci, rozpočtové podpory,
pomoci při mimořádných událostech, reakce na
krize, humanitární pomoci a vojenské pomoci
v rámci Evropského mírového nástroje. Od března
do začátku srpna již byla v plné výši vyplacena
makrofinanční pomoc v celkové výši
2,2 miliardy eur a rozpočtová podpora ve výši
120 milionů eur. Kromě toho Komise dne 27.
dubna navrhla pozastavit po dobu nejméně
jednoho roku veškerá zbývající dovozní cla na
veškerý ukrajinský vývoz do EU.

Dne 17. června 2022 vydala
Komise kladné stanovisko
k udělení statusu
kandidátské země
Ukrajině.

V Estonsku Johanna-Maria Lehtme
založila iniciativu „Slava Ukraini“,
která na Ukrajinu poslala více než 60
sanitek plných zdravotnických potřeb
a další pomoci potřebné k záchraně
životů.
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Společně s ukrajinskou vládou se Komise již nyní
zaměřuje na budoucnost a na obnovu svobodné
a prosperující Ukrajiny zakotvené
v evropských hodnotách. V tomto duchu
solidarity předložila Komise dne 18. května 2022
ambiciózní vizi jak krátkodobé pomoci, tak
dlouhodobé obnovy Ukrajiny s vědomím, že
k obnově země po válce bude zapotřebí značného
celosvětového finančního úsilí. Za účelem řešení
okamžitých potřeb Ukrajiny navrhla Komise dne
7. září další operaci makrofinanční pomoci
v hodnotě 5 miliardy eur. Jedná se o druhou část
mimořádného balíčku ve výši až 9 miliard eur,
který dne 18. května navrhla Komise.

S ohledem na střednědobou budoucnost země
navrhly ukrajinská vláda a Komise zřídit
platformu pro obnovu Ukrajiny, která by
organizovala a koordinovala mezinárodní partnery
a finanční instituce při provádění plánu obnovy
„RebuildUkraine“. Plán vytyčuje pro Ukrajinu
jasnou evropskou cestu a spojuje podporu EU
určenou na obnovu s prováděním rozsáhlých
reforem a protikorupčních opatření.
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2. S
 OLIDARITOU A VĚDOU PROTI
PANDEMII
EVROPA JAKO PRŮKOPNÍK
BEZPEČNÝCH A ÚČINNÝCH
VAKCÍN A LÉČEBNÝCH
POSTUPŮ

83,4 % dospělé
populace EU obdrželo
základní očkování (jednou
nebo dvěma dávkami) proti
covidu-19.

83,4

Od prvních dnů pandemie se Evropská komise
angažovala na třech frontách. Na první frontě
jsme se snažili bránit šíření koronaviru a ochránit
co nejvíce lidí očkováním. Na druhé frontě řešila
Komise hospodářský otřes a připravila
bezprecedentní plán investic a reforem na
podporu oživení. A na třetí frontě pak pokračovala
v evropské ekologické a digitální transformaci,
protože pandemie potřebu změny jedině urychlila.
Dnes můžeme bezpečně říci, že EU reagovala na
pandemickou výzvu kompetentně, pečlivě
a jednotně.

%

2
02
a2
srpn
25.

40 %
70
.
31

srp
n

60

%

a2

2. s

02

1

rp n a

50 %

%

1. č

nc
e rv e

e2

15. července 2021

2 02 1

ČASOVÁ OSA SCHVALOVÁNÍ: bezpečné a účinné vakcíny proti covidu-19

BioNTech–Pfizer

AstraZeneca

Novavax

21. prosince
2020

29. ledna
2021

20. prosince
2021

Moderna

Johnson & Johnson
11. března
2021

6. ledna
2021
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Koronavirová pandemie narušila životy milionů
lidí v Evropě i všude jinde ve světě. Rozsah krize
byl takový, že pouze jako Unie jsme mohli přijmout
opatření, která naši občané potřebovali. V danou
chvíli bylo na Evropské unii, aby vstoupila do
dění, a byla to chvíle, která nás mohla sjednotit,
nebo rozdělit.

Valneva

24. června
2022
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První dodávka vakcín proti onemocnění
COVID-19 dorazila do Abidžanu (Pobřeží
slonoviny).

ÚSPĚCHY

V říjnu 2021 sestavila Komise portfolio 10
potenciálních terapeutik proti covidu-19, a to po
protřídění 82 kandidátských terapeutických
prostředků v pozdní fázi klinického vývoje
s přihlédnutím k tomu, že pro různé populace
pacientů a v různých stadiích a s různými stupni
závažnosti onemocnění jsou zapotřebí různé typy
přípravků. Do května 2022 bylo pro covid-19
registrováno osm léčebných postupů. Také bylo
s výrobci uzavřeno několik smluv o společném
zadávání zakázek na léky proti covidu-19, aby byla
proticovidová léčba pro členské státy snáze
dostupná.

Díky očkovací strategii EU bylo do všech koutů
Evropy dodáno více než 1,7 miliardy dávek vakcín
proti covidu-19. Ohromujících 83,4 % dospělé
populace v EU obdrželo základní očkování
(jednou nebo dvěma dávkami) a 62 % obdrželo
ještě posilovací dávku. Zachráněny byly tisíce
životů.
V rané fázi koronavirové pandemie uzavřela
Komise jménem členských států předběžné
dohody o nákupu s jednotlivými výrobci vakcín.
Výměnou za právo na koupi určitého počtu
očkovacích dávek ve stanoveném časovém rámci
a za stanovenou cenu financovala Komise část
počátečních nákladů, jež nesou výrobci očkovacích
látek, z nástroje pro mimořádnou podporu
operujícího s rozpočtem ve výši 2,7 miliardy eur.
Tímto způsobem Komise přispěla k vývoji a výrobě
bezpečných a účinných očkovacích látek
v rekordním čase. Díky této prozíravosti Evropa
nyní ztlumila nejhorší pandemii za sto let.

VAKCÍNOVÁ SOLIDARITA – EU
CELOSVĚTOVÝM LÍDREM
Od prvního dne koronavirové pandemie prosazuje
Komise mezinárodní spolupráci. Rozhodli jsme se
pro solidaritu nejen v rámci Evropy, ale i pro
solidaritu se zbytkem světa. Evropská unie je
zdaleka největším dodavatelem proticovidových
vakcín na světě a jedním z předních dárců pro
rozvojové země v rámci nástroje COVAX (nástroj
pro globální přístup k vakcíně proti COVID-19). Od
listopadu 2020 do července 2022 vyvezla EU více
než 2,4 miliardy dávek očkování proti covidu-19
do 168 zemí, přičemž 478 milionů z těchto dávek
bylo, především prostřednictvím nástroje COVAX,
darováno zemím v nouzi, zejména v rámci
afrického kontinentu.

Od roku 2020 bylo registrováno šest očkovacích
látek proti covidu-19, které prošly nejpřísnějšími
klinickými hodnoceními a regulačními
schvalovacími postupy na světě. V uplynulém
roce Evropská komise pro lidi žijící v EU i nadále
zajišťovala největší, nejbezpečnější a nejúčinnější
portfolia očkovacích látek na světě. Byly uzavřeny
smlouvy na 4,2 miliardy dávek očkovacích
látek s osmi vývojáři a výrobci vakcín. V případě
nových variant, bude-li do podzimu 2022
registrována upravená očkovací látka, bude mít
EU přístup k dodávkám v podobě upravených
vakcín od společností BioNTech-Pfizer a Moderna.
Pokud by náš kontinent zasáhla nová vlna
pandemie, bude na ni Evropa připravena.

Na summitu EU a Africké unie v únoru 2022
byl ohlášen Investiční balíček Global Gateway pro
Afriku. V části balíčku, která je věnována
zdravotnictví, je nejméně 425 milionů eur určeno
na zrychlení vakcinace na kontinentu. Během
druhého celosvětového summitu k pandemii
COVID-19, který se konal v květnu 2022, a s
ohledem na měnící se situaci v oblasti nabídky
a poptávky po očkovacích látkách oznámila
předsedkyně Ursula von der Leyenová, že EU se
zaměří na podporu nejúčinnějšího využívání
dostupných dávek. Souvisí s tím i závazek
poskytnout 450 milionů eur do Globálního fondu
pro připravenost na pandemii, bude-li dosaženo
dohody ohledně jeho řízení a správy. Je to jasným
příkladem síly agendy EU a USA pro boj proti
globální pandemii, pro očkování po celém světě,
okamžitou záchranu životů a zajištění větší
celosvětové zdravotní bezpečnosti.

Ochrana zdraví občanů si však žádá více než jen
vakcíny – zapotřebí jsou též léčebné postupy.
Pacienti s covidem-19 potřebují bezpečnou
a účinnou léčbu, aby s infekcí mohli bojovat
a měli lepší vyhlídky na rychlé uzdravení, aby se
snížil počet hospitalizací, a co je nejdůležitější,
aby se zabránilo ztrátám na životech. Strategie
EU pro terapeutika proti COVID-19 podporuje
vývoj a dostupnost léčivých přípravků, včetně
přípravků pro pacienty, kteří se z covidu-19
zotavují.
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ZNOVUOTEVŘENÍ EVROPY
A SVĚTA

Ve střednědobém výhledu bude více než
1 miliarda eur z rozpočtu EU a členských států
použita na zvýšení africké výrobní kapacity
a přístupu k očkovacím látkám, léčivým
přípravkům a zdravotnickým technologiím,
aby byl podpořen cíl Africké unie vyrábět do roku
2040 v místě 60 % očkovacích látek, které se na
kontinentu používají, a aby byly posíleny místní
farmaceutické systémy.

Koronavirová pandemie je první pandemií, proti
které se bojuje v digitálním věku. Digitální
certifikát EU COVID představuje zásadní inovaci
v evropské reakci a rychle se stal globálním
standardem. Tento systém byl přijat 14. června
2021 a stanovil společný rámec pro vydávání,
ověřování a uznávání certifikátů o očkování,
o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním
COVID-19 za účelem usnadnění volného pohybu.
Od doby, kdy začalo platit příslušné nařízení, bylo
po celé EU vydáno více než 2 miliardy certifikátů.

V září 2021 bylo v Jihoafrické republice za podpory
EU zřízeno globální centrum Světové zdravotnické
organizace pro přenos technologií mRNA. Na
regionální úrovni Evropská unie prostřednictvím
know-how a financování podporuje zřízení Africké
agentury pro léčivé přípravky. Na úrovni států pak
klade důraz na zvýšení výrobní kapacity a vytvoření
správného ekosystému pro investice v čelních
zemích, mimo jiné v Ghaně, Rwandě, Senegalu
a Jihoafrické republice.
V červnu 2022 pak Evropská unie a členské státy
pod vedením Španělska zahájily partnerství
s Latinskou Amerikou a Karibikem s cílem podpořit
místní výrobu očkovacích látek, léčivých přípravků
a dalších zdravotnických technologií a posílit
odolnost tamějších systémů zdravotní péče.
Evropská unie rovněž stojí v čele práce na
celosvětové obchodní reakci na
koronavirovou pandemii. Na 12. ministerské
konferenci Světové obchodní organizace v červnu
2022 se členové dohodli na zrušení některých
povinností v oblasti ochrany duševního vlastnictví
u očkovacích látek proti covidu-19, a to na
základě textu, který EU úspěšně vyjednala s Indií,
Jihoafrickou republikou a Spojenými státy.

V roce 2020 se šestiletý Adam
King z Irska, který trpí syndromem
vrozené lomivosti kostí, rozhodl
posílat po světě virtuální objetí jako
symbol naděje během koronavirové
pandemie. Jeho nápad měl
širokou odezvu a pomohl nám při
kolektivním uzdravování.
S tímto systémem vytvořila EU globální
standard: kromě jejích 27 členských států se
k němu připojilo ještě dalších 48 neunijních zemí
a území na pěti kontinentech. Digitální certifikát
EU COVID byl tedy nejen klíčem k udržení
základního práva na volný pohyb v rámci EU
v kontextu omezení, jež byla zavedena, aby se
zpomalilo šíření covidu-19, ale přispěl rovněž
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k obnovení bezpečného mezinárodního cestování.
V srpnu 2022 mohlo digitální certifikáty EU COVID
použít pro své mezinárodní cesty více než 1,6
miliardy lidí po celém světě.

a diverzifikované dodavatelské řetězce a zajišťuje
přístup ke zboží a surovinám, které potřebujeme,
abychom se vyhnuli škodlivé závislosti. V souladu
s naším novým sebevědomým přístupem
k ochraně a prosazování zájmů unijních podniků
a spotřebitelů jsme zavedli autonomní nástroje,
např. nástroj pro mezinárodní zadávání
veřejných zakázek a související nařízení, které
je novým nástrojem k řešení potenciálních
rušivých účinků zahraničních dotací na jednotném
trhu.

Vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně vývoje
pandemie bylo dohodnuto, že se použitelnost
nařízení o digitálním certifikátu prodlouží do
30. června 2023, jak navrhla Komise.
Používání digitálního certifikátu EU COVID šlo
ruku v ruce s webovou a mobilní aplikací Re-open
EU, která Evropanům pomáhá získávat aktuální
informace o cestovních a zdravotních opatřeních
v evropských zemích ve 24 jazycích. Re-open EU
se s téměř 4 miliony staženími a téměř 43 miliony
návštěvníků stala nejpoužívanější mobilní
aplikací, kterou kdy orgány EU vytvořily.

VYTVÁŘENÍ SILNÉ EVROPSKÉ
ZDRAVOTNÍ UNIE
Koronavirová pandemie je první pandemií od
vzniku Evropské unie, která si v Evropě vyžádala
tak vysokou daň. Podobným situacím bychom
však mohli čelit i v budoucnu. V důsledku úbytku
biologické rozmanitosti a změny klimatu by se
mohly ze zvířat na člověka přenést další
zoonotické viry. V případě další pandemie musíme
mít jistotu, že budou všechny evropské země
stejně připravené a reakceschopné. To je jasné
poučení, které jsme si odnesli ze současné
pandemie, a jeden z hlavních důvodů, proč
Komise pod vedením Ursuly von der Leyenové
položila základy evropské zdravotní unie.

Aby mezi sebou mohly vzájemně komunikovat
aplikace pro trasování kontaktů fungující
v jednotlivých zemích, spustila Komise evropskou
bránu interoperability. Na podzim 2021 si
prostřednictvím této evropské brány
vyměňovalo informace o rizikových
kontaktech již 19 členských států, přičemž
jejich národní aplikace zaznamenaly přes 70
milionů stažení. Počet stažení tak odpovídal 23 %
obyvatel v propojených členských státech.
Národní trasovací aplikace a evropská brána byly
navrženy jako dočasné nástroje, které se
přestanou používat, jakmile pandemie skončí.
K dnešnímu dni už své mobilní aplikace zrušilo
devět členských států.

Evropská zdravotní unie je dalším krokem na
cestě k lepší EU. Její koncepce má lépe chránit
fyzické a duševní zdraví evropských občanů,
vybavit EU a její členské státy na prevenci a řešení
budoucích pandemií a posílit odolnost evropských
systémů zdravotní péče.

Kromě opětovného otevření Evropy pro vnitřní
i vnější cestování navázala Komise na zkušenosti
se zelenými pruhy, které byly zavedeny na
začátku pandemie za účelem zachování přepravy
a přeshraničních dodávek zboží spotřebitelům,
a v květnu 2022 předložila pohotovostní plán
EU pro dopravu. Jeho cílem je posílit odolnost
evropského dopravního odvětví v dobách krize.
Posílili jsme také naši obchodní politiku – v únoru
2021 bylo přijato sdělení o otevřené, udržitelné
a sebevědomé obchodní politice. Pilíř
otevřenosti naší obchodní politiky má i nadále
zásadní význam pro hospodářské a geopolitické
ambice EU. Otevřený obchod založený na
pravidlech podporuje zaměstnanost a růst v EU
a z á r ov e ň p o m á h á b u d ov a t o d o l n é
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Nový Úřad pro připravenost a reakci na
mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA),
zřízený v září 2021 u příležitosti loňského projevu
o stavu Unie, pomáhá vyvíjet, vyrábět a vytvářet
zásoby léčivých přípravků, očkovacích látek
a dalších lékařských protiopatření (např. osobních
ochranných prostředků), které během první fáze
reakce na koronavirus často chyběly. Úřad HERA
přispěje k lepšímu předcházení mimořádným
situacím v oblasti zdraví, k jejich odhalování
a rychlé reakci na ně na úrovni EU i celosvětově.
V prvním roce svého fungování zřídil tento úřad
expertní skupinu pro varianty covidu-19 za
účelem monitorování mutací, zajistil nákupy
vakcíny proti opičím neštovicím, vytvořil EU-FAB
(síť „stále připravených“ výrobních kapacit pro
vakcíny a léčiva, které lze aktivovat v případě
budoucích krizí) a zahájil vytváření zásob vybavení
a léků proti chemickým a jaderným hrozbám.

Aktuálním těžištěm evropské zdravotní unie je
připravenost a reakce na krize. Nařízení
o vážných přeshraničních zdravotních
hrozbách, které poskytne právní rámec, v němž
bude EU moci rychle reagovat na přeshraniční
zdravotní hrozby, je ve fázi dokončení v Radě
a Parlamentu.

Zlepšení a podpora
zdraví v Unii

Prostřednictvím nového
evropského prostoru
pro zdravotní data
podniká Komise historický
krok směrem k digitálnímu
zdravotnictví v EU.

Ochrana lidí v Unii
před vážnými přeshraničními
zdravotními hrozbami

Rychlá reakce na varianty je možná, jelikož
Komise v rané fázi pandemie vyzvala členské
státy, aby zvýšily sekvenování genomu
a monitorovaly přítomnost variant na nejméně
5 %, nejlépe však 10 % pozitivních testů,
a prostřednictvím Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí pro tyto účely
poskytla podporu ve výši 110 milionů eur.
Zohlední-li se ještě dalších 123 milionů eur
z programu Horizont Evropa (programu EU pro
výzkum a inovace), má Evropská unie pro
sledování výskytu nových variant značnou
kapacitu.

Zlepšení léčivých
přípravků, zdravotnických
prostředků a produktů
potřebných v době krize

Posílení systémů
zdravotní péče
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Pandemie v Evropě měla a nadále má velký
dopad na pacienty, zdravotnický personál
a zdravotnické systémy. Program EU pro zdraví
(EU4Health) jde nad rámec reakce na krize
a zabývá se odolností systémů zdravotní péče.
Tento program vyvozuje poučení z reakce na
pandemii a staví na jejích úspěších. Investuje
5,3 miliardy eur do opatření s přidanou hodnotou
EU a pomáhá systémům zdravotní péče
v členských státech vybudovat další kapacity
a zotavit se z pandemie.

boje proti rakovině v únoru 2022 pak spustila
nový onkologický registr, který sleduje pokrok
členských států v boji proti rakovině a stanovuje
priority pro spolupráci.
Prostřednictvím nového evropského prostoru
pro zdravotní data podniká Komise historický
krok směrem k digitálnímu zdravotnictví
v EU. Tímto návrhem Komise posiluje postavení
občanů tím, že jim dává plnou kontrolu nad jejich
zdravotními údaji a umožňuje lepší zdravotní péči
v celé EU. Evropský prostor pro zdravotní data
rovněž podpoří skutečný evropský jednotný trh
s digitálními zdravotnickými službami a produkty.
Poskytuje totiž soudržný, důvěryhodný a účinný
rámec pro využívání zdravotních údajů pro účely
výzkumu, inovací, tvorby politik a regulace
a současně zajišťuje plný soulad s přísnými
standardy EU pro ochranu údajů. Tento
evropský prostor tak bude neocenitelným
přínosem pro vědce, výzkumné pracovníky,
inovátory a tvůrce politik, kteří pracují na životně
důležitých inovativních terapiích.

Farmaceutická strategie pro Evropu, přijatá
v listopadu 2020, navrhuje konkrétní iniciativy,
které mají zajistit přístup pacientů k bezpečným,
vysoce kvalitním a cenově dostupným léčivým
přípravkům, řešit nenaplněné léčebné potřeby
a zároveň usnadnit vědecké a technologické
inovace. Jejím cílem je také zvýšit bezpečnost
dodávek, řešit nedostatkovost a podporovat
strategickou autonomii EU, abychom mohli
poskytovat léky i v dobách krize. V březnu 2022
byl posílen mandát Evropské agentury pro léčivé
přípravky, aby bylo zajištěno lepší monitorování
a zmírňování nedostatku kriticky důležitých léčiv.

Díky bezpečným a účinným vakcínám, vysoké
proočkovanosti, účinným možnostem léčby,
digitálním inovacím, jako je digitální certifikát EU
COVID, silnějšímu Evropskému středisku pro
prevenci a kontrolu nemocí podporovanému novým
úřadem HERA, nouzovým zásobám zdravotnických
potřeb a komplexní kapacitě pro testování docílila
EU vůči koronavirové pandemii a budoucím
zdravotním krizím velmi silné odolnosti a lze
říci, že ve světě je v tomto směru na špičce.

Stěžejní iniciativou zdravotní unie je Evropský
plán boje proti rakovině. S rozpočtem ve výši
4 miliard eur (zahrnujícím 1,25 miliardy eur
z programu EU4Health) již plán posiluje prevenci
rakoviny, výzkum a péči o pacienty. Komise
zahájila zřizování evropských onkologických
center a sítí pro přeshraniční spolupráci ve všech
členských státech EU. U příležitosti Světového dne
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3. V
 ČELE EKOLOGICKÉ,
DIGITÁLNÍ A SPRAVEDLIVÉ
TRANSFORMACE
NEXTGENERATIONEU:
HISTORICKÁ PŘÍLEŽITOST

V rámci Nástroje pro
oživení a odolnost
bylo členským státům
doposud vyplaceno více než
100 miliard eur.

Když začalo funkční období Komise pod vedením
Ursuly von der Leyenové, vytyčili jsme pro
Evropskou unii nový ambiciózní plán: vybudovat
ekologičtější, digitální a sociálně spravedlivou
Evropu. Pandemie covidu-19 a ruská agrese
vůči Ukrajině potvrdily, že nasměrování
našich kroků bylo správné. Omezení volného
pohybu osob urychlilo digitální transformaci
našich ekonomik a během několika týdnů jsme
byli svědky digitálních inovací a transformace,
které by jinak trvaly roky. Pandemie rovněž
ukázala, že je třeba napravit vztah mezi námi
a planetou, a mnoho Evropanů znovuobjevilo
význam přírody ve svém životě. Energetické
vydírání Kremlu pak zavdalo další důvod k tomu,
abychom se vymanili ze závislosti na ruských
fosilních palivech. Evropská unie je jednotná
v solidaritě a nejenže tak překonává koronavirus,
restartuje hospodářství a podporuje Ukrajinu, ale
s jistotou rovněž investuje do silné a udržitelné
budoucnosti pro příští generaci Evropanů.

800 miliard eur, a v kombinaci s dlouhodobým
rozpočtem EU na období do roku 2027 tak
evropský stimulační balíček disponuje více než
2 biliony eur. Do jara 2022 schválila Komise
téměř všechny plány členských států pro oživení
a odolnost. Téměř 40 % investic je vyčleněno na
opatření v oblasti klimatu a více než 26 % na
digitální transformaci. Plány pro oživení a odolnost
rovněž zahrnují velké množství strukturálních
reforem, které budou mít dlouhodobý dopad
a urychlí ekologickou a digitální transformaci.
V rámci Nástroje pro oživení a odolnost bylo
členským státům doposud vyplaceno více než
100 miliard eur. Komise odhaduje, že impuls
z investic v rámci nástroje NextGenerationEU by
mohl do roku 2027 podpořit hospodářský růst
EU o 1,5 % a mohl by přispět k vytvoření 2 milionů
nových pracovních míst.

To je příslibem nástroje NextGenerationEU,
historického evropského plánu na podporu
oživení. Tento nástroj čítá prostředky ve výši přes

800 miliard €

40 %

26 %

NextGenerationEU:
plán na podporu
oživení

investic vyčleněno
na klimatická
opatření

investic vyčleněno
na digitální
transformaci
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podniků o udržitelnosti, které vyžadují, aby velké
společnosti zveřejňovaly informace o svých
činnostech. V kombinaci s reformami kapitálových
trhů vytváří Komise jednotný kapitálový trh,
nejen proto, aby nasměrovala soukromé investice
do ekologické a digitální transformace, ale také
proto, aby spotřebitelům, investorům a podnikům
poskytla možnost využívat hluboké, efektivní
a spolehlivé zdroje financování bez ohledu na to,
kde se v rámci EU nacházejí.

Nástroj NextGenerationEU investuje do energie
z obnovitelných zdrojů, aby se urychlila
ekologická transformace. Vzhledem k ruské
invazi na Ukrajinu je pak jeho cílem rovněž
dosažení nezávislosti EU na ruských fosilních
palivech dlouho před rokem 2030 díky plánu
REPowerEU. Investujeme do zelenějších měst
s obnovenou přírodou a připojeného venkova
s vysokorychlostním internetem. Investujeme do
evropské technologicky vyspělé průmyslové
základny, od zelené oceli po obnovitelné baterie
a mikročipy. A investujeme také do rovných
a vysoce kvalitních vzdělávacích a profesních
příležitostí pro mladé lidi v celé Evropské unii.

PRVNÍ KLIMATICKY
NEUTRÁLNÍ KONTINENT DO
ROKU 2050

V souvislosti s financováním nástroje
NextGenerationEU se Komise pomalu stává
největším emitentem zelených dluhopisů na
světě pro účely financování ekologických opatření.
Prostřednictvím zelených dluhopisů nástroje
NextGenerationEU bude získáno až 250 miliard eur,
tedy 30 % finančních prostředků nástroje
NextGenerationEU. Na dobré cestě je i vyplácení
finančních prostředků Komisí v rámci Nástroje pro
oživení a odolnost, které se odvíjí od toho, jak
členské státy plní dohodnuté závazky, včetně
strukturálních reforem, například od toho, jak
podporují inovace nebo hájí právní stát. Organizace
občanské společnosti, zainteresované strany
na místní a regionální úrovni a sociální
a hospodářští partneři pomáhají směrovat
investice tam, kde je to nejvíce zapotřebí.

Zelená dohoda pro Evropu je cestovní mapou,
s jejíž pomocí se má Evropa do roku 2050 stát
prvním klimaticky neutrálním kontinentem
a realizovat Agendu pro udržitelný rozvoj 2030. Od
pandemie až po ruskou válku proti Ukrajině
nepolevuje Evropská komise v práci, a dokonce své
úsilí na poli ekologické transformace již jednou
zdvojnásobila a činí tak znovu prostřednictvím
iniciativy REPowerEU. Zdraví lidí žijících v EU závisí
na zdraví naší planety a i energetická bezpečnost
Unie závisí na masivním posunu směrem k energii
z obnovitelných zdrojů. Ekologická transformace je
generační příležitostí ke zlepšení zdraví a odolnosti
našich lidí, přírody a celé planety.
Od chvíle, kdy Komise Ursuly von der Leyenové
pouhých deset dní před svým mandátem
představila Zelenou dohodu pro Evropu, urychluje
Evropská unie opatření ke snížení emisí skleníkových
plynů, k investicím do zelených technologií a k

Udržitelné financování je ústředním prvkem
ekologické a digitální transformace. Od dubna
2021, kdy Komise přijala svůj ambiciózní
a komplexní balíček opatření v oblasti
udržitelného financování, je EU světovým lídrem
při stanovování environmentálních, sociálních
a správních norem na finančních trzích. Taxonomie
EU vytváří klasifikační systém pro udržitelné
činnosti, který je první svého druhu. Komise rovněž
bojuje proti lakování nazeleno a v této souvislosti
aktualizuje evropské předpisy o podávání zpráv

Snížení čistých emisí skleníkových plynů
o NEJMÉNĚ
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V březnu 2021 zveřejnila Komise akční plán pro
rozvoj odvětví ekologické produkce, jehož
cílem je podpořit unijní zemědělce při dosahování
toho, aby do roku 2030 bylo ekologicky
obhospodařováno 25 % zemědělské půdy
a významně se zvýšil i podíl ekologické
akvakultury. Akční plán nastiňuje konkrétní
opatření k podpoře spotřeby i produkce
ekologických produktů a současně k dalšímu
zvýšení udržitelnosti tohoto odvětví.

ochraně životního prostředí. Prostřednictvím
právního rámce pro klima jsme naše ambice
pro rok 2050 promítli do závazných předpisů EU.
Právní rámec pro klima stanoví mimo jiné
střednědobý cíl snížit do roku 2030 čisté emise
skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání
s úrovněmi z roku 1990. Konkrétní kroky potřebné
k dosažení našich ambicí byly zahrnuty do balíčku
„Fit for 55“, který Komise předložila v létě 2021.
Zelená dohoda pro Evropu je nejkomplexnějším
plánem transformace na světě. Evropa má vizi
a cíle, díky NextGenerationEU máme investice
a nyní nastal čas urychlit realizaci, s kterou nám
pomohou následující nástroje:

Balíček „Fit for 55“,
včetně obchodování
s emisemi a emisních
předpisů a cílů

V březnu 2022 pak Komise předložila balíček
návrhů, které usilují o to, aby se udržitelné
výrobky staly na trhu EU normou. Díky novým
pravidlům budou výrobky trvanlivější, opětovně
použitelné, modernizovatelné, opravitelné

Mechanismus
uhlíkového
vyrovnání na
hranicích

Využívání
alternativních paliv
a infrastruktury
v dopravě

Taxonomie EU
pro udržitelné
činnosti

Strategie „Od
zemědělce ke
spotřebiteli“

Renovační vlna

Akční plán pro
nulové znečištění

Balíček týkající
se oběhového
hospodářství

Lesní strategie

Strategie pro
udržitelnou
a inteligentní
mobilitu

Strategie
v oblasti
biologické
rozmanitosti

V lednu 2022 přijala Komise nové Pokyny pro
státní podporu v oblasti klimatu, životního
prostředí a energetiky, které nastavují pružný,
účelný a podpůrný rámec, jenž má členským
státům pomoci poskytovat nezbytnou podporu, aby
byly ambice Zelené dohody pro Evropu naplněny
cíleným a nákladově efektivním způsobem.

a recyklovatelné a budou účinněji využívat energii
a zdroje. Předmětné návrhy vycházejí ze
stávajících požadavků na ekodesign, které jen
v roce 2021 vedly ke snížení roční spotřeby
energie u spotřebních výrobků, jako jsou domácí
spotřebiče, o 10 % a spotřebitelům v EU ušetřily
120 miliard eur. Komise v rámci tohoto nového
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balíčku představila rovněž plány, jak zajistit
trvanlivost, opravitelnost a recyklovatelnost
textilních výrobků, a současně nová pravidla,
která posílí postavení spotřebitelů v ekologické
transformaci, neboť ti budou díky nim lépe
informováni o environmentální udržitelnosti
výrobků a budou lépe chráněni před lakováním
nazeleno.

Má-li být ekologická transformace Evropy
úspěšná, potřebujeme podporu a aktivní
zapojení občanů a podniků v celé Evropské unii.
Zelená dohoda pro Evropu proto zahrnuje
evropský klimatický pakt, jehož prostřednictvím
mohou občané z celé EU jako dobrovolní vyslanci
společně jednat ve prospěch klimatu
a udržitelnosti.

V červnu 2022 předložila Komise dva nové právní
předpisy, které mají do celé EU vrátit přírodu.
Navržený právní rámec pro obnovu přírody je
klíčovým krokem při předcházení nejhorším
dopadům změny klimatu a úbytku biologické
rozmanitosti, jelikož se zaměřuje na obnovu
evropských mokřadů, řek, lesů, travních
porostů, mořských ekosystémů a městského
prostředí, jakož i druhů, které v nich žijí. Nově
navržená pravidla týkající se chemických pesticidů
omezí do roku 2030 používání pesticidů
o 50 %, sníží environmentální stopu potravinového
systému EU, ochrání zdraví a kvalitní život lidí,
zejména zemědělců, a pomohou zmírnit
hospodářské ztráty, které jsou dány zhoršujícím
se zdravím půdy a úbytkem opylovačů kvůli
používání pesticidů. Jedná se o součást cíle EU,
kterým je do roku 2030 legislativně chránit
nejméně 30 % jejích pevninských oblastí a 30 %
jejích mořských oblastí, jak je stanoveno ve
strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti pro
rok 2030. Komise rovněž navrhla, aby na jednotný
trh EU nesmělo vstupovat zboží a komodity, které
vedou k odlesňování v jiných částech světa.

Jelikož si změna klimatu žádá společné hledání
řešení postupem „zdola nahoru“, vyhlásila
předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svém
projevu o stavu Unie v roce 2020 Nový evropský
Bauhaus – iniciativu, která má z ekologické
transformace učinit udržitelnou, krásnou
a inkluzivní zkušenost pro občany v jejich
každodenním životě. V září 2021 vyhlásila Komise
20 vítězů v soutěžích „Ocenění Nového evropského
Bauhausu“ a „Vycházející hvězdy Nového
evropského Bauhausu“. Aby poskytla veřejný
prostor stále početnější komunitě, zavedla Komise
na jaře 2022 Laboratoř Nového evropského
Bauhausu a v létě Festival Nového evropského
Bauhausu. Laboratoř podporuje komunitu při
testování nástrojů, řešení a politických opatření,
které usnadní transformaci v praxi. Tyto myšlenky
uvádí do praxe také nové výzkumné středisko
Komise v Seville: stavba bude nejen plně uhlíkově
neutrální, ale také energeticky pozitivní. Nový
evropský Bauhaus ukazuje, že v Zelené dohodě
pro Evropu nejde jen o hledání podnětných
a účinných řešení změny klimatu, ale jde také
o to, jak navrhováním a stavěním našich
domů a měst zlepšit život lidí.

OMEZENÍ pesticidů
o

50 % do roku 2030

Nový evropský Bauhaus
je hnutí, které usiluje o to, aby
byla ekologická transformace
udržitelnou a inkluzivní
zkušeností pro občany v jejich
každodenním životě.
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V červnu 2022 Komise pevně zakotvila kritéria
udržitelnosti do svých dvoustranných
obchodních dohod. To je velmi důležité, protože
EU je světovou obchodní velmocí číslo jedna. Po
přezkoumání našich obchodních dohod z hlediska
udržitelného rozvoje bude EU úžeji spolupracovat
se svými obchodními partnery na prosazování
a plnění základních kritérií udržitelnosti, zejména
Pařížské dohody a pracovních úmluv Mezinárodní
organizace práce. Prvním dokladem našich
nových ambicí je obchodní dohoda mezi EU
a Novým Zélandem, která byla uzavřena 1.
července 2022. Tato dohoda obsahuje
n e j m o d e r n ě j š í u s t a n ov e n í o o b c h o d u
a udržitelnosti, včetně sankcí spojených
s nedodržováním Pařížské dohody.

Pokud jde o mezinárodní scénu, v listopadu 2021
Evropská unie na konferenci OSN o změně klimatu
(COP26) v Glasgow prosazovala významný pokrok
při provádění Pařížské dohody, aby celosvětová
ambice omezit globální oteplování na 1,5 °C zůstala
na dosah. Coby průmyslově vyspělý a inovačně velmi
aktivní region je EU lídrem, který ostatní inspiruje
k tomu, aby ji následovali. V Glasgow Komise
přislíbila 1 miliardu eur na ochranu světových lesů,
které mají zásadní význam pro zmírnění změny
klimatu a ochranu biologické rozmanitosti. Naše
průkopnické partnerství pro spravedlivou transformaci
energetiky s Jihoafrickou republikou pomáhá této
zemi opustit uhlí a bude sloužit jako vzor pro
spolupráci v oblasti klimatu a technologií s dalšími
partnery, včetně Vietnamu. EU a její členské státy jsou
i nadále největším přispěvatelem veřejných
finančních prostředků na opatření v oblasti
klimatu rozvojovým ekonomikám. A naše zelená
aliance s Japonskem znovu potvrzuje naši úzkou
spolupráci s demokratickými zeměmi, aby se do roku
2050 staly klimaticky neutrální.

V červnu se EU také zúčastnila 12. ministerské
konference Světové obchodní organizace, kde
pomohla zajistit přelomovou dohodu o boji proti
škodlivým dotacím v oblasti rybolovu po celém
světě. Dohoda zakáže dotování nezákonného,
nehlášeného a neregulovaného rybolovu a rybolovu
nadměrně lovených populací, neboť obojí je metlou
vyprazdňující naše oceány. Za účelem prosazování
této dohody a za účelem vedení společného
globálního přístupu k ochraně a obnově volných
moří představila Komise svou novou agendu
v oblasti mezinárodní správy oceánů. Chráníme
naše oceány pro budoucí generace.

POKROK V NAPLŇOVÁNÍ
EVROPSKÉ DIGITÁLNÍ DEKÁDY
Evropská unie je celosvětovým průkopníkem na
cestě k bezpečnému a důvěryhodnému
digitálnímu světu. Koronavirová pandemie
potvrdila přínosy digitalizace v našem
každodenním životě a ukázala, proč je evropská
digitální transformace zaměřená na člověka
správnou cestou vpřed. Svoboda kontaktu
s přáteli a rodinou přes hranice států musí být
právem, nikoli výsadou. Svoboda pracovat nebo
studovat na dálku se pro mnoho Evropanů rychle
stává realitou a otevírá nové možnosti mladým
rodinám, podnikům a venkovským komunitám.
Náš osobní a pracovní život se stále více odehrává
online a tento vývoj by měla provázet větší online
ochrana našich základních práv a údajů.

Maria Teresa Ferresová
z Katalánska, pocházející z rodiny,
která se po pět pokolení věnuje
rybolovu, založila družstvo „Sea
of Women“, jež propaguje etické
závazky vůči moři a zviditelňuje
úlohu žen v odvětví rybolovu.

V lednu 2022 předložila Komise návrh
evropského prohlášení o digitálních právech
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společnostem ve zneužívání jejich tržní síly
a umožňují vstup na trh novým hráčům. Díky aktu
o digitálních trzích bude Komise jako první na
světě prosazovat regulaci trhu velkých
technologických společností se zaměřením na
četné postupy a digitální služby.

V dubnu 2021 zveřejnila Komise velmi očekávaný
návrh aktu o umělé inteligenci. Jedná se
o nejprogresivnější pokus na světě regulovat
technologie umělé inteligence. Návrh stanoví
meziodvětvový, na rizicích založený regulační
přístup k využívání systémů umělé inteligence v EU
a na jejím jednotném trhu. Komise chce, aby v rámci
EU platila pro umělou inteligenci konzistentní
pravidla, a byla tak zajištěna právní jistota, podpořily
se související investice a inovace a vybudovala se
důvěra veřejnosti v to, že jsou systémy umělé
inteligence využívány způsobem, který respektuje
evropské hodnoty a základní práva.

Další mezníkové dohody se dosáhlo letos v dubnu
ohledně aktu o digitálních službách, který je
v oblasti digitální regulace prvním na světě. Tento
akt se řídí zásadou, že to, co je nezákonné offline,
musí být nezákonné i online: velmi velké online
platformy a vyhledávače budou podléhat
přísnějším požadavkům na ochranu svých
uživatelů před nezákonným obsahem, zbožím
a službami. Online platformy a vyhledávače
budou také muset posuzovat a zmírňovat širší
újmy, které by jejich činnosti a algoritmy mohly
představovat pro základní práva, zdraví dětí
a občanskou diskusi. Akt o digitálních trzích i akt
o digitálních službách byly přijaty na plenárním
zasedání Evropského parlamentu začátkem
července, vstoupí v platnost letos a budou
použitelné během roku 2023.

Akt o správě dat, který Komise připravila
a Evropský parlament s Radou jej odsouhlasily
na podzim 2021, zvyšuje důvěru ve sdílení údajů.
V únoru 2022 byl tento akt doplněn návrhem
aktu o datech, jenž stanoví nová pravidla
ohledně toho, kdo může mít napříč hospodářskými
odvětvími přístup k datům generovaným v EU
a využívat je. Komise také zavádí společné
evropské datové prostory ve strategických
oblastech a v této souvislosti počítá se zapojením
soukromých a veřejných subjektů.

Digitální transformace zaměřená na člověka je
základem, na němž staví čtyři pilíře evropské
digitální dekády: vybavení občanů digitálními
dovednostmi, digitalizace podniků, digitalizace
veřejných služeb a posílení digitální infrastruktury.
V červenci 2022 byl s Evropským parlamentem
a Radou dohodnut program „Cesta k digitální
dekádě“, který v rámci zmíněných čtyř pilířů
vytyčuje konkrétní cíle a který zavádí spolehlivý

V březnu 2022, ke stanovenému mezníku, dosáhly
Evropský parlament a Rada dohody ohledně aktu
o digitálních trzích, který reguluje činnosti
velkých digitálních platforem neboli „strážců
přístupu“, aby byl evropský jednotný digitální trh
otevřený a spravedlivý. Na strážce přístupu se
bude vztahovat řada jasně definovaných
povinností a zákazů, které brání velkým digitálním

Digitální
dovednosti

Digitální transformace
podniků

Digitalizace
veřejných služeb
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Zabezpečená
a udržitelná digitální
infrastruktura

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na
návštěvě podniku Advanced Semiconductor Materials
Lithography (ASML) v Eidhovenu (Nizozemsko).

a zásadách. K práci Komise se připojily Evropský
parlament a Rada, aby bylo vyjednáno konečné
znění tohoto prohlášení, jež má být přijato všemi
třemi orgány. Návrh navazuje na několik
významných právních předpisů EU, které vytvářejí
bezpečnější a svobodnější digitální prostor
v Evropě i mimo ni.
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prováděcí mechanismus. Na podporu digitalizace
bylo vyčleněno 250 miliard eur z nástroje
NextGenerationEU, a Evropa tak úspěšně pokračuje
v práci na všech čtyřech pilířích. Komise letos
například přijme návrh aktu o infrastruktuře pro
konektivitu, aby bylo podpořeno účinnější
a rychlejší zavádění sítí elektronických komunikací
s velmi vysokou kapacitou, včetně optických sítí
a sítí 5G, v celé EU.

průkopníkem. V lednu 2021 se Komise a Evropská
centrální banka dohodly, že společně prozkoumají
různé možnosti koncepce digitálního eura
a související regulační důsledky. Digitální forma
peněz centrální banky by spotřebitelům a podnikům
nabídla větší výběr v situacích. Zohlední-li se
digitalizace, rychlé změny v oblasti plateb a vznik
kryptoaktiv, mohlo by digitální euro doplňovat
hotovost a reagovat na nové platební potřeby.

Stěžejním projektem transformace EU je návrh
evropského aktu o čipech, který Komise přijala
v únoru 2022. Digitální budoucnost není možná
bez čipů. Čipy jsou v našich telefonech, počítačích,
automobilech, lékařských přístrojích a všech
zařízeních s konektivitou. Přetrvávající výpadky
dodavatelského řetězce způsobené pandemií
zvýšily potřebu investic do této oblasti, aby se
Evropa, která v oblasti polovodičů může stavět na
výzkumné základně světové úrovně, vrátila na
špičku v jejich navrhování a výrobě. Evropská unie
a členské státy pro tyto účely mobilizují veřejné
investice ve výši 43 miliard eur, což už přilákalo
největšího výrobce čipů ve Spojených státech, aby
v EU investoval 19 miliard eur.

Aby byla zachována finanční stabilita a zároveň
umožněny inovace a podpořena atraktivita sektoru
kryptoaktiv, chrání EU jako první regulační orgán
na světě své občany před některými riziky, které
jsou spojeny s investicemi do kryptoaktiv. V červnu
2022 dosáhly Evropský parlament a Rada
přelomové dohody ohledně Komisí navrženého
nařízení o kryptoaktivech.
Kosmický program EU již poskytuje cenná data
a služby pro širokou škálu každodenních aplikací –
podporuje například komerční dopravu a osobní
navigaci, přesné zemědělství nebo řešení změny
klimatu. V únoru 2022 Evropská komise navrhla
dvě nové stěžejní iniciativy na podporu satelitní
bezpečné konektivity a řízení kosmického
provozu.

Návrh evropského aktu
o čipech je stěžejním
projektem Evropské
transformace.

Rada EU-USA pro obchod a technologie, zřízená
v červnu 2021, poskytuje Evropské unii a Spojeným
státům účinnou platformu, jejímž prostřednictvím
mohou koordinovat své přístupy a prohloubit
spolupráci v klíčových digitálních, technologických,
hospodářských a obchodních záležitostech. První
schůze rady se konala v Pittsburghu dne 29. září
2021 a druhá v Paříži-Saclay dne 16. května 2022.
Spolupředsedové EU a USA navázali na silné
základy a oznámili nové iniciativy v oblasti
dodavatelských řetězců, potravinového
zabezpečení, nově vznikajících technologií, digitální
infrastruktury a obchodu. Tyto iniciativy upevní
naše sdílené demokratické hodnoty a posílí
transatlantickou globální konkurenceschopnost,
budou přínosem pro pracovníky a rodiny na obou
stranách Atlantiku a budou udávat směr
celosvětové digitální a technologické transformaci.

Souběžně Komise přijala také revidované sdělení
o pravidlech státní podpory pro významné
projekty společného evropského zájmu, aby
byly podpořeny velké přeshraniční infrastrukturní
investice do průlomových inovací, například pro
hodnotový řetězec baterií.
Dvěma novými oblastmi, v nichž probíhá digitální
transformace, jsou finance a vesmír a i zde je EU

V dubnu 2022 se pak předsedkyně Ursula von der
Leyenová a indický předseda vlády Naréndra Módí
dohodli na zřízení Rady EU-Indie pro obchod
a technologie za účelem řešení klíčových
obchodních, hospodářských a technologických
výzev a za účelem prohloubení spolupráce v těchto
oblastech. Evropská unie spolupracuje s podobně
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smýšlejícími partnery z celého světa na utváření
globálních pravidel v digitální sféře. Pro stanovení
pravidel digitálního obchodu modernizujeme
digitální vztahy s klíčovými partnery a promítáme
do toho naše vnitřní reformy. Na summitu EUJaponsko bylo v květnu 2022 uzavřeno partnerství
s Japonskem a podobná jednání probíhají se
Singapurem a Severní Koreou.

vyhlásila Komise podpůrnou akci Evropské rady
pro inovace s rozpočtem 20 milionů eur ve
prospěch nejméně 200 ukrajinských startupů
z oblasti deep tech a vybrala také další skupinu 74
inovativních startupů a malých a středních podniků.
Tyto podniky by měly získat 382 milionů eur.
V červenci 2022 byla přijata nová evropská
agenda pro inovace zahrnující pět velkých
stěžejních programů, které mají z EU učinit
světového lídra v oblasti deep tech inovací. Agenda
má potenciál mobilizovat přibližně 45 miliard eur
od soukromých institucionálních investorů na
podporu rozvíjejících se podniků. V rámci agendy
bude navíc zaveden program, který vyškolí milion
jednotlivců v deep tech dovednostech, zejména
pak v deep tech oblastech, jako jsou nové materiály,
syntetická biologie nebo čisté technologie.

VÝZKUM A INOVACE SVĚTOVÉ
ÚROVNĚ
Horizont Evropa, s financováním ve výši
95,5 miliardy eur na období do roku 2027, je
největším nadnárodním výzkumným a inovačním
programem na světě. Ekologická i digitální
transformace v Evropě závisí na špičkovém
výzkumu a inovacích. V září 2021 vyhlásila
Komise pět výzkumných a inovačních misí EU
s cílem nalézt konkrétní řešení pro některé
z největších výzev, kterým čelíme.

Komise také intenzivněji usiluje o realizaci
průkopnických projektů v oblasti ekologických
technologií prostřednictvím nového partnerství
EU-Catalyst, jehož cílem je podpořit a zvýšit
investice do projektů s velkým dopadem, které
se v EU provádějí v oblasti kritických klimatických
technologií a které vytvářejí podmínky pro vznik
budoucího klimaticky neutrálního hospodářství
(zelený vodík, udržitelná letecká paliva,
zachycování CO2 přímo ze vzduchu a dlouhodobé
skladování energie). Zmiňované partnerství začalo
na konferenci COP26 a má potenciál mobilizovat
do roku 2026 až 840 milionů eur a přispět
k dosažení ambicí Zelené dohody pro Evropu
a klimatických cílů EU vytyčených pro rok 2030.

Dne 14. října 2021 vybrala Evropská rada pro
inovace, stěžejní iniciativa programu Horizont
Evropa, 65 inovativních startupů a malých
a středních podniků, které získají financování ve
výši 363 milionů eur na průlomové inovace
v oblastech, jako jsou zdravotní péče, digitální
technologie, energetika, biotechnologie, vesmír
a jiné. Dalších 99 startupů pak bylo vybráno
v prosinci 2021 a tyto podniky obdrží prostředky
až do výše 627 milionů eur. V červnu 2022

OBLASTI MISÍ

Zdravá půda a potraviny

Přizpůsobování se
změně klimatu včetně
sociální transformace

Chytrá a klimaticky
neutrální města
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Vědci podporovaní Evropskou radou pro výzkum
získali v uplynulém roce nejvyšší mezinárodní
ocenění v oblasti lékařského výzkumu, astrofyziky
a matematiky a také dvě Nobelovy ceny za chemii
a fyziku. Nedávné průzkumy ukázaly, že Evropská
rada pro výzkum financovala stovky výzkumných
projektů, které jsou klíčové pro klimatická opatření
EU, zdravotní politiky a digitální transformaci, a že
více než jeden z deseti příjemců grantu založil
startup nebo předal výsledky svého výzkumu jiným
společnostem.

mechanismus pro spravedlivou transformaci,
jehož prostřednictvím bude do roku 2027
uvolněno až 55 miliard eur pro regiony EU, které
jsou transformací nejvíce zasaženy. Navrhla také
zřízení Sociálního klimatického fondu, který by byl
financován přímo z příjmů z evropského systému
obchodování s emisemi a pomáhal by
nejzranitelnějším domácnostem v naší společnosti
zvládat účty za energii a dopravu.

V červnu 2022 dosáhly
Parlament a Rada historické
dohody o směrnici
o přiměřených
minimálních mzdách.

Díky podpoře z programu Horizont Evropa kromě
toho EU více než zdvojnásobí počet vodíkových
údolí ze současných 21 na 50 do roku 2025, čímž
zmobilizuje více investic ze strany průmyslu
a členských států. Evropská unie rovněž rozšíří
stávající síť vodíkových údolí do dalších částí světa,
a to vybudováním 100 vodíkových údolí po celém
světě s pomocí Mise inovací (globální iniciativy pro
urychlení inovací v oblasti čisté energie
prostřednictvím spolupráce zaměřené na konkrétní
opatření). Komise kromě toho poskytla v rámci
programu Erasmus+ přibližně 4 miliony eur na
podporu dlouhodobého partnerství mezi průmyslem
a vzděláváním za účelem rozvíjení dovedností
nezbytných pro vodíkovou ekonomiku a jejich
zpřístupnění všem vzdělávacím institucím.

Reakce EU na pandemii a nyní na válku Ruska na
Ukrajině funguje díky kombinaci krátkodobé flexibility
a dlouhodobé vize. Tento flexibilní přístup založený
na hodnotách evropského sociálního trhu je zakotven
v programu Komise na podporu zmírnění rizik
nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE).
Nástroj SURE pomohl zaměstnavatelům udržet
zaměstnance v práci tím, že jim během omezení
volného pohybu osob vyplácel mzdy. 19 členským
státům bylo vyplaceno 92 miliard EUR finanční
pomoci k přímému prospěchu příjemců. Jen v roce
2020 pomohl nástroj SURE přibližně 31 milionům
lidí v EU a 2,5 milionu podniků. Nástroj SURE podpořil
v 19 přijímajících zemích téměř 30 % celkové
zaměstnanosti a čtvrtinu všech podniků. V roce 2021
nástroj SURE nadále chránil pracovní místa a zároveň
položil základy pro silné hospodářské oživení.

Po ruské invazi na Ukrajinu ukončila EU probíhající
účast ruských veřejných subjektů a souvisejících
entit na výzkumných a inovačních programech EU,
vyloučila budoucí spolupráci se všemi ruskými
právními subjekty a zavedla opatření na podporu
ukrajinské výzkumné obce. Ukrajina již může
využívat prostředky EU v rámci programu
Horizont Evropa. Komise už vyčlenila
25 milionů eur prostřednictvím nové akce „Marie
Skłodowska-Curie“ a poskytla 200 ukrajinským
akademickým pracovníkům stipendia na
provádění výzkumu na univerzitách v EU.

ŽÁDNÝ EVROPAN NEZŮSTANE
OPOMENUT
Jádrem zelené a digitální transformace musí být
sociální spravedlnost, která bude odrážet hodnoty
evropského sociálně tržního hospodářství.
Komise Ursuly von der Leyenové proto vytvořila
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Nástroj SURE podpořil v 19
PŘIJÍMAJÍCÍCH ZEMÍCH téměř
30 % celkové zaměstnanosti
a čtvrtinu všech podniků

Důležitou součástí hospodářské reakce Komise
na pandemii byla rovněž státní podpora. Komise
přijala od začátku krize více než 1 430 rozhodnutí
o státní podpoře, v nichž schválila téměř 1 010
vnitrostátních opatření v odhadované celkové
schválené výši přibližně 3,2 bilionu EUR. Dočasný
rámec státní podpory platný během šíření nákazy
COVID byl ukončen dne 30. června 2022.

92 MILIARD EUR
ﬁnanční pomoci.

Komise přijala v listopadu 2021 sdělení o politice
hospodářské soutěže připravené na nové
výzvy, v němž zdůraznila význam politiky
hospodářské soutěže pro cestu Evropy k oživení,
zelené a digitální transformaci, jakož i pro
odolnost jednotného trhu. Ve sdělení byla
vyzdvižena vnitřní schopnost politiky hospodářské
soutěže přizpůsobit se novým tržním podmínkám,
politickým prioritám a potřebám zákazníků.
Kromě toho Komise v současné době provádí
přezkum nástrojů politiky hospodářské soutěže,
aby zajistila, že všechny nástroje hospodářské
s ou t ěž e ( kont r ola s poj ová ní podni k ů ,
antimonopolní pravidla a kontrola státní podpory)
zůstanou i nadále vhodné pro daný účel, a aby
doplnila stávající soubor nástrojů.

19 členským
státům
bylo vyplaceno

EU má v současné době nejsilnější trh práce za
několik desetiletí. Od začátku roku 2021 do
začátku roku 2022 bylo v EU vytvořeno téměř
6 milionů pracovních míst. S oživením
ekonomiky členské státy postupně přešly od
mimořádných režimů zkrácené pracovní doby
k opatřením zaměřeným na budoucnost na trzích
práce, což bylo v souladu s doporučením Komise
o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti (EASE).
Navzdory vážnému hospodářskému dopadu války
Ruska proti Ukrajině na určitá odvětví zůstávají
dosavadní údaje o zaměstnanosti v EU z velké
části nedotčeny a nezaměstnanost dosahuje
rekordně nízké úrovně (6,0 % v červnu 2022).
Přestože přetrvává zvýšená hospodářská
nejistota, současné projekce ukazují, že
zaměstnanost by měla v roce 2023 dále růst.

Jak se ukázalo během pandemie, nejodolnějším
modelem pro technologicky zaměřený svět po
pandemii je silné sociálně tržní hospodářství,
které na první místo staví blahobyt lidí. Vedoucí
představitelé EU na summitu v Portu uvítali akční
plán pro evropský pilíř sociálních práv přijatý
v březnu 2021, v němž jsou navrženy tři
ambiciózní hlavní cíle EU pro rok 2030 v oblasti
zaměstnanosti, dovedností a snižování chudoby.
Klíčovým finančním nástrojem pro provádění
evropského pilíře sociálních práv je Evropský
sociální fond s celkovým rozpočtem
99 miliard EUR. V červnu 2022 všechny členské
státy předložily své vnitrostátní cíle, čímž
prokázaly svůj závazek splnit sliby přijaté na
summitu v Portu.

Dalším nástrojem k dosažení společného oživení
v celé EU, zejména s cílem podpořit růst v méně
rozvinutých regionech, byla iniciativa REACTEU – pomoc při oživení pro soudržnost a území
Evropy. Fondy politiky soudržnosti byly výrazně
navýšeny o více než 50 miliard EUR. Prvním
n á st rojem , kte rý byl po užit v r á mci
NextGenerationEU, byla iniciativa REACT-EU,
přičemž první platba byla provedena již v červnu
2021. Toto rychlé opatření zmírnilo dopad krize
způsobené pandemií a fungovalo jako přemostění
k dlouhodobému plánu obnovy. Iniciativa REACTEU podporuje rozvoj podniků a společností,
posiluje systémy zdravotní péče, financuje
programy odborné přípravy a programy
zaměstnanosti a poskytuje školní vybavení
a materiální pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují.

Evropská agenda dovedností, předložená
v červenci 2020, je pětiletý plán, jehož cílem je
pomoci jednotlivcům a podnikům rozvíjet více
kvalitnějších dovedností, zlepšit rovnováhu mezi
nabídkou pracovních míst a nabídkou dovedností
a prosperovat v ekologičtější a digitálnější
ekonomice. Pakt pro dovednosti, který byl spuštěn
v listopadu 2020, sdružuje podniky, pracovníky,
místní orgány, sociální partnery, poskytovatele
odborné přípravy a služby zaměstnanosti, aby jim
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univerzity, která prostřednictvím větší a hlubší
nadnárodní spolupráce výrazně zlepší
konkurenceschopnost našich systémů
vysokoškolského vzdělávání. Výsledkem budou lepší
podmínky pro rozvoj talentů ve znalostní společnosti.

Hlavní cíle pro rok 2030
stanovené v akčním plánu pro
evropský pilíř sociálních práv

V červnu 2022 dosáhly Parlament a Rada
historické dohody o směrnici o přiměřených
minimálních mzdách, kterou navrhla Komise
v říjnu 2020. Tento předpis, který byl od samého
počátku prioritou Komise Ursuly von der Leyenové,
pomůže zlepšit přiměřenost minimálních mezd
a usnadnit přístup pracovníků k ochraně minimální
mzdy v celé EU.

nejméně

78 %

populace ve věku 20–64 let
by do roku 2030 mělo být
zaměstnáno

nejméně

V prosinci 2021 navrhla Komise směrnici
o zlepšení pracovních podmínek při práci
prostřednictvím platforem, jejímž účelem je
chránit pracovníky před novými výzvami spojenými
s digitalizací světa práce. Cílem návrhu je zajistit,
aby byl osobám pracujícím prostřednictvím
digitálních platforem přiznán zákonný
zaměstnanecký status, který odpovídá jejich
skutečnému uspořádání práce, a aby mohly požívat
pracovních práv a sociálních výhod, na které mají
nárok. Zabývá se rovněž komplexní otázkou
algoritmického řízení na platformách s cílem zajistit
lidský dohled a transparentnost.

60 %

všech dospělých by se mělo do
roku 2030 každoročně účastnit
odborné přípravy

snížení alespoň o

15 million

pokud jde o počet osob
ohrožených chudobou nebo
sociálním vyloučením

V prosinci Komise rovněž předložila akční plán pro
sociální ekonomiku. Větší podpora sociální
ekonomiky nevede pouze k tvorbě pracovních míst,
ale také umožňuje organizacím zvýšit jejich sociální
dopad v celé EU. Akční plán usnadňuje organizacím
sociální ekonomiky prosperitu a růst tím, že zvyšuje
jejich viditelnost, zavádí správné politické a právní
rámce a pomáhá jim při zahajování a rozšiřování
činnosti.

poskytl příležitost určit, jaké dovednosti budou
v různých odvětvích zapotřebí, a přijmout závazky
k rekvalifikaci pracovníků. Dosud se k paktu
připojilo více než 600 organizací, které se zavázaly
pomoci rozšířit dovednosti 1,5 milionu lidí.
Rada přijala v červnu 2022 doporučení týkající se
individuálních vzdělávacích účtů
a mikrocertifikátů. A aby se zajistilo, že Evropa
bude i nadále světovou špičkou v oblasti vzdělávání,
spustila Komise Evropskou strategii pro

Když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, spustila
rumunská podnikatelská komunita platformu
jobs4ukr.com, která má ukrajinským uprchlíkům
pomoci hledat zaměstnání po celé EU.
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EU a její členské státy jsou v celosvětovém měřítku
průkopníky v reformě daně z příjmů právnických
osob. Poté, co 137 zemí podepsalo mezinárodní
dohodu o 15% efektivní daňové sazbě, navrhla
Komise v roce 2021 směrnici zajišťující minimální
efektivní daňovou sazbu pro globální činnosti
velkých nadnárodních skupin. Tento návrh naplňuje
závazek EU postupovat mimořádně rychle a být
mezi prvními, kdo provede historicky významnou
celosvětovou dohodu o daňové reformě, jejímž
cílem je vnést do mezinárodního rámce daně
z příjmů právnických osob spravedlnost,
transparentnost a stabilitu.

zavádění této iniciativy bude EU úzce
spolupracovat s podobně smýšlejícími partnery
Díky strategii Global Gateway pomáhá EU
vybudovat ve Rwandě a Senegalu dvě
továrny, které budou vyrábět nejmodernější
vakcíny mRNA. Počínaje příštím rokem budou
tyto očkovací látky prodávány africkým zemím
za neziskové ceny. Podobná spolupráce probíhá
i s Ghanou a Jihoafrickou republikou. Globální
brána již také podporuje iniciativu Velká
zelená zeď, která má zvýšit produkci potravin
od Nigeru a Senegalu až po Etiopii, a tak chránit
před nedostatečným zabezpečením potravin
a změnou klimatu.

EVROPSKÁ GLOBÁLNÍ BRÁNA
DO SVĚTA

EU značně investuje do zajištění bezpečnosti,
stability a prosperity v našem evropském
sousedství. Pro západní Balkán má EU
k dispozici hospodářský a investiční balíček ve
výši téměř 30 miliard EUR, což odpovídá jedné
třetině celkového hrubého domácího produktu
regionu, s deseti stěžejními investicemi v oblasti
udržitelné dopravy, čisté energie, životního
prostředí a klimatu, digitální budoucnosti,
soukromého sektoru a lidského kapitálu. Investice
EU rovněž rychle podporují zelenou transformaci
energetiky na západním Balkáně a postupné
ukončení využívání uhlí jako primárního zdroje
energie. V roce 2022 EU učinila zásadní krok
k zahájení jednání o přistoupení s Albánií a Severní
Makedonií.

Na podzim 2021 představila předsedkyně von
der Leyenová globální bránu, což je nabídka
Evropy pro svět, který potřebuje rozsáhlé
investice: investice do čisté energie, silnic a mostů,
které jsou odolné proti povodním, a do budov,
které odolají extrémní vlně veder, investice do
přípravy systémů zdravotní péče na budoucí
pandemie a do přizpůsobení zemědělství sušším
podmínkám, investice do vybavení našich
pracovníků dovednostmi, které odpovídají
pracovním místům budoucnosti, nebo investice
do digitální infrastruktury, protože základem nové
ekonomiky jsou data.
Globální brána tyto investice umožní, ať už se
jedná o investice veřejné či soukromé. Tím se
posílí inteligentní, čistá a bezpečná propojení
v digitálním, energetickém a dopravním odvětví
a posílí systémy zdravotnictví, vzdělávání
a výzkumu po celém světě. EU proto rozšiřuje
nabídku svým partnerům na podporu velkých
projektů v oblasti infrastruktury po celém
světě se zaměřením na pokrok v zelené a digitální
transformaci. Tým Evropa si do roku 2027 klade
za cíl mobilizovat investice ve výši až
300 miliard eur, z toho polovinu v Africe.
Globální brána je založena na pěti zásadách:
udržitelnost, rozšíření lidských a sociálních práv,
řádná správa věcí veřejných, bezpečnost
a zapojení udržitelných soukromých investic. Jde
o to dát zemím výběr založený na hodnotách. Při
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Pokud jde o Východní partnerství, EU mobilizuje
investice ve výši až 17 miliard EUR ve všech
odvětvích, včetně projektů digitálního připojení,
jako je zavádění optického kabelu pod Černým
mořem a rozvoj vysokorychlostní širokopásmové
infrastruktury. Chceme rovněž zřídit dopravní
linky usnadňující přepravu osob a zboží mezi
Kavkazem a EU. Dalších 30 miliard EUR je
investováno do jižního sousedství, zejména do
infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů.

Investice globální brány jsou udržitelné jak pro
životní prostředí, tak pro finance našich partnerů.
Naše investice vždy staví lidi na první místo.
V této souvislosti budeme vždy společně
s našimi partnery navrhovat projekty,
abychom zajistili, že budou pro místní komunity
trvale přínosné. Evropa na tom má jasný
strategický zájem. Máme zájem pracovat
společně pro naši planetu, zvýšit odolnost našich
sousedů a partnerů vůči všem druhům otřesů
a nahradit neudržitelné závislosti vyváženějšími
vzájemnými závislostmi.

GLOBÁLNÍ BRÁNA: 5 INVESTIČNÍCH PRIORIT

DIGITÁLNÍ
OBLAST

KLIMA
A ENERGIE

EU bude
podporovat
otevřený
a bezpečný
internet

EU bude
podporovat
investice a
pravidla, která
připraví půdu pro
přechod na čistou
energii

DOPRAVA
EU bude
podporovat
všechny druhy
ekologické,
inteligentní
a bezpečné
dopravy

VZDĚLÁVÁNÍ
A VÝZKUM

ZDRAVÍ
EU pomůže
posílit
dodavatelské
řetězce a
místní výrobu
očkovacích
látek

EU bude investovat do
vysoce kvalitního
vzdělávání se
zvláštním zaměřením
na dívky, ženy a
zranitelné skupiny
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4. PILÍŘE EVROPSKÉ DEMOKRACIE
týkající se „mobilních občanů“ EU (žijících v jiné
zemi EU, než je jejich státní příslušnost). Ačkoli
takových občanů je přibližně 13,5 milionu, využívá
svého práva volit v evropských a obecních volbách
pouze málo z nich. Nové návrhy usnadní mobilním
občanům výkon jejich práva volit.

KOMISE SE ZASAZUJE
O DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD
DEMOKRACIE A PRÁVNÍHO
STÁTU

Komise působí jako „strážkyně smluv“.
Komise je povinna chránit práva občanů EU bez
ohledu na to, kde v Unii žijí. Právní stát je tím, co
naši Unii stmeluje. Má zásadní význam pro
ochranu hodnot, na nichž je EU založena:
demokracie, svoboda, rovnost a dodržování
lidských práv. Právě k tomu se přihlásilo všech
27 členských států EU jakožto svrchované země
se svobodnými lidmi.

Demokracie na evropském kontinentu je ohrožena.
Ruská agrese proti Ukrajině je válkou proti
demokracii samotné. Jde o válku proti myšlence,
že ukrajinský lid by měl být jediný, kdo může
přijímat svrchovaná rozhodnutí o své vlastní
budoucnosti. Naše podpora Ukrajině vyplývá
přímo z našich demokratických hodnot. Když
se obyvatelé Ukrajiny podívají na naši Unii, vidí
demokracii, lidská práva, právní stát a osobní
a hospodářskou svobodu. To jsou zásady, které
dnes Evropská unie obhajuje. Naši demokracii
však nelze považovat za samozřejmost. Musí se
pěstovat a je třeba o ni každý den pečovat. Přesně
o to Komise Ursuly von der Leyenové od začátku
svého funkčního období usiluje.

Komise Ursuly von der Leyenové zavedla
historická opatření k posílení schopnosti EU
prosazovat a chránit právní stát. Komise vytvořila
komplexní mechanismus právního státu, který
stanoví postup každoročního dialogu s Evropským
parlamentem, Radou a Komisí, spolu s členskými
státy, kterého se účastní i vnitrostátní parlamenty,
občanská společnost a další zúčastněné strany
v oblasti právního státu.

Zastupitelská demokracie rovněž vyžaduje
neustálou obnovu. Komise předložila v listopadu
2021 návrh týkající se transparentnosti
a cílení politické reklamy jako součást opatření
zaměřených na ochranu integrity voleb
a otevřenou, demokratickou debatu, která byla
oznámena v Akčním plánu pro evropskou
demokracii. Podle navrhovaných pravidel by
jakákoli politická reklama musela být jako taková
jasně označena a obsahovala by informace např.
o tom, kdo za ni zaplatil a kolik. Komise rovněž
navrhla aktualizovat stávající pravidla EU pro
evropské politické strany a nadace a pravidla

V zájmu usnadnění tohoto dialogu vydává Komise
výroční zprávy EU o právním státu, které se
zaměřují na čtyři klíčové oblasti: systém
soudnictví, protikorupční rámec, pluralita
sdělovacích prostředků a další institucionální
otázky týkající se brzd a protivah. Každá zpráva
hodnotí situaci v EU jako celku a zahrnuje 27
kapitol týkajících se jednotlivých zemí, které se
zabývají vývojem v členských státech. Dosud byly
zveřejněny tři výroční zprávy o právním státu,
poslední z nich v červenci 2022. Od letošního roku
obsahují zprávy konkrétní doporučení pro členské
státy.
Komise je odpovědná za ochranu rozpočtu EU
před porušováním zásad právního státu. V roce
2021 získal rozpočet Unie v tomto ohledu
dodatečnou úroveň ochrany, a to díky obecnému

37

STAV UNIE V ROCE 2022
ÚSPĚCHY

režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU,
známému také jako „nařízení o podmíněnosti“,
který je v platnosti od ledna 2021. Tento
mechanismus je jádrem nástroje
NextGenerationEU a evropského rozpočtu. Pokud
se zjistí, že porušování zásad právního státu
v členských státech ovlivňuje nebo vážně ohrožuje
řádné finanční řízení rozpočtu EU nebo finanční
zájmy EU, je třeba přijmout opatření.

našich demokracií: v tomto klíčovém okamžiku se
rovněž vytváří důvěra pro investory a podniky.
Demokracie a právní stát jsou rovněž jádrem
procesu přistoupení k EU. To od svých zemí
očekávají občané západního Balkánu, Ukrajiny,
Moldavska a Gruzie a tyto hodnoty tvoří jádro
přístupu „základní zásady na prvním místě“
metodiky rozšíření.

Dne 27. dubna 2022 zaslala Komise podle
nařízení o podmíněnosti písemné oznámení
maďarským orgánům. Komise dospěla
k závěru, že řada problémů v oblasti právního
státu v Maďarsku ovlivňuje nebo vážně ohrožuje
řádné finanční řízení rozpočtu Unie nebo ochranu
jejích finančních zájmů. Tímto oznámením byl
zahájen postup, během něhož Komise
s vnitrostátními orgány projednala, jak by mohly
být vznesené otázky konstruktivně řešeny.
Maďarsko předložilo dne 22. srpna připomínky
a nápravná opatření. Komise nyní tuto odpověď
analyzuje a poté rozhodne, zda navrhne opatření
k přijetí Radou.

ŽURNALISTIKA A SVOBODA
PROJEVU
Základní zásadou demokracie je, že vláda slouží
občanům. Demokracie zmocňují své občany
k tomu, aby přijímali rozhodnutí a volali své
volené představitele k odpovědnosti. To vyžaduje
bezplatný a vysoce kvalitní přístup k informacím.
Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků
jsou proto zásadní pro řádné fungování
demokratického systému a v evropském akčním
plánu pro demokracii představují prioritní
oblast.

Evropská unie dnes investuje více peněz než kdy
jindy s cílem pokročit v hospodářském oživení
a zbavit se závislosti na ruských fosilních palivech.
Proto musíme věnovat zvláštní pozornost tomu,
aby byly tyto finanční prostředky využívány řádně
a účinně. Nejedná se pouze o zásadní složku

V prosinci 2021 předsedala Ursula von der
Leyenová zasedání vedoucích představitelů na
summitu pro demokracii pořádaném americkým
prezidentem Bidenem, kde uvedla, že „každý den
musíme rozvíjet naši demokracii a pracovat na
jejím posílení, neboť víme, jak rychle
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a katastrofálně se může historie změnit“. Komise
oznámila nový program Globální Evropa pro
lidská práva a demokracii v hodnotě
1,5 miliardy eur, jehož cílem je zvýšit podporu EU
na prosazování a ochranu lidských práv, základních
svobod, demokracie, právního státu a činnosti
organizací občanské společnosti a obránců
lidských práv po celém světě do roku 2027.

zřizování nových kanceláří v bezpečných městech
na Ukrajině nebo v EU.
Novináři však čelí rostoucím výzvám i v rámci
EU. Vzhledem k technologickým a digitálním
změnám v mediálním prostředí, které urychlila
koronavirová pandemie, a rostoucím hrozbám
a útokům na novináře čelí mnoho novinářů stále
větším překážkám, které jim brání vykonávat
jejich práci, která je pro demokracii zásadní.
Komise ke zvrácení těchto trendů dosud provedla
nebo připravuje tři opatření.
Za prvé, Komise v září 2021 předložila členským
státům doporučení, jak zlepšit bezpečnost
novinářů online i mimo internet. Mezi klíčové
iniciativy patří vytvoření nezávislých vnitrostátních
podpůrných služeb, včetně asistenčních linek,
právního poradenství, psychologické podpory,
zvýšené ochrany novinářů během demonstrací
a útočiště pro novináře a pracovníky sdělovacích
prostředků, kteří čelí ohrožení.
Zadruhé, v dubnu 2022 Komise navrhla robustní
právní předpisy na ochranu novinářů
a obránců lidských práv před zneužíváním
soudních řízení. Nová opatření umožní soudcům
rychle zamítat tzv. SLAPPs (strategické žaloby
proti účasti veřejnosti) a podpoří novináře
a obránce lidských práv v jejich úsilí vystupovat
ve veřejném zájmu.

Odvážní novináři riskují své životy
a informují o lidském dopadu války
na Ukrajině. Fredericovi LeclercImhoffovi z Francie bylo pouhých
32 let, když přišel o život při ruském
útoku na humanitární konvoj na
Ukrajině.

Zatřetí, Komise nyní předkládá akt o svobodě
sdělovacích prostředků. Tento akt poprvé
zakotví do práva EU společné záruky na ochranu
plurality sdělovacích prostředků a redakční
nezávislosti sdělovacích prostředků. Svoboda
médií, pluralita a bezpečnost novinářů se rovněž
sledují ve výročních zprávách o právním státu.

V rámci humanitární pomoci ve výši
335 milionů EUR poskytnuté Ukrajině Komise
aktivně podporuje nezávislé sdělovací
prostředky a občanskou společnost na
Ukrajině. Ukrajinské novináře rovněž podporuje
evropská občanská společnost.
Dne 25. února, následně po útoku Ruska na
Ukrajinu, se skupina malých celoevropských
mediálních partnerů, včetně nadace Are We
Europe, zaměřila na to, aby získala 150 000 eur
jako nouzový fond pro ukrajinské mediální
organizace a jednotlivé novináře. O týden později
jejich kampaň „Keep Ukraine’s Media Going“
získala více než 1,5 milionu eur, a to zejména
formou malých darů od tisíců lidí po celém světě.
Tyto dary směřují přímo k ukrajinským novinářům
na pokrytí provozních nákladů na poskytování
zpravodajství o válce, zajišťování naléhavě
potřebného vybavení nebo na přemisťování nebo

UNIE ROVNOSTI
V politice, podnikání nebo ve společnosti jako
celku můžeme naplnit svůj potenciál pouze tehdy,
pokud využijeme veškerý talent a rozmanitost
naší společnosti. K inovaci dochází, když spojí své
síly lidé z různého prostředí a s rozmanitými
perspektivami. Vzhledem k demografickým
výzvám, kterým čelíme, si nemůžeme dovolit
neposilovat a nevyužívat potenciál všech členů
různorodých společností. Všichni, kdo sdílejí stejné
ambice, musí mít stejné příležitosti, což je jedna
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Rovnost a boj proti diskriminaci jsou základními
hodnotami každé demokracie. Rovnost žen
a mužů je základní hodnotou EU stanovenou
v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Inkluze
a rozmanitost jsou rovněž hnací silou inovací
a ekonomické produktivity. Deset let poté, co
Komise poprvé navrhla směrnici ke zlepšení
genderové vyváženosti v řídících a dozorčích
orgánech společností, dosáhli spolunormotvůrci
díky obnovenému úsilí Komise Ursuly von der
Leyenové dohody.

kybernetické násilí na základě pohlaví a genderu,
což zahrnuje sdílení intimních snímků bez
souhlasu, kybernetické pronásledování,
kybernetické obtěžování a podněcování k násilí
nebo nenávisti na internetu. Nová pravidla posilují
přístup obětí ke spravedlnosti a vybízejí členské
státy, aby usnadnily poskytnutí podpory.
Pozoruhodných výsledků dosáhla mimo EU
iniciativa EU a OSN Spotlight pro boj proti
všem formám násilí páchaného na ženách
a dívkách. Díky kampaním zaměřeným na změnu
chování oslovila po celém světě 130 milionů lidí.
V zúčastněných zemích se na jejím základě
zdvojnásobila odsouzení za násilí na základě
pohlaví a tisícovce místních organizací pro práva
žen poskytla větší zastoupení a vliv. Iniciativa
Spotlight, která byla aktivní i během pandemie
COVID-19, pomohla poskytnout více než 1,6
milionu žen a dívek na místě služby v oblasti
genderově podmíněného násilí.

Problémem zůstává diskriminace v odměňování
na pracovišti. Komise proto v březnu 2021
předložila návrh směrnice, která má posílit
uplatňování zásady stejné odměny za stejnou
práci prostřednictvím transparentnosti
odměňování a mechanismů prosazování. V rámci
programu Komise Horizont Evropa byl navíc
zahájen pilotní projekt Women TechEU, který
podporuje vedoucí postavení žen v podnicích
založených na pokročilých technologiích. Tento
projekt se zabývá rozdílem v inovacích mezi muži
a ženami tím, že každoročně poskytne podporu
130 začínajícím technologickým podnikům
vedeným ženami.

Komise spolupracuje
s členskými státy na
vypracování, přijetí
a provádění vnitrostátních
akčních plánů týkajících
se LGBTIQ+ a boje proti
rasismu.

Pro příliš mnoho žen v EU zůstává děsivou realitou
násilí na základě pohlaví. V březnu 2022 navrhla
Komise celounijní pravidla pro ukončení
genderově podmíněného násilí páchaného
na ženách a domácího násilí. Navrhovaná
směrnice kriminalizuje jak znásilnění založené na
absenci souhlasu, tak mrzačení ženských
pohlavních orgánů. Bude rovněž kriminalizovat

Evropská komise je odhodlána zasazovat se
o pluralitní, genderově rovnoprávnou a inkluzivní
společnost, v níž je stejně zacházeno s osobami
LGBTIQ+, menšinami a osobami se zdravotním
postižením. Na začleňování rovnosti do všech
oblastí politiky pracuje zvláštní pracovní skupina
pro rovnost.
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Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vítá politickou
dohodu dosaženou mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně
směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi nevýkonnými členy
správní rady společností kótovaných na burzách.

z hlavních priorit Komise Ursuly von der Leyenové
od začátku jejího funkčního období. Budování
genderově spravedlivého světa je klíčovým cílem,
který je součástí vnější činnosti EU.
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Diskriminace by neměla mít v EU žádné místo.
Komise spolupracuje s členskými státy na
vypracování, přijetí a provádění vnitrostátních
akčních plánů týkajících se LGBTIQ+ a boje
proti rasismu a v dubnu a březnu 2022 vydala
související pokyny. V prosinci 2021 podnikla
Komise první kroky k rozšíření seznamu trestných
činů EU tak, aby zahrnoval nenávistné verbální
projevy a trestné činy z nenávisti. Jakmile
bude iniciativa dohodnuta s Radou, zajistí
minimální společná pravidla pro vymezení
trestných činů a sankcí platných ve všech členských
státech EU. Jako strážkyně Smluv Komise neváhá
zahájit řízení o nesplnění povinnosti proti
porušování základních lidských práv, jak tomu
bylo například v případě porušování práv komunity
LGBTIQ+ v Maďarsku a Polsku.

Evropští Židé a židovské komunity přispívají
k rozvoji Evropy již po více než dvě tisíciletí a jsou
neoddělitelnou součástí evropské identity.
Antisemitismus je neslučitelný se základními
hodnotami Evropy, ale v Evropě bohužel stále
existuje. Strategie EU pro boj proti
antisemitismu a podporu židovského života,
přijatá v říjnu 2021, stanoví řadu opatření
k posílení boje proti všem formám antisemitismu,
ale také vůbec poprvé k propagaci židovského
dědictví a kultury a k boji proti antisemitismu
mimo EU. Členské státy nyní vypracovávají
národní akční plány, které budou připraveny do
konce roku 2022.
V naší společnosti není místo pro násilí jakéhokoli
druhu, zejména pak pro násilí páchané na dětech.
Komise dne 11. května 2022 navrhla nové
právní předpisy EU pro předcházení
pohlavnímu zneužívání dětí na internetu
a boj proti němu. Navrhovaná pravidla EU uloží
poskytovatelům služeb povinnost odhalovat,
oznamovat a odstraňovat dětskou pornografii.
S vnitrostátními donucovacími orgány, Agenturou
Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování
práva a podpůrnými skupinami bude úzce
spolupracovat nové nezávislé Středisko EU proti
pohlavnímu zneužívání dětí s cílem zachraňovat
oběti, posilovat jejich postavení a stavět
pachatele před soud.
Téhož dne přijala Komise novou evropskou
strategii pro lepší internet pro děti. Kromě
větších investic do digitálního vzdělávání dětí
vypracovávají Komise a zúčastněné strany za
aktivní účasti dětí pravidla pro koncepci online
služeb přizpůsobenou věku. V platnost vstoupila
rovněž pravidla pro odstraňování teroristického
obsahu online. Tyto normy budou v souladu
s naším stěžejním aktem o digitálních službách.
Nejen děti v Evropě, ale i po celém světě budou
bezpečnější a silnější.

Anna Ohnweilerová je jednou
ze zakladatelek projektu „Omas
gegen rechts“ (Babičky proti
extremismu), jehož cílem je boj proti
antisemitismu, rasismu a misogynii.
Pro dosažení změn v praxi je nezbytné přijmout
opatření na místní úrovni. V tomto duchu byla
poprvé v dubnu 2022 představena cena
„Evropská hlavní města začleňování
a rozmanitosti“, jejímž cílem je ocenit práci,
kterou odvedla menší i velká města a regiony
v Evropě při podpoře inkluze a vytváření
společnosti bez diskriminace a nenávisti. Další
prostředí, které příslušným zúčastněným stranám
umožňuje sdílet zkušenosti a osvědčené postupy,
učit se od sebe navzájem a spolupracovat,
poskytuje Platforma pro zdravotní postižení.

Znevýhodnění a vyloučení dětí v raném věku
ovlivňuje jejich schopnost uspět v budoucnu.
Cílem evropské záruky pro děti je tento cyklus
přerušit. Záruka poskytuje členským státům
pokyny a prostředky na podporu dětí v nouzi tím,
že jim zaručuje přístup ke vzdělání, mimoškolním
aktivitám, zdravému školnímu stravování
a zdravotní péči. V roce 2022 pomohla Komise
deseti členským státům učinit jejich vzdělávací
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DEMOGRAFIE, VENKOVSKÉ
OBLASTI A ROZMANITOST

systémy inkluzivnější, a to podporou začlenění
dětí se zdravotním postižením nebo dětí
z přistěhovaleckého či zranitelného prostředí.
Od začátku války na Ukrajině přišly najít
v Evropské unii útočiště více než 2 miliony
ukrajinských dětí. Tyto děti mají stejná práva
a ochranu jako děti, které jsou občany EU. Je
dojemné pozorovat, jak jsou ve školách ve všech
členských státech vítány. Tyto děti si zasluhují to
nejlepší vzdělání a péči, aby se po skončení války
mohly vrátit domů a znovu vybudovat Ukrajinu
a nasměrovat ji na její evropskou cestu.

Evropa prošla hlubokými demografickými
změnami. Střední délka života při narození se
v EU za posledních pět desetiletí prodloužila
o deset let. Jedná se o pozoruhodný úspěch
a svědčí to o síle a hodnotě našeho sociálně
tržního hospodářství. Stárnutí obyvatelstva má
nicméně dopad na to, jak žijeme, a náš sociální
model a politiky je třeba přizpůsobit tempu vývoje
této nové reality.
Evropská komise proto začátkem svého mandátu
přijala zelenou knihu o stárnutí a zahájila
rozsáhlou veřejnou diskuzi o výzvách
a příležitostech se zaměřením na dlouhodobé
dopady stárnutí obyvatelstva, jež se dotýká všech
generací. Výsledek veřejné konzultace se bude
široce odrážet v Evropské strategii v oblasti
péče, kterou Komise představí v září 2022.

Anastasiia Konovalova uprchla z Oděsy
do Bukurešti, kde nyní učí na základní
škole ukrajinské děti. Je jí 30 let.

Evropské venkovské
oblasti, v nichž žije téměř
30 % obyvatel EU a pokrývají
80 % jejího území, se aktivně
podílejí na zelené a digitální
transformaci EU.

€

SILNĚJŠÍ VENKOVSKÉ
OBLASTI

PROPOJENÉ
VENKOVSÉ OBLASTI

ODOLNĚJŠÍ
ZEMĚDĚLSKÉ OBLASTI

PROSPERUJÍCÍ
VENKOVSKÉ OBLASTI

Posílené komunity

Hlubší digitální
konektivita

Environmentální
odolnost

Diverziﬁkace
hospodářských činností

Lepší přístup ke službám

Dopravní spojení
a nové formy mobility

Opatření v oblasti
klimatu
Sociální soudržnost

Zvýšení přidané
hodnoty zemědělských
a zemědělskopotravinářských
činností

Sociální inovace
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Budoucnost Evropy závisí také na venkovských
oblastech, v nichž žije téměř 30 % obyvatel EU
(137 milionů lidí) a jež pokrývají 80 % jejího území.
Venkovské oblasti se aktivně podílejí na
zelené a digitální transformaci EU.
Svoboda pracovat nebo studovat na dálku se
rychle stává pro mnoho lidí žijících v EU realitou
a mladým rodinám, podnikům a venkovským
komunitám otevírá nové možnosti. Inovace
v udržitelném zemědělství jsou prospěšné nejen
pro zdraví lidí a klima, ale také pro zabezpečení
potravin v Evropě.

širší otázky migrace. Pakt spojuje spolehlivou
a spravedlivou správu hranic s účinnými a humánními
pravidly pro azyl a migraci. Dne 2. června 2021
předložila Komise novou strategii pro posílení
schengenského prostoru s cílem zajistit účinnou
správu vnějších hranic EU, posílit policejní
a justiční spolupráci, zlepšit připravenost a správu
věcí veřejných a dokončit rozšíření schengenského
prostoru. V lednu 2022 zahájila činnost Agentura
Evropské unie pro otázky azylu, která zvýšila
objem pomoci poskytované členským státům.
Aktivace sítě pro řešení krizí s cílem zlepšit
informovanost o situaci a včasné varování v oblasti
migrace ukázala klíčovou úlohu sdílení informací.

Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti, jež
byla zahájena v červnu 2021, vytyčuje cestu
k silným, propojeným, odolným a prosperujícím
venkovským oblastem. V prosinci 2021 byl zahájen
Pakt pro venkov, který poskytuje prostor pro
hlasy a názory venkovských komunit, zatímco
spoluvytvořený akční plán pro venkov pomůže
přeměnit dlouhodobou vizi ve skutečnost. V tomto
duchu klade zvláštní důraz na prosperitu našich
venkovských oblastí nástroj NextGenerationEU: 25
národních plánů pro oživení a odolnost přijatých
Radou dne 30. června 2022 podporuje venkovské
a odlehlé oblasti finančními prostředky ve výši
přibližně 14,6 miliardy EUR, včetně investic
a reforem v široké škále oblastí, jako je obnova
přírody, vysokorychlostní internetové připojení
a místní železnice.

EVROPSKÁ MLÁDEŽ
A PARTICIPATIVNÍ TVORBA
POLITIK
Tváří v tvář koronavirové pandemii mladí lidé
obětovali velkou část své svobody v zájmu zdraví
a bezpečnosti druhých. Šli skutečně příkladem.
Předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svém
projevu o stavu Unie v roce 2021 navrhla, aby
byl rok 2022 Evropským rokem mládeže.
Evropská unie tak má příležitost více spolupracovat
s mladými lidmi, slyšet, co požadují a o čem sní
pro Evropu.

Je zapotřebí ambiciózní a udržitelná politika EU
v oblasti legální migrace, která pomůže přilákat
talenty, které naše podniky ve městech
a venkovských oblastech potřebují. V dubnu 2022
předložila Komise balíček opatření týkajících
se získávání kvalifikovaných a talentovaných
lidí. Zahrnuje legislativní návrhy na zlepšení práv
migrujících pracovníků a usnadnění mobility
v rámci EU pro dlouhodobě pobývající rezidenty.
Komise zřídí rezervoár talentů EU s cílem
usnadnit komunikaci mezi zaměstnavateli, kteří
hledají pracovní síly, a státními příslušníky třetích
zemí. V současné době se zahajuje pilotní projekt
zaměřený na ukrajinské uprchlíky. Komise navazuje
talentová partnerství s klíčovými partnery s cílem
posílit operativní spolupráci se zeměmi mimo EU
v oblasti zohledňování potřeb trhu práce
a potřebných kvalifikací.

Evropský rok mládeže, který je právě ve své
polovině, přináší působivé výsledky:
• Zapojení 27 členských států, 6 zemí mimo
EU, 30 generálních ředitelství a útvarů
E v r o p s ké ko m i s e , 1 2 0 o r g a n i z a c í
zúčastněných stran;
• Přibližně 90 stěžejních iniciativ Komise
zaměřených na mladé lidi, tisíce činností
a akcí prováděných členskými státy v celé
Evropě i mimo ni;
• Osvětové příspěvky ke kampaním v sociálních
médiích měly 240 milionů zobrazení a oslovily
80 % Evropanů ve věku 18–25 let.

Od září 2020, kdy Komise předložila nový pakt
o migraci a azylu, bylo dosaženo pokroku při řešení
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sahajících od zlepšení pracovních podmínek
v oděvním průmyslu až po zdanění ekologických
produktů a větších práv zvířat. Více než milion
podpisů občanů, které musí ověřit vnitrostátní
orgány, shromáždily v tomto období tři iniciativy:
• Stop Finning – Stop the trade (Zastavme
odstraňování žraločích ploutví – zastavme
obchodování s nimi);

V roce 2022 zahájila Komise novou iniciativu
s názvem ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve –
stanovit si cíl, učit se, osvojit si dovednost,
dosáhnout cíle), jejímž cílem je pomoci
nejzranitelnějším nebo znevýhodněným mladým
lidem vstoupit na trh práce. Iniciativa zahrnuje
pobyt pod dohledem v jiném členském státě EU
po dobu 2 až 6 měsíců, doprovázený koučováním
a poradenstvím před pobytem, v jeho průběhu
a po jeho skončení. ALMA doplňuje posílený
systém záruk pro mladé lidi, který byl zahájen
v roce 2020 a v jehož rámci se všechny členské
státy zavázaly zajistit, aby každý člověk mladší
30 let obdržel kvalitní nabídku zaměstnání,
dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže
do čtyř měsíců od okamžiku, kdy se stal
nezaměstnaným nebo ukončil vzdělávání. Systém
záruk pro mladé lidi, který byl v mnoha členských
státech EU úspěšný, se rozšiřuje i na západní
Balkán, aby se zajistilo, že nebude opomenut
žádný mladý občan v tomto regionu.

• Zachraňme včely a zemědělce! Začněme se
zemědělstvím, které je šetrné ke včelám
a nenarušuje zdravé životní prostředí;
• Zachraňte kosmetiku bez krutosti – zachovejte
Evropu bez testování na zvířatech.
Komise je odhodlána zajistit transparentnost
a legitimitu procesu tvorby politik EU. Jedním
z jejích hlavních cílů je podpora účasti Evropanů
a občanské společnosti na tvorbě politik. Veřejnost
a zúčastněné strany mohou v průběhu celého
cyklu tvorby politik, od prvních návrhů
předložených Komisí až po přijetí iniciativ sborem
komisařů, poskytovat příspěvky online
prostřednictvím portálu „Podělte se o svůj
názor“.
V listopadu 2021 Komise v zájmu dalšího
zjednodušení konzultačního procesu zavedla
postup jediné výzvy k předložení faktických
podkladů, v němž spojila dvě dříve používané
etapy. Existují verze ve všech jazycích EU, aby
byla umožněna maximální účast veřejnosti.
Konzultace začaly být přístupnější i pro osoby
se zdravotním postižením v souladu se
strategií pro práva osob se zdravotním postižením
a vědecká výzkumná obec byla vyzvána, aby od
začátku konzultací předkládala příslušný vědecký
výzkum.

Domníváme se, že Evropa potřebuje k překonání
pandemie a otevření nové kapitoly mladistvého
ducha. Proto jde Evropský rok mládeže ruku
v ruce s nástrojem NextGenerationEU, který
v nadcházejících desetiletích investuje do
ekologičtější, digitálnější a spravedlivější
společnosti a ekonomiky.
S cílem umožnit mladým lidem vyjádřit se
k tvorbě politik EU koordinovala Komise po celý
rok 2022 v úzkém kontaktu s Evropským
parlamentem, členskými státy, regionálními
a místními orgány, mládežnickými organizacemi
a přímo i s mladými Evropany řadu činností. Jednu
třetinu panelových diskusí občanů v rámci
konference o budoucnosti Evropy tvořili mladí
lidé (ve věku 16 až 25 let).
V roce 2022 jsme si rovněž připomněli 10. výročí
evropské občanské iniciativy. Od poloviny září
2021 Komise zaregistrovala deset nových
evropských občanských iniciativ, které
vyzývají k přijetí opatření na úrovni EU v oblastech
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S cílem zvýšit široké povědomí o možnostech
přispívat k tvorbě politik prostřednictvím sociálních
médií Komise aktivně spolupracuje s Evropským
hospodářským a sociálním výborem, Evropským
výborem regionů, zastoupeními Komise
v členských státech, vnitrostátními orgány
a dalšími reprezentativními sdruženími. Celkově
Komise poskytla ve více než 5 000 případů
možnost zpětné vazby a obdržela více než 3
miliony příspěvků. Od projevu o stavu Unie v roce
2021 obdržela Komise od občanů, podniků
a zúčastněných stran téměř 600 000
příspěvků k více než 800 svých politických
iniciativ.

Držitelky grantu Evropského sboru
solidarity Leverne Nijmanová a Leah
Corsmitová jely na kole ze severu
Nizozemska do Bruselu. Přednášely
o EU a hovořily s více než 800
mladými lidmi, aby se dozvěděly, jaké
mají představy o budoucnosti Evropy.

OBČANÉ UTVÁŘEJÍ
BUDOUCNOST EVROPY
Od 9. května 2021 do 9. května 2022 oslovila
Evropská unie stovky tisíc Evropanů, kteří si nikdy
nepomysleli, že se zapojí do rozhodovacího procesu
Unie. Konference o budoucnosti Evropy byla
jedinečným projevem participativní demokracie
nebývalého rozsahu a záběru. Závěrečná zpráva
konference, která obsahuje 49 návrhů a 326
konkrétních opatření, byla dne 9. května 2022
předložena předsedům tří orgánů EU. Jsou
výsledkem jednání plenárního zasedání konference
a na jejich podobě se podíleli občané, volení
zástupci z EU na celostátní, regionální i místní
úrovni, sociální partneři a občanská společnost.

a díky němu se překonaly jazykové bariéry.
Všechna jednání byla zveřejněna, aby byla
zajištěna plná transparentnost, přičemž platforma
slouží jako úložiště celého procesu.
Více než 6 500 akcí pořádaných v rámci
konference mělo různé podoby, od náhodně
vybraných panelových diskusí občanů až po akce
na místní úrovni pořádané organizacemi
občanské společnosti, často ve spolupráci
s celostátními, regionálními a místními orgány.
Jedním z takových projektů byl projekt Nevyřčené
příběhy, jehož cílem je dopřát sluchu hlasům
a příběhům lidí ze zemí, o nichž se na evropské
scéně tolik nepíše nebo které nejsou tolik
zastoupeny. Projekt Nevyřčené příběhy zahrnuje
sedm mezioborových workshopů v sedmi

Více než 750 000 účastníků se podělilo o téměř
19 000 nápadů a diskutovalo o nich na vícejazyčné
digitální platformě. Tuto platformu poradní
demokracie, která byla speciálně navržena pro
tuto konferenci, navštívilo více než pět milionů
lidí a je k dispozici ve všech 24 úředních
jazycích EU. Automatický strojový překlad
umožnil přímý nadnárodní dialog mezi uživateli

Konference
o budoucnosti Evropy
dala občanům ze všech
oblastí života širší možnost
vyjádřit se k tomu, co by měla
EU v budoucnu dělat.
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evropských zemích, na nichž mladí novináři
a aktivisté společně vytvářejí platformu pro místní
multimediální příběhy a své představy o naší
společné budoucnosti.

o svobodě sdělovacích prostředků); začtvrté nové
iniciativy nebo oblasti činnosti inspirované návrhy
a spadající do působnosti Komise (např. otázky
související s duševním zdravím).

Ústřední částíkonference byla práce 800 náhodně
vybraných občanů, kteří se zúčastnili čtyř
evropských panelových občanských diskusí.
Třetina účastníků konference patřila do věkové
skupiny 16 až 25 let, což svědčí o významném
zapojení mládeže. Účastníci se sešli během tří
víkendů, aby na základě podnětů z platformy
podrobně diskutovali o výzvách, kterým
Evropská unie čelí, a o jejich řešení. Na základě
úspěchu tohoto inovativního diskusního fóra bylo
rozhodnuto, že Komise v budoucnu před
navržením klíčových legislativních návrků
poskytne občanským panelům čas a zdroje
potřebné pro předložení doporučení.

První nové návrhy budou oznámeny v září 2022
v souvislosti s projevem o stavu Unie
předsedkyně von der Leyenové. Tyto návrhy
budou zahrnuty do pracovního programu Komise
na rok 2023. V rámci návazných kroků Komise
zajistí, aby se nové reformy a politiky vzájemně
nevylučovaly s diskusemi o potřebě změny
Smlouvy– zaměří se na co nejlepší využití toho,
co je v současnosti možné, a zároveň bude
otevřena změnám Smlouvy tam, kde je to
nezbytné.
Aby byli občané, kteří se konference zúčastnili,
informováni, a aby byla udržena dynamika celého
procesu, proběhne na podzim 2022 akce
k poskytnutí zpětné vazby ke konferenci, jež
bude příležitostí pro komunikaci a vysvětlení, jaká
návazná opatření tři orgány EU přijímají a jak
hodnotí pokrok v této fázi procesu. Evropský
parlament, Rada a Komise se společně zavázaly,
že budou na návrhy konference navazovat zcela
transparentně, každý v rámci svých pravomocí
a v souladu se Smlouvami.

Roberta Metsola, předsedkyně Evropského parlamentu, Dubravka
Šuica, místopředsedkyně Evropské komise a Ursula von der
Leyenová, předsedkyně Evropské komise na závěrečné akci
Konference o budoucnosti Evropy.

V červnu 2022 Komise v reakci na návrhy
konference určila čtyři pracovní oblasti. Zaprvé,
stávající iniciativy, které reagují na příslušné
návrhy (např. evropský právní rámec pro klima);
zadruhé, iniciativy, které již Komise navrhla a v
souvislosti s nimiž mají Parlament a Rada
přijmout příslušné právní předpisy (např. nový
pakt o migraci); zatřetí, plánované iniciativy, které
vyústí v realizaci myšlenek a budou vycházet
z nových úvah vzešlých z konference (např. akt
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ZÁŘÍ 2021
15. 9.

16. 9.

Evropská komise přijala
sdělení o novém evropském
Bauhausu, v němž stanoví
rámec, hlavní zásady a klíčová
opatření, která budou podnětem
pro tuto iniciativu.

Komise navrhla cestu
k digitální dekádě, aby se
dosáhlo digitální transformace
EU do roku 2030

16. 9.
Komise přijala vůbec první
doporučení týkající se
bezpečnosti novinářů.

16. 9.
Komise zřídila Úřad EU pro
připravenost a reakci na
mimořádné situace v oblasti
zdraví (HERA), jehož úkolem
je těmto událostem předcházet,
odhalovat je a neprodleně na ně
reagovat.

16. 9.
EU navrhla posílené partnerství
s indicko-tichomořským
regionem s cílem podpořit
obchod, investice a konektivitu.

22. 9.
Komise přijala komplexní
přezkum pravidel EU
v oblasti pojišťovnictví, který
pomáhá pojišťovnám zvyšovat
dlouhodobé investice a zároveň
usiluje o zlepšení odolnosti
odvětví pojištění a zajištění.

29. 9.
Komise přijala sdělení o evropských misích,
jehož cílem je řešit důležité problémy týkající se
zdraví, klimatu a životního prostředí a dosáhnout
v těchto oblastech ambiciózních a inspirativních
cílů.
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ŘÍJEN 2021
5. 10.
Komise představila vůbec
první strategii EU pro
boj proti antisemitismu
a podporu židovského
života.

12. 10.
Komise vydala první
zelený dluhopis na
financování udržitelného
oživení.

13. 10.
Komise a vysoký představitel,
místopředseda Komise Josep
Borrell navrhli přístup k posílení
angažovanosti EU v zájmu
mírové, udržitelné a prosperující
Arktidy.

27. 10.
Komise přijala přezkum
pravidel EU pro bankovnictví
k zajištění toho, aby banky v EU
byly odolnější vůči potenciálním
budoucím hospodářským
otřesům a zároveň přispívaly
k oživení Evropy po skončení
pandemie COVID-19 a k
přechodu ke klimatické
neutralitě.

28. 10.
V platnost vstoupil posílený
mandát Evropské agentury
pro léčivé přípravky navržený
Komisí.
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LISTOPAD 2021
2. 11.

13. 11.

Komise na konferenci COP26
o změně klimatu oznámila
závazek ve výši 1 miliardy eur
na ochranu světových lesů.

Bylo dosaženo politické
dohody k posílení činnosti
Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí,
zejména v oblastech dohledu,
včasného varování, připravenosti
a reakce.

17. 11.
Komise přijala nové návrhy,
jejichž cílem je zastavit
odlesňování, inovovat v oblasti
udržitelného nakládání
s odpady a ozdravit půdu ve
prospěch lidí, přírody a klimatu

18. 11.
Evropská komise přijala sdělení
o politice hospodářské soutěže
připravené na nové výzvy,
které vymezuje význam politiky
hospodářské soutěže pro cestu
Evropy k oživení, ekologickou
a digitální transformaci a pro
odolnost jednotného trhu.

19. 11.
25. výročí svého vzniku oslavil TAIEX
(nástroj Komise pro technickou pomoc
a výměnu informací). V posledních dvou
a půl desetiletích mobilizoval odborníky
z veřejného sektoru z EU ve více než
40 000 případů a pomáhal orgánům
veřejné správy v EU i na celém světě
řešit problémy v digitální oblasti, oblasti
životního prostředí a zdravotnictví.

25. 11.
Komise stanovila nové
předpisy pro politickou
reklamu, volební práva
a financování politických
stran, jejichž cílem je chránit
integritu voleb a otevřenou
demokratickou diskusi.

25. 11.
Komise navrhla nová
opatření, jejichž cílem je
zlepšit schopnost podniků
získávat kapitál kdekoli
v EU a zajistit, aby Evropané
měli co nejlepší podmínky pro
své úspory a investice.

26. 11.
Na summitu ASEM EU a Asie
znovu potvrdily společné
partnerství a angažovanost
v zájmu silnějšího oživení po
pandemii.
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PROSINEC 2021
1. 12.

1. 12.

EU zahájila novou iniciativu
Global Gateway („Globální
brána“), tj. novou evropskou
strategii ke zlepšení
inteligentních, čistých
a bezpečných spojení v digitální,
energetické a dopravní oblasti
a k posílení zdravotnických,
vzdělávacích a výzkumných
systémů na celém světě.

Komise připravila půdu pro další
digitalizaci soudních systémů v EU,
díky níž jsou přístupnější a účinnější.

8. 12.
Komise navrhla nový nástroj proti
záměrnému ekonomickému
tlaku ze strany třetích zemí.

8. 12.
Na summitu o výživě pro růst se
Komise zavázala zlepšit situaci
v oblasti výživy poskytnutím
finančních prostředků ve výši
2,5 miliardy eur v letech 2021 až
2024.

9. 12.
Komise představila akční plán,
který má evropské sociální
ekonomice pomoci prosperovat,
a to díky využití jejího potenciálu
v oblasti hospodářství a jejího
příspěvku ke spravedlivému
a inkluzivnímu oživení po pandemii
COVID-19.

9. 12.
Komise navrhla rozšířit
seznam trestných činů
EU tak, aby zahrnoval
nenávistné verbální
projevy a trestné činy
z nenávisti.

9. 12.

14. 12.

Komise navrhla zlepšit pracovní
podmínky osob pracujících
prostřednictvím digitálních
platforem práce a zveřejnila
návrh pokynů k uplatňování pravidel
hospodářské soutěže na kolektivní
smlouvy uzavírané OSVČ.

Na podporu přechodu
na čistší, ekologičtější
a inteligentnější
mobilitu navrhla Komise
modernizaci dopravního
systému EU.

14. 12.
Komise navrhla nová pravidla, která mají
zvýšit odolnost schengenského prostoru bez
kontrol na vnitřních hranicích.
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Nová strategie Komise
v oblasti digitálních
financí otevřela cestu
k modernímu a efektivnímu
oznamování údajů pro účely
dohledu.

15. 12.
Evropská komise předložila
návrh nového celoevropského
rámce pro dekarbonizaci trhů
se zemním plynem, podporu
využívání vodíku a snížení
emisí metanu.

15. 12.
EU a Moldavsko podepsaly dohodu
o grantovém financování ve výši
60 milionů EUR, která má této zemi
pomoci čelit současné vážné krizi
v oblasti zemního plynu.

16. 12.
Na summitu Východního
partnerství byl předložen
obnovený program reformy na
podporu oživení a odolnosti.

21. 12.
Jako součást širšího příspěvku EU
k budování míru byla navržena nová
politika na podporu odzbrojení,
demobilizace a opětovného
začlenění bývalých bojovníků.

22. 12.
Komise navrhuje rychlé provedení
mezinárodní dohody o minimálním zdanění
nadnárodních podniků.

LEDEN 2022
1. 1.

14. 1.

Dvacet let eura v našich
peněženkách. Byl zahájen
Evropský rok mládeže.

Komise přijala návrh
doporučení Rady o učení
v zájmu environmentální
udržitelnosti.

18. 1.
V oblasti vysokoškolského
vzdělávání Komise přijala dvě
nové iniciativy mající za cíl
připravit univerzity v EU na
budoucnost prostřednictvím
hlubší nadnárodní spolupráce.

18. 1.
Komise zveřejnila soubor nástrojů,
který má pomoci zmírnit zahraniční
vměšování do výzkumu a inovací.

26. 1.
Komise předložila prohlášení
o digitálních právech
a zásadách ve prospěch všech
v EU.

27. 1.
Komise přijala nové pokyny ke státní
podpoře v oblasti klimatu, ochrany
životního prostředí a energetiky.
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ÚNOR 2022
1. 2.
Komise navrhla nouzový
balíček makrofinanční
pomoci Ukrajině ve výši
1,2 miliardy eur.

2. 2.

2. 2.

Komise v zásadě schválila doplňkový
akt v přenesené pravomoci pro
oblast klimatu, který pomůže urychlit
přechod od pevných nebo kapalných
fosilních paliv, včetně uhlí, ke klimaticky
neutrální budoucnosti.

Komise navrhla strategii pro
normalizaci a předkládá nový
přístup, který by umožnil celosvětové
vedoucí postavení norem EU
podporujících hodnoty a odolný,
ekologický a digitální jednotný trh.

8. 2.
Komise navrhla komplexní soubor
opatření k zajištění odolnosti,
vedoucího postavení EU v oblasti
technologií a bezpečnosti dodávek
v oblasti polovodičových
technologií a aplikací.

15. 2.
EU předložila iniciativu týkající
se systému satelitního
připojení a podpořila opatření
v oblasti řízení kosmického
provozu v zájmu digitálnější
a odolnější Evropy.

15. 2.

17.–18. 2.

Komise předložila opatření,
která mají přispět k evropské
obraně, zvýšit inovace a řešit
strategické závislosti. Tyto nové
iniciativy představují konkrétní
kroky směrem k integrovanějšímu
a konkurenceschopnějšímu evropskému
obrannému trhu, zejména posílením
spolupráce v rámci EU.

Na summitu Africké unie a EU
v Bruselu se vedoucí představitelé
dohodli na společné vizi do roku
2030. Vize bude podpořena
investičním balíčkem mezi Afrikou
a Evropou obsahujícím investice
v hodnotě 150 miliard eur.
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19. 2.
Na žádost Ukrajiny o pomoc v souvislosti
se stupňujícími se hrozbami ze strany
Ruska aktivovalo Středisko pro
koordinaci odezvy na mimořádné
události mechanismus civilní ochrany
EU. Do června bylo Ukrajině dodáno
více než 35 000 tun pomoci ze všech
27 členských států EU, Turecka, Norska
a Severní Makedonie.

23. 2.
Komise navrhla nový evropský
akt o datech, který obsahuje
pravidla týkající se toho, kdo
může využívat data vytvořená
v EU a mít k nim přístup ve všech
hospodářských odvětvích, aby se
zajistila spravedlnost v digitálním
prostředí a otevřely se příležitosti
pro inovace založené na datech.

23. 2.
23. 2.

EU se dohodla na prvním balíčku
sankcí v reakci na skutečnost,
že Rusko uznalo Doněckou
a Luhanskou oblast na Ukrajině,
které nejsou kontrolovány vládou,
za nezávislé subjekty, a na rozhodnutí
vyslat do těchto oblastí ruské jednotky.

Komise navrhla novou směrnici
o náležité péči podniků
v oblasti udržitelnosti, která
stanoví pravidla, podle nichž mají
společnosti dodržovat lidská
práva a chránit životní prostředí
v globálních hodnotových
řetězcích.

25. 2.
EU uložila další individuální
a hospodářské sankce
v reakci na ruskou vojenskou
agresi na Ukrajině. Tento
druhý balíček sankcí se týká
financí, energetiky, dopravy,
technologií a vízové politiky.

28. 2.
EU schválila třetí balíček
sankcí vůči Rusku.
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BŘEZEN 2022
2. 3.

8. 3.

Komise navrhla aktivovat
směrnici o dočasné
ochraně s cílem poskytnout
osobám prchajícím před
válkou z Ukrajiny rychlou
a účinnou pomoc.

Komise představila návrh iniciativy
Akce soudržnosti pro uprchlíky
v Evropě, která umožňuje členským
státům a regionům poskytovat
mimořádnou podporu lidem
prchajícím před invazí Ruska na
Ukrajině.

8. 3.

9. 3.

Komise navrhla celounijní pravidla
pro potírání násilí na ženách
a domácího násilí.

Komise v rámci mechanismu civilní
ochrany EU zřídila mechanismus
solidarity pro převozy uprchlíků
v rámci EU.

9. 3.
S ohledem na situaci na
Ukrajině a v reakci na
zapojení Běloruska do
agrese uložila EU další
cílené sankce.

11. 3.
Byla zahájena činnost pracovní
skupiny „Freeze and Seize“,
kterou zřídila Komise s cílem zajistit
účinné provádění sankcí EU vůči
ruským a běloruským oligarchům
uvedeným na sankčním seznamu na
celém území EU.

15. 3.
16. 3.

EU uložila čtvrtý
balíček hospodářských
a individuálních sankcí
v souvislosti s vojenskou
agresí Ruska proti Ukrajině.

#StandWithUkraine

Komise navrhla změny nařízení
o centrálních depozitářích
cenných papírů s cílem zvýšit
účinnost trhů EU pro vypořádání
obchodů s cennými papíry a zároveň
zajistit zachování finanční stability,
což je klíčová složka akčního plánu
pro unii kapitálových trhů z roku
2020.

21. 3.
EU se dohodla na strategickém
kompasu pro posílení bezpečnosti
a obrany EU v příštím desetiletí.
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22. 3.

22. 3.

Komise zřídila jednotné kontaktní
místo pro podporu ukrajinských
výzkumných pracovníků.

První den uplatňování nařízení
o panevropském osobním
penzijním produktu, který
připravil půdu pro nový dobrovolný
celounijní systém, který by pomohl
lidem spořit na důchod.

23. 3.
Komise nastínila možnosti, jak
zmírnit vysoké ceny energií pomocí
společných nákupů plynu a povinných
minimálních zásob plynu.

23. 3.
Komise představila opatření,
jimiž se mají celosvětově
zajistit dodávky potravin
a jež mají pomoci zemědělcům
a spotřebitelům v EU vyrovnat
se s rostoucími cenami potravin
a vstupních nákladů.

23. 3.
Komise přijala dočasný krizový
rámec, aby členské státy
mohly využít flexibilitu
stanovenou v pravidlech
státní podpory, a podpořit
tak hospodářství v souvislosti
s ruskou invazí na Ukrajinu.

24. 3.
Parlament a Rada dosáhly
politické dohody ohledně
aktu o digitálních trzích. Akt
zajistí spravedlivé, otevřené
a konkurenční digitální trhy,
aby digitální podniky mohly
růst v rámci jednotného trhu
a konkurovat na celosvětové
úrovni.

25. 3.
Komise a Spojené státy
oznámily, že se v zásadě
dohodly na novém
transatlantickém rámci pro
ochranu údajů, který podpoří
transatlantické toky údajů.

28. 3.

30. 3.

Komise přijala doporučení pro
členské státy, aby v souvislosti
s ruskou invazí na Ukrajinu
neprodleně učinily kroky týkající
se režimů občanství pro
investory a režimů pobytu
pro investory.

V oblasti oběhového
hospodářství byla navržena
nová pravidla s cílem učinit
z udržitelných výrobků v EU
normu, zlepšit oběhové
obchodní modely a posílit
postavení spotřebitelů při
ekologické transformaci.
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DUBEN 2022
6. 4.

6. 4.

EU přijala opatření na
podporu afrických oblastí
Sahelu a Čadského jezera,
přičemž finanční prostředky
v celkové výši 554 milionů eur
budou použity jak na řešení
akutního nedostatku potravin,
tak na posílení udržitelnosti
potravinových systémů
v dlouhodobém horizontu.

V reakci na dopad ruské agrese na
Ukrajinu oznámila EU podpůrný
balíček v hodnotě 225 milionů eur na
podporu potravinového zabezpečení
a odolnosti na Blízkém východě a v
severní Africe.

8. 4.
Předsedkyně Komise Ursula
von der Leyenová a vysoký
představitel Josep Borrell
navštívili Ukrajinu a setkali
se s ukrajinským prezidentem
Volodymyrem Zelenským.
Předsedkyně von der Leyenová
předává dotazník EU.

8. 4.
EU odsouhlasila pátý balíček
omezujících opatření vůči
Rusku v reakci na jeho brutální
agresi vůči Ukrajině a jejímu lidu.

9. 4.
Díky globální dárcovské akci
a kampani Stojíme za Ukrajinou
se pro lidi prchající před invazí,
kteří se momentálně nacházejí
jak na Ukrajině, tak mimo ni,
vybralo 9,1 miliardy eur, včetně
1 miliardy eur od Evropské
komise. Evropská banka pro
obnovu a rozvoj přislíbila další
1 miliardu eur.

20. 4.
EU si připomněla 30 let operací
humanitární pomoci a civilní
ochrany, které pomáhají lidem
v mimořádných situacích po celém
světě.

23. 4.
Parlament a Rada dosáhly
politické dohody ohledně
aktu o digitálních službách.
Tento akt stanoví bezprecedentní
nový standard odpovědnosti
online platforem a lepší ochranu
uživatelů internetu a jejich
základních práv.
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25. 4.
25. 4.

Předsedkyně Ursula von der
Leyenová a indický premiér
Naréndra Módí zahájili činnost
Rady EU-Indie pro obchod
a technologie.

Komise navrhla posílit mandát
Agentury Evropské unie pro justiční
spolupráci v trestních věcech
s cílem shromažďovat a uchovávat
důkazy o válečných zločinech
a spolupracovat v tomto ohledu
s mezinárodními tribunály.

26. 4.
Tým Evropa zintenzivnil
podporu zemím Afrického
rohu zasaženým suchem,
přičemž EU a její členské státy
přislíbily celkem 633 milionů eur
na zlepšení potravinového
zabezpečení.

27. 4.
Komise navrhla právní předpis EU
a doporučení k řešení zneužívání
žalob proti novinářům a obráncům
lidských práv.

27. 4.
Komise navrhla politiku
v oblasti legální migrace, jež
zahrnuje iniciativy, které budou
přínosem pro hospodářství
EU, posílí spolupráci s třetími
zeměmi a v dlouhodobém
horizontu zlepší celkové řízení
migrace.

28. 4.
EU a mezinárodní partneři vydali
prohlášení o budoucnosti
internetu.
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KVĚTEN 2022
3. 5.
Komise vyhlásila evropský
prostor pro zdravotní data. Díky
němu budou lidé moci kontrolovat
a využívat své zdravotní údaje
v domovské zemi nebo v jiných
členských státech a podpory
se dočká skutečný jednotný trh
s digitálními zdravotnickými
službami a produkty.

9. 5.
Svou práci končí Konference
o budoucnosti Evropy. Její
celoroční cesta diskuzí, debat
a spolupráce mezi občany
a politiky vyvrcholila 49 návrhy
a více než 320 opatřeními,
kterými se mají instituce EU
zabývat.

9.–10. 5.
EU pořádala 6. bruselskou
konferenci na téma
„Podpora budoucnosti Sýrie
a okolního regionu“, na které
se prostřednictvím příslibů
uvolnily prostředky v celkové
výši 6,4 miliardy eur na rok
2022 a na další období na
pomoc Syřanům a hostitelským
komunitám v sousedních zemích.
Z této částky EU přislíbila více než
4,8 miliardy eur, přičemž více než
3,1 miliardy eur poskytla Komise.

10. 5.
Bylo dosaženo politické
dohody ohledně aktu
o digitální provozní
odolnosti, který pomůže
zajistit, aby byl náš finanční
systém odolnější vůči
kybernetickým útokům
a dalším digitálním rizikům.

11. 5.
Komise navrhla nové právní předpisy EU
pro předcházení pohlavnímu zneužívání
dětí na internetu a boj proti němu.

12. 5.

11. 5.

Na druhém celosvětovém
summitu o onemocnění
COVID-19 Komise přislíbila
urychlit průběh očkovací
kampaně a využívání
dalších prostředků boje
s onemocněním COVID-19
v Africe a poskytnout
další podporu ve výši
400 milionů eur.

Komise navrhuje daňovou pobídku pro
vlastní kapitál, aby mohly podniky růst,
být silnější a odolnější
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12. 5.
V Tokiu se konal 28. summit
EU–Japonsko. Obě strany znovu
potvrdily úzké a komplexní vztahy
a navázaly digitální partnerství.

12. 5.
Komise navrhla vytvoření tras
solidarity, které mají pomoci
Ukrajině vyvážet zemědělské
produkty.

13. 5.
Bylo dosaženo politické dohody
o nových pravidlech pro
kybernetickou bezpečnost
sítí a informačních systémů,
která zajišťuje, aby občané
a podniky byli chráněni a mohli
důvěřovat základním službám.

18. 5.
EU představila plán
REPowerEU, jehož cílem
je rychle snížit závislost na
ruských fosilních palivech
a co nejvíce pokročit
v ekologické transformaci.

18. 5.
Komise a vysoký představitel předložili
analýzu nedostatků v oblasti investic
do obrany a navrhli další opatření a kroky
nezbytné k posílení evropské obranné
průmyslové a technologické základny.

18. 5.
EU představila strategické
partnerství se státy Zálivu,
jehož cílem je rozšířit a prohloubit
spolupráci s Radou pro spolupráci
v Zálivu a jejími členskými státy.

18. 5.
Komise představila plány okamžité
reakce EU s cílem řešit nedostatek
finančních prostředků na Ukrajině
a dlouhodobější obnovu.

23. 5.
Komise přijala pohotovostní
plán pro dopravu, který stanoví
konkrétní opatření na ochranu
dopravy v EU v době krize.

25. 5.
Komise navrhla pravidla pro
kriminalizaci porušení omezujících
opatření a pro zmrazování a konfiskaci
majetku osob, které porušují omezující
opatření, a dalších pachatelů trestné
činnosti.
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ČERVEN 2022
3. 6.
7. 6.

EU se dohodla na šestém
balíčku omezujících opatření
vůči Rusku, jehož součástí je
zákaz dovozu většiny ruské
ropy.

Bylo dosaženo politické dohody
ohledně návrhu týkajícího se
genderové vyváženosti
v řídicích a dozorčích orgánech
společností.

16. 6.
22. 6.

Na základě pokynů Komise z května
2021 byl dohodnut nový kodex zásad
boje proti dezinformacím.

Komise přijala návrhy na obnovu
poškozených přírodních
oblastí v Evropě do roku 2050
a snížení používání pesticidů
o polovinu do roku 2030.

23. 6.
Vedoucí představitelé EU udělili
Ukrajině a Moldavsku status
kandidátské země. Rovněž
uznávají evropskou perspektivu
Gruzie.

23. 6.
Schůzka vedoucích představitelů
EU a zemí západního Balkánu
před zasedáním Evropské rady
v Bruselu.

24. 6.

30. 6.

EU představila obnovenou
agendu týkající se mezinárodní
správy oceánů.

Parlament a členské státy
EU dosáhly politické dohody
o novém nařízení, které má
řešit narušení způsobená
zahraničními subvencemi na
jednotném trhu.

30. 6.
Předsedkyně Komise von der
Leyenová a novozélandská
premiérka Jacinda Ardernová
oznamují dokončení jednání
o komplexní obchodní dohodě.

30. 6.
Spolunormotvůrci dosáhli dohody
o evropském nařízení o trzích s kryptoaktivy.
Tento nový právní rámec bude chránit
spotřebitele, integritu trhu a finanční
stabilitu a současně umožní další inovace
v sektoru kryptoaktiv.
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ČERVENEC 2022
1. 7.
V platnost vstoupila nová
pravidla roamingu, a to
v pravou chvíli, aby občané
mohli i nadále využívat
„roaming za domácích
podmínek“.

5. 7.
Komise přijala nový Evropský
program inovací, jehož cílem je
dostat Evropu do čela nové vlny
deep tech inovací a startupů.

13. 7.
Zpráva o právním státu z roku
2022: Komise vydala členským státům
konkrétní doporučení.

19. 7.
Evropská unie zahajuje přístupová
jednání s Albánií a Severní
Makedonií.

20. 7.
Komise předložila návrh „Bezpečná
zima díky úsporám plynu“, nový
legislativní nástroj a plán na snížení
poptávky po plynu, jenž má připravit
EU na snižování jeho dodávek.
62

Evropská komise neodpovídá za jakékoli následky vyplývající z opakovaného použití této publikace.
© European Union, 2022

Politika týkající se opakovaného použití dokumentů Evropské komise se provádí na základě rozhodnutí Komise 2011/833/EU ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném
použití dokumentů Komise (Úř. věst. L 330, 14.12.2011, s. 39).
Není-li uvedeno jinak, je opakované použití tohoto dokumentu povoleno v rámci licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/). To znamená, že opakované použití se povoluje za předpokladu, že je řádně uveden zdroj a jakékoli změny.
K veškerému použití nebo reprodukci prvků, které nejsou ve vlastnictví Evropské unie, může být nutné získat svolení přímo od příslušných držitelů práv. Evropská unie
nevlastní autorská práva k těmto prvkům:
s. 6: obchod „Pulawska 20“ ve Varšavě, Polsko - © Konrad Smoleński;
s. 7: Kiril Slavov ze Sofie - © Vihren Georgiev;
s. 11: panely na solární energii a větrné mlýny - zdroj: AdobeStock;
inženýr a mladý technik - zdroj: AdobeStock; vodíková rozvodná
síť- zdroj: AdobeStock; moderní zařízení na výrobu bioplynu - zdroj:
AdobeStock;Workman, střešní solární elektrárna - zdroj: AdobeStock;
s. 13: Nadia Dobrianska doma v Blackrock, Cork, Irsko - © John Allen;
s. 15: Mykola Kharytonov - © Marc Llibre Roig;
s. 20: Adam King doma v Youghal, Co. Cork, Ireland - © John Allen;
s. 27: koláž s jabloní a traktorem, zdroj: AdobeStock;
s. 28: Bosco Verticale, Milán, Itálie zdroj: Unsplash; Maria Teresa Ferres - © Marc
Llibre Roig;
s. 33: architekt - © Emmanuel Ikwuegbu, Unsplash; sedící muž - © Rayul,
Unsplash; osoba v tunelu v Curychu - © Ricardo Gomez Angel, Unsplash;

s. 34: tým webové platformy na podporu Ukrajiny - © Marian Curcuta;
s. 35: muž sázející strom - zdroj: © EU;
s. 36: větrný mlýn - zdroj: © EU; pracovnice v kožedělném průmyslu - zdroj:
Shutterstock;
s. 39: portrét francouzského novináře Frederica Leclerc-Imhoffa zabitého na
Ukrajině - © Bertrand Guay/AFP, Getty Images;
s. 41: Anna Ohnweiler - © Christoph Ohnweiler;
s. 42: Anastasiia Konovalova - © Ioana Moldovan;
s. 45: Leverne Nijman a Leah Corsmit - © Christophe Licoppe;
s. 48: Bosco Verticale, Milán, Itálie - © Daniel Seßler, Unsplash; digitální nabídka s. 49: domy Inuitů - zdroj: iStock;
s. 53: Sentinel 1 - © ESA.
Zdroje obrázků - Flaticon and AdobeStock

