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Vážená paní předsedkyně,
vážený pane premiére,
je tomu už více než dvě stě dní, kdy začala brutální a krutá ruská válečná agrese vůči Ukrajině.
Dvě stě dní, během nichž toho ukrajinský lid tolik vytrpěl, a současně projevil tolik odvahy a
odhodlání. Dvě stě dní jednotné, velkorysé a neochvějné podpory ze strany lidí, národů a institucí,
z nichž se skládá naše Evropská unie.
Hraje se zde o Ukrajinu. Ale hraje se i o to, na čem stojí Evropská unie: o svobodu,
demokracii, lidská práva, právní stát a všechny hodnoty, které tvoří naše základy.
Proto v naší letošní rozpravě o stavu Unie společně potvrzujeme svůj závazek podporovat
Ukrajinu všemi možnými způsoby. A jsme odhodláni ještě více podporovat všechny Evropany,
kteří mají potíže, v době, kdy se občané i podniky snaží vyjít s penězi, kdy životní náklady jsou
čím dál vyšší a kdy dopady pandemie a lockdownů ještě zdaleka neodezněly.
Z toho důvodu bude podpora Evropanů v těchto náročných dobách hlavní prioritou Komise v
nadcházejícím roce. V tomto duchu Komise předkládá řadu návrhů, které mají zmírnit dopad
energetické krize na ty domácnosti a podniky, které to nejvíce potřebují, a pomoci jim přizpůsobit
se. To je poslední z řady opatření přijatých od začátku války, která mají posílit naši odolnost, a
zejména nás zbavit energetické závislosti. Prostřednictvím plánu REPowerEU jsme urychlili práci
na diverzifikaci dodávek energie směrem od ruských fosilních paliv, na zrychleném zavádění
obnovitelných zdrojů energie, na podpoře úspor energie a na zvýšení našich skladovacích kapacit.
Od počátku ruské agrese Evropská unie ukazuje, jak rychle a silně umí reagovat, když jedná
společně. S mnoha našimi globálními partnery jsme přijali rychlé a tvrdé sankce, které nyní
značně oslabují ruské hospodářství a průmysl. Jako tým Evropa jsme Ukrajině poskytli finanční
pomoc ve výši více než 19 miliard eur, vojenskou podporu nepočítaje. Aktivovali jsme směrnici o
dočasné ochraně, která ukrajinským uprchlíkům poskytuje přístup k zaměstnání, bydlení,
vzdělávání a zdravotní péči v celé EU. Podnikli jsme kroky k usnadnění obchodu a vytvořili trasy
solidarity, abychom pomohli ukrajinskému vývozu a zajistili celosvětové potravinové
zabezpečení. Historickým milníkem je také to, že jsme Ukrajině a Moldavsku udělili status
kandidátské země, a tím jim otevřeli cestu do naší Unie. Evropa v minulém roce ukázala, že je
geopolitickou unií, a je tak nadále naší povinností zastávat vedoucí úlohu a spolupracovat s
našimi partnery na celém světě. V této souvislosti musíme rovněž zvýšit svoji odolnost a
bezpečnost posílením kybernetické bezpečnosti a zintenzivněním naší práce v oblasti obrany.

2

STAV UNIE V ROCE 2022
PROHLÁŠENÍ O ZÁMĚRU

Těchto naléhavých výzev se v nadcházejícím roce nejlépe zhostíme tak, že se budeme nadále
držet plánu, který jsme pro tento mandát společně stanovili. Velká digitální a ekologická
transformace, které jsme společně zahájili, nabyly v důsledku pandemie, lockdownů a nyní i
války na našich hranicích ještě více na významu. Jde o to, abychom příštím generacím zajistili
lepší budoucnost, zvýšili svoji odolnost a lépe se připravili na výzvy, které nás teprve čekají.
Je třeba začít tím, co již bylo dohodnuto. Sem spadá realizace přelomových dohod týkajících se
aktu o digitálních trzích a aktu o digitálních službách, díky nimž se EU stala celosvětovým lídrem
regulace digitálního prostoru tak, aby byl bezpečnější a otevřenější. Novým digitálním
příležitostem a trendům, jako je metaverzum, se budeme věnovat i nadále. Znamená to rovněž
pokračovat v investicích a reformách prostřednictvím nástroje NextGenerationEU, z nějž v
nadcházejících letech zbývá investovat 700 miliard eur. Podobně musíme i nadále využívat
široké možnosti rozpočtu EU tak, aby co nejlépe podporoval občany a hospodářství. Při plánování
musíme rovněž posoudit, jak COVID, válka a jejich vedlejší účinky ovlivňují náš dlouhodobý
rozpočet. Za tímto účelem předložíme v nadcházejícím roce přezkum dlouhodobého rozpočtu
v polovině období.
Je nezbytné, abychom nadále usilovali o dosažení dohody na legislativních návrzích, které
již Komise předložila. Chtěli bychom poděkovat Evropskému parlamentu a Radě za jejich
spolupráci a úsilí při schvalování tolika naléhavých návrhů v takové rychlosti – ať už šlo o
certifikát COVID-19, digitální pravidla nebo minimální mzdu. Tento přístup musíme urychlit,
zejména pokud jde o dokumenty klíčové pro Zelenou dohodu pro Evropu a pro dosažení našich
cílů v oblasti klimatické neutrality.
Předložíme rovněž řadu nových cílených návrhů, které jsou nezbytné pro řešení krátkodobých
výzev nebo plnění našich dlouhodobých cílů. Jelikož si spolunormotvůrci musí určit priority, pokud
jde o přijímání návrhů v nadcházejícím roce, zaměřuje se seznam na opatření, u nichž je to
nejvíce zapotřebí. Níže uvedený seznam zdůrazňuje klíčové iniciativy pro rok 2023. Vychází z
našich jednání s Evropským parlamentem a Radou a bude doplněn na základě nadcházejícího
pracovního programu Komise a pokračujícího interinstitucionálního dialogu.
Pracovní program Komise na rok 2023 bude z velké části inspirován rovněž výsledky
Konference o budoucnosti Evropy. To odráží nejen náš společný závazek lépe naslouchat
očekáváním občanů, ale také mimořádný úspěch této konference, která je jednak příkladem
participativní demokracie v praxi, a jednak způsobem, jak zdokonalit tvorbu našich politik. Níže
uvedený seznam obsahuje návrhy, které přímo vyplývají z doporučení občanů. Jednou z nových
oblastí, kterou se na žádost konference máme zabývat, je například iniciativa v oblasti duševního
zdraví. Panelové diskuse občanů zahrneme do našeho souboru nástrojů pro tvorbu politik tak,
aby z nich mohla vycházet doporučení ještě před tím, než budou předloženy některé klíčové
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politické návrhy. Poprvé toho využijeme u plánované iniciativy týkající se plýtvání potravinami.
Vzhledem k úspěchu Evropského roku mládeže budou jednu třetinu účastníků tvořit mladí lidé.
Evropským posláním je – nyní více než kdy předtím – solidarita. Čím více stojíme při sobě,
tím větší jednotu prokazujeme, tím více můžeme jako Unie z nadcházejícího roku vyjít silnější a
tím lépe můžeme připravit svět na zítřek. To bude v příštím roce naším společným posláním a
můžete se spolehnout, že Komise s Vámi bude spolupracovat na všech krocích, které povedou k
jeho naplnění.

Ursula von der Leyen

Maroš Šefčovič
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NOVÉ KLÍČOVÉ INICIATIVY PRO ROK 2023
Iniciativy, které přímo navazují na návrh Konference o budoucnosti Evropy nebo k němu
nepřímo přispívají, jsou označeny hvězdičkou (*).

Zelená dohoda pro Evropu
•

Revize pravidel EU pro vnitřní trh s elektřinou

•

Návrh na vytvoření vodíkové banky EU

•

Revize rámce pro nakládání s odpady s cílem snížit množství odpadu, včetně potravinového
odpadu, a dopad nakládání s odpady na životní prostředí *

•

Legislativní návrh týkající se rostlin pěstovaných pomocí určitých nových genomických
technik *

•

Revize právních předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat *

Evropa připravená na digitální věk
•

Evropský akt o kritických surovinách *

•

Balíček úlev pro malé a střední podniky, včetně směrnice o opožděných platbách

•

Iniciativa týkající se virtuálních světů, jako je metaverzum

•

Balíček týkající se patentových licencí

•

Legislativní návrh týkající se kontroly výskytu azbestu v budovách a jeho evidence *

•

Návrh Evropského roku dovedností

Hospodářství ve prospěch lidí
•

Přezkum víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v polovině období *

•

Přezkum správy ekonomických záležitostí

•

Legislativní návrh týkající se druhého souboru nových vlastních zdrojů *
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•

Legislativní návrh v rámci iniciativy Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů „BEFIT“ *

•

Přístup k datům ve finančních službách *

•

Legislativní návrhy na zavedení digitálního eura *

Silnější Evropa ve světě
•

Kosmická strategie EU pro bezpečnost a obranu *

•

Nová agenda pro Latinskou Ameriku a Karibik

•

Aktualizace strategie EU pro námořní bezpečnost

•

Aktualizace režimu sankcí v oblasti lidských práv

Podpora evropského způsobu života
•

Komplexní přístup k duševnímu zdraví *

•

Uznávání kvalifikací státních příslušníků třetích zemí

•

Legislativní návrh týkající se digitalizace cestovních dokladů a usnadnění cestování

•

Revize směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí

•

Iniciativa týkající se Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti

Nový impuls pro evropskou demokracii
•

Balíček opatření na obranu demokracie, včetně iniciativy na ochranu demokratické sféry EU
před skrytým zahraničním vlivem

•

Protikorupční balíček

•

Legislativní návrh týkající se evropského průkazu osob se zdravotním postižením *
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