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PRACOVNÍ PROGRAM EVROPSKÉ KOMISE 2020

VÍCE ZDE

Evropská komise přijala pracovní program pro rok

4. Silnější Evropa ve světě

2020. Program se zaměřuje na plnění šesti cílů,

Komise bude nadále prosazovat zahájení přístu-

představených v rámci Agendy pro Evropu Ursuly

pových jednání se Severní Makedonií a Albánií.

von Leyen, o které jsme více psaly v listopadu

Vypracuje nové strategie pro spolupráci se západ-

2019. (PSP) Pracovní program přináší konkrétní

ním Balkánem a Afrikou.

iniciativy, jež mají vést k naplnění cílů Agendy.
1. Zelená dohoda pro Evropu
V tomto bodě programu navrhne Komise právní
rámec pro klima, který si klade za cíl zakotvení
neutrální uhlíkové stopy do roku 2050 do právních
předpisů.
2. Digitální věk
Komise připraví novou datovou strategii, která má
umožnit lépe využít potenciál neosobních dat.
Komise také představí Bílou knihu k umělé inteli-

genci nebo návrh zákona o digitálních službách.

5. Podpora evropského způsobu života
Vznikne nový pakt o migraci a azylu. Komise podpoří ochranu zdraví Evropanů a chce vést boj proti rakovině. Představí také novou strategii EU
o bezpečnosti Unie.
6. Nový impuls pro evropskou demokracii
Komise zahájí konferenci o budoucnosti Evropy.
Plán pro první čtvrtletí 2020
Komise již letos představila investiční plán Zelené

dohody pro Evropu. V prvním čtvrtletí dále plánuje zveřejnit akční plán nové oběhové ekonomiky,

3. Hospodářství fungující ve prospěch lidí

zprávu o překážkách v oblasti jednotného digitál-

Komise přijme opatření ohledně přechodu

ního trhu, strategii pro SME, právo v oblasti klima-

na digitální technologie, stejně jako transformace

ticky neutrální Evropy do roku 2050. (EC 1) Celý

spojené s klimatem s cílem zajištění udržitelného

program je uveden v Příloze 1 pracovního progra-

hospodářského růstu tak, aby byly transformace

mu. (EC 5)

také sociálně spravedlivé. Komise předloží návrhy
na spravedlivou minimální mzdu zaměstnanců,
kteří pracují v EU a evropský systém zajištění
v nezaměstnanosti.

Pracovní program Evropské komise: Susanne Conze a Maroš Ševčovič
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KONFERENCE O BUDOUCNOSTI EVROPY

VÍCE ZDE

Evropská komise představila koncepci konference
o budoucnosti Evropy. Ta by měla být zahájena ke
Dni Evropy, 9. května 2020, 70 let po podpisu
Schumanovy deklarace a 75 let od skončení druhé
světové války. Bude trvat dva roky. Evropané budou moci více ovlivnit to, čím se Evropská unie

podrobněji zabývá, a také to, co pro občany vykoná. (EC 2). Dle výsledků konference přijme EU
konkrétní opatření. První diskuze se bude zaměřovat na priority EU – na konkrétní témata: na boj
proti změně klimatu, ochranu životního prostředí,
sociální spravedlnosti a rovnosti, digitální přeměnu. Druhá diskuze se zaměří na demokratické
procesy a institucionální otázky – např. systém
vedoucích kandidátů a nadnárodní kandidátní

pro demokracii a demografii Dubravky Šuica, kte-

listiny pro volby do Evropského parlamentu. (EC

rou podpoří v oblasti institucí místopředsedkyně

3) Takto se EU snaží zvýšit důvěru mezi instituce-

EK Věra Jourová a komisař Maroš Šefčovič

mi i občany. Konference bude přístupná

v oblasti interinstitucionálních vztahů a strategic-

pro všechny občany EU. (EC 4) Konference spadá

kého výhledu. Příspěvky do konference o budouc-

pod portfolio chorvatské místopředsedkyně EK

nosti Evropy zpracuje také EP a Rada. (EC 3)

Konference o budoucnosti Evropy: Eric Mamer a Dubravka Šuica
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