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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)
Předkládaný návrh představuje jednu z iniciativ na podporu provádění Zelené dohody pro Evropu. Cílem vyhlášení roku 2021 Evropským rokem železnice je podpořit železniční
dopravu jako součást udržitelné a chytré mobility. Stejně jako jiné tematické evropské roky v minulých letech se tato iniciativa zaměří na zvyšování povědomí o výzvách a
příležitostech a roli EU v dané oblasti a prostřednictvím projektů, diskusí, výstav a dalších akcí podpoří železnici jako atraktivní, udržitelný a bezpečný způsob cestování po Evropě
pro všechny. Dále by měla zdůraznit přínos železnice pro unijní ekonomiku, průmysl a společnost (např. ve vztahu k regionálnímu rozvoji, udržitelné turistice nebo zlepšování
dostupnosti pro osoby s postižením) a podpořit železnici jako důležitou součást vztahů se sousedními zeměmi, zejména západním Balkánem. Iniciativa cílí především na mladé lidi.
Na realizaci Evropského roku železnice by mělo být z rozpočtu EU poskytnuto 8 000 000 EUR.
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění akčního plánu EU na období
2017–2019 pro boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů
Akční plán EU pro boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů na období 2017-2019 byl přijat v listopadu 2017. Předkládaná zpráva hodnotí zavedená opatření a informuje o
některých klíčových úspěších dosažených v rámci provádění akčního plánu. Během prováděcího období bylo zcela nebo zčásti dokončeno všech 24 akčních bodů obsažených v
plánu. Provádění řady z nich stále pokračuje. Vybraným projektům byly Komisí přiděleny finanční prostředky v celkové výši 14 milionů EUR. Celkový pokrok byl však pomalý:
průměrné rozdíly v odměňování žen a mužů v členských státech EU se snížily jen lehce, z 16 % v roce 2017 na 15,7 % v roce 2018, a průměrný rozdíl mezi důchody žen a mužů
v EU v roce 2018 byl 30,1 %. Mezi příklady realizovaných opatření patřila především iniciativa na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, která vyústila v přijetí
směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem dne 20. června 2019 a zahrnovala rovněž řadu nelegislativních opatření (projekty bojující proti genderovým
stereotypům, projekty na podporu inovativních strategií pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, studie o zlepšení ochrany proti diskriminaci a propouštění těhotných
zaměstnankyň a zaměstnanců, kteří využili pracovní volno z rodinných důvodů, zpráva o aktuálním stavu barcelonských cílů). Řada opatření byla zaměřena také na boj proti
segregaci v jednotlivých povoláních a odvětvích, která je jednou z hlavních příčin rozdílů v odměňování žen a mužů. Byla zahájena činnost platformy zaměřené na zvýšení
zaměstnanosti žen v dopravě a byla rovněž vydána doporučení, která mají zlepšit genderovou vyváženost v tomto odvětví. Zvláštní opatření byla zavedena také v odvětví výzkumu a
inovací, především v podobě nástroje pro rovnost žen a mužů v akademické sféře a výzkumu (GEAR). Každé tři roky pak Komise zveřejňuje publikaci She Figures o klíčových
trendech v oblasti rovnosti žen a mužů ve vědě a výzkumu. V zájmu důslednějšího uplatňování zásady rovného odměňování pak Komise v říjnu 2018 zahájila hodnocení příslušných
ustanovení směrnice 2006/54/ES, která zavádí zásadu Smlouvy o „stejné odměně za stejnou nebo rovnocennou práci“. Kompletní výsledky tohoto hodnocení jsou uvedeny v
doprovodném pracovním dokumentu ke zprávě. Mezi přetrvávajícími problémy hodnocení uvádí rozdíly v definici klíčových právních pojmů, nedostatečnou transparentnost
ohledně úrovně platů, obtížné prosazování nároků bez právního zastoupení nebo podpory a obecně nízkou úroveň pokut a náhrad. Provádění akčního plánu zahrnovalo rovněž
spolupráci s členskými státy (skupina na vysoké úrovni pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, zahrnutí otázky rovnosti odměňování do procesu evropského semestru) a
zapojení Evropského parlamentu a dalších zúčastněných stran (nadnárodní projekty zaměřené na boj proti stereotypům a segregaci, evropský odvětvový sociální dialog, výroční
fórum chart diverzity EU, tematické semináře, kolokvium o základních právech za rok 2017 o právech žen v neklidné době). Na období 2020-2025 představí Komise novou strategii
EU pro rovnost žen a mužů.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a
mužů na období 2020–2025
Rovnost žen a mužů je základní hodnotou EU, základním právem a hlavní zásadou evropského pilíře sociálních práv. Přestože EU je v této oblasti na světové špičce, žádný členský
stát zatím úplné rovnosti nedosáhl a pokrok je pomalý. Předkládaná strategie tvoří rámec pro práci Evropské komise v oblasti genderové rovnosti a stanoví politické cíle a klíčová
opatření pro období 2020–2025. Kombinuje dvojí přístup: cílená opatření a začleňování genderového hlediska do tvorby politik ve všech oblastech (tzv. genderový mainstreaming).
Navržená cílená opatření sledují tři cíle:
1) ukončení genderově podmíněného násilí a odstranění genderových stereotypů - opatření zahrnují např. dokončení přijetí a ratifikace Istanbulské úmluvy, kriminalizaci
specifických forem násilí, předložení strategie pro práva obětí, zprovoznění sítě EU pro předcházení genderově podmíněnému násilí a domácímu násilí, strategii EU pro vymýcení
obchodu s lidmi, celoevropskou komunikační kampaň zaměřenou na boj proti genderovým stereotypům nebo ratifikaci a provedení úmluvy Mezinárodní organizace práce
k zabránění násilí a obtěžování ve světě práce;
2) prosperitu v hospodářství založeném na rovném postavení žen a mužů - odstranění rozdílů na trhu práce, rovná účast v ekonomických odvětvích, odstranění rozdílů v
odměňování, důchodech a poskytování péče. Opatření zahrnují např. správné a plné provedení směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, podporu zastoupení
žen v rozhodovacích pozicích ve fondech soukromého kapitálu a rizikového kapitálu, aktualizovanou agendu dovedností pro Evropu, revizi barcelonských cílů nebo návrh záruk pro
děti;
3) rovný podíl na vedení napříč společností - opatření budou zaměřena na dosažení vyváženosti v rozhodovacích pozicích a v politice, zahrnují mj. přijetí a provedení směrnice o
zlepšení genderové vyváženosti dozorčích rad.
Během aktuálního funkčního období bude Komise začleňovat genderové hledisko do všech svých hlavních iniciativ - jako příklad uvádí politiky v rámci Zelené dohody pro Evropu,
digitalizaci nebo iniciativy v oblasti zdraví. Toto hledisko je rovněž začleněno do návrhů týkajících se příštího víceletého finančního rámec (nařízení o společných ustanoveních,
program Občané, rovnost, práva a hodnoty, Azylový a migrační fond, Horizont Evropa, Erasmus+) a Komise se rovněž zaměří na dopad svých činností na rovnost žen a mužů a na
to, jak měřit výdaje související s genderovou rovností na úrovni programu. Protože genderová nerovnost je celosvětový problém, bude Komise podporovat její řešení i na globální
úrovni, včetně posílení postavení žen (kampaň #WithHer, akční plán EU pro lidská práva a demokracii (2020–2024), provádění strategického přístupu EU a akčního plánu pro
ženy, mír a bezpečnost (2019–2024), využití nástrojů obchodní politiky, 85 % všech nových programů v rámci vnějších politik EU bude přispívat ke genderové rovnosti a posílení
postavení žen).
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci Komise přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s čl. 18 odst. 2 směrnice
2014/45/EU, čl. 7 odst. 2 směrnice 1999/37/ES a čl. 22 odst. 2 směrnice 2014/47/EU
Směrnice 2014/45/EU, 1999/37/ES a 2014/47/EU, které se týkají pravidelných technických prohlídek motorových vozidel a registračních dokladů vozidel, svěřují Komisi pravomoc
přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem zohlednění změn právních předpisů o schvalování typu, zkušebních metod, položek podléhajících kontrole a definic nebo obsahu
prohlášení o shodě. Pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let od 19. května 2014 a automaticky se prodlužuje o stejně dlouhá období. Komise dosud nepřikročila k výkonu
přenesené pravomoci a žádné akty v přenesené pravomoci nepřijala.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a
prosazování pravidel jednotného trhu
Dobře fungující jednotný trh je klíčovým prvkem nové průmyslové strategie pro Evropu, a tím i jedním ze základních předpokladů transformace evropské ekonomiky. Komise určila
řadu překážek, které stále na jednotném trhu existují (KOM(2020) 93), a s ohledem na ně předkládá v tomto sdělení akční plán s cílem zajistit dodržování a prosazování pravidel
jednotného trhu v celé EU. Odpovědnost v této oblasti má jak Komise, tak členské státy, a je proto zásadní zapojit všechny aktéry. Bude zřízena pracovní skupina pro prosazování
pravidel jednotného trhu složená ze zástupců členských států a Komise, která doplní síť pro spolupráci mezi vnitrostátními koordinátory pro prosazování pravidel, která má být
zřízena, s využitím stávajícího rámce poradního výboru pro vnitřní trh (IMAC). Komise dále zaktualizuje srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu, aby lépe odrážel
situaci koncových uživatelů a podporoval evropský semestr. Akční plán obsahuje 22 opatření v šesti oblastech:
1. Lepší znalosti a povědomí o pravidlech jednotného trhu - poskytnutí specifičtějších pokynů a nástrojů vnitrostátním orgánům, zlepšení přístupu k informacím o pravidlech a
požadavcích pro uživatele, on-line platformy usnadňující soulad výrobků, odborná příprava a výměna osvědčených postupů mezi soudci a aplikujícími odborníky jednotlivých států,
budování kapacit ve státních správách, budování kapacit odborníků na zadávání veřejných zakázek a posílení spolupráce mezi vnitrostátními orgány;
2. Zlepšení provádění, uplatňování a používání pravidel EU - strukturovaný dialog pro lepší provádění směrnic o jednotném trhu, prováděcí partnerství pro nařízení o jednotném
trhu;
3. Maximální využití preventivních mechanismů - zlepšit posouzení ex ante omezující právní úpravy podle směrnice o testu přiměřenosti, zefektivnění fungování směrnice o
transparentnosti jednotného trhu, předcházení vzniku nových překážek poskytování služeb na jednotném trhu, plné využití potenciálu mechanismu oznamování podle směrnice o
elektronickém obchodu;
4. Odhalování nesouladu na vnitřním trhu a na vnějších hranicích - racionalizace informačních systémů v oblasti jednotného trhu a zřízení platformy pro elektronické prosazování
pravidel, posílení boje proti padělaným a nelegálním výrobkům, důraznější prosazování pravidel v zemědělsko-potravinovém řetězci, rozvoj systémů označování a sledovatelnosti;
5. Důraznější prosazování pravidel v praxi - síť EU pro soulad výrobků s předpisy, SOLVIT jako výchozí nástroj pro řešení sporů týkajících se jednotného trhu;
6. Účinnější řešení případů porušování předpisů - lepší stanovení priorit v rámci donucovacích opatření, srozumitelnost a konzistentnost při vyřizování případů, lepší využívání
systému EU Pilot, systematické pravidelné schůzky o balíčku případů nesplnění povinnosti.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Identifying and addressing barriers to the Single Market - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů - Určení a řešení překážek na jednotném trhu
Na základě dvou zpráv z roku 2019 Komise v předkládaném sdělení zkoumá 13 překážek, které z pohledu uživatelů (podniků a spotřebitelů) brání řádnému fungování jednotného
trhu. Z hlediska podniků patří mezi hlavní problémy: získávání informací nezbytných pro přeshraniční působení (včetně právních a správních požadavků); splnění požadavků a
postupů nezbytných pro prodej zboží nebo služeb (správní postupy, přístup k veřejným zakázkám, vnitrostátní technické požadavky a standardy nebo dodatečná pravidla v určitých
sektorech, specifické požadavky na výkon určitých činností nebo povolání); přeshraniční dodávání zboží a služeb (odlišnosti v daňových systémech a správních postupech); řešení
sporů a vymáhání plateb; zahájení podnikatelské činnosti v jiném členském státě; chybějící dovednosti a nedostatek kvalifikovaných pracovníků; jazyková bariéra. Spotřebitelé se
pak nejčastěji setkávají s problémy při přeshraničním nakupování (nemožnost nakoupit kvůli rozdílnému místu prodeje a nákupu, nízká míra důvěry při online přeshraničních
transakcích, vysoká míra podvodů). Tyto překážky mají podle zjištění Komise pět hlavních příčin: 1) zvolený způsob regulace na úrovni EU a vnitrostátní úrovni (restriktivní
vnitrostátní pravidla, rozdíly v uplatňování pravidel EU v jednotlivých členských státech, požadavky vyplývající z veřejné politiky, komplexnost regulace EU), 2) transpozici,
provádění a prosazování legislativy EU (nedokonalá transpozice směrnic, neadekvátní vymáhání legislativy EU), 3) správní kapacity a postupy (nedostatky a nekompatibilita v
oblasti elektronické veřejné správy, nedostatečná koordinace mezi Komisí a vnitrostátními správními orgány a mezi vnitrostátními správními orgány navzájem, nedostatek
pracovníků a zkušeností na vnitrostátní, regionální a místní úrovni), 4) podnikatelské a spotřebitelské prostředí v členských státech a 5) příčiny nesouvisející s veřejnou politikou
(např. preference spotřebitelů nebo ekonomické podmínky). Odstranění těchto překážek bude vyžadovat zapojení Komise, ostatních institucí i členských států. Komise spolu s
tímto sdělením předkládá dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu (KOM(2020) 94). Zároveň vyzývá k urychlenému přijetí všech
relevatních legislativních návrhů, včetně návrhů týkajících se víceletého finančního rámce, a k odstranění vnitrostátních překážek, mj. řádným prováděním a prosazováním
příslušné legislativy, zajištěním odpovídajících zdrojů a kapacit pro odpovědné správní orgány a maximálním zjednodušením správních postupů zejména pro malé a střední
podniky.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nová průmyslová strategie
pro Evropu
Cílem předkládané průmyslové strategie pro Evropu je podpořit transformaci evropského průmyslu tak, aby přispíval k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. Průmysl
představuje více než 20 % ekonomiky EU, zaměstnává zhruba 35 milionů lidí a vytváří 80 % vývozu zboží. Přes 99 % všech evropských společností tvoří malé a střední podniky, a
Komise proto současně s průmyslovou strategií předkládá strategii pro tyto podniky (KOM(2020) 103).
Průmyslová strategie nastiňuje směřování evropského průmyslu do roku 2030 a představuje kroky, které je třeba provést. Formuluje sedm základních předpokladů pro
průmyslovou transformaci, v jejichž rámci jsou navržena konkrétní opatření. Tyto předpoklady zahrnují: 1) prohloubení a větší digitalizaci jednotného trhu; 2) udržení celosvětově
rovných podmínek; 3) podporu přechodu průmyslu na klimatickou neutralitu; 4) rozvoj oběhového hospodářství; 5) podporu inovativního ducha v průmyslu; 6) získávání dovedností
a rekvalifikace; a 7) podporu investic a financování transformace. Dalšími aspekty průmyslové strategie jsou pak posílení průmyslové a strategické autonomie Evropy (sítě 5G a
kybernetická bezpečnost, součinnost mezi odvětvími civilních, obranných a kosmických technologií, nová farmaceutická strategie EU, akční plán pro kritické suroviny) a rozvoj
partnerského přístupu ke správě věcí veřejných (nové evropské aliance pro čistý vodík, pro nízkouhlíková odvětví a pro průmyslové cloudy a platformy a suroviny, zřízení
inkluzivního a otevřeného průmyslového fóra do září 2020, určení průmyslových ekosystémů vyžadujících individuální přístup). Komise hodlá každý rok pořádat Dny průmyslu a
navrhne jejich pořádání i v členských státech. Průmyslová strategie by se měla stát pevnou součástí programu jednání Rady pro konkurenceschopnost a v Evropském parlamentu.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro udržitelnou a digitální Evropu
zaměřená na malé a střední podniky
Malé a střední podniky jsou páteří evropského hospodářství. V EU jich působí 25 milionů, představují přes 99 % všech evropských společností, zaměstnávají přes 100 milionů lidí a
vytváří přes polovinu evropského HDP. Jejich role v provádění průmyslové strategie EU (KOM(2020) 102) a transformaci hospodářství je klíčová. Předkládaná strategie stanoví
horizontální opatření na podporu rozvoje malých a středních podniků při zachování jejich konkurenceschopnosti, odolnosti a udržitelnosti. Staví na základech již existujícího
politického rámce a programů EU na podporu malých a středních podniků (např. iniciativa na podporu malých a středních podniků, tzv. „Small Business Act“ z roku 2008,
iniciativa z roku 2016 pro začínající a rychle se rozvíjející podniky, Program pro konkurenceschopnost malých a středních podniků (COSME)). Protože malé a střední podniky jsou
velmi různorodé, zaměřuje se strategie na opatření, která budou přínosná pro všechny typy podniků. Opatření jsou rozdělena do tří oblastí:
1. budování kapacit a podpora přechodu k udržitelnosti a digitalizaci - aktualizace sítě Enterprise Europe Network (včetně zřízení poradců pro udržitelnost), rychlokurzy
digitálních dovedností pro zaměstnance MSP, program dobrovolníků z digitální oblasti, aktualizace agendy dovedností pro Evropu, rozšíření center pro digitální inovace, nejméně
300 milionů EUR na podporu průlomových inovací v rámci Zelené dohody v rámci Evropské rady pro inovace, zkoumání možnosti zavedení iniciativy týkající se ekonomiky sdílení;
2. snížení regulační zátěže a zlepšení přístupu na trh - řešení problematiky ukládání dodatečných požadavků nad rámec předpisů EU, propojení služeb členských států v rámci
jednotného kontaktního místa, rozvoj a uplatňování standardu EU pro startupové národy, plné využívání flexibility nového rámce EU pro zadávání veřejných zakázek, pilotní
projekt tzv. regulačního pískoviště, prosazování směrnice o opožděných platbách a směrnice o rámcích preventivní restrukturalizace a druhé šanci, přeshraniční spolupráce v
rámci Evropského obranného fondu, iniciativa CASSINI pro podnikání v kosmickém odvětví, usnadnění převodů malých a středních podniků a zlepšování přístupu těchto podniků
na trhy třetích zemí, rozšíření programu Erasmus pro mladé podnikatele ve světe;
3. zlepšení přístupu k financím - podpora primárních veřejných nabídek akcií (IPO) malých a středních podniků, iniciativa ESCALAR zaměřená na posílení fondů rizikového kapitálu
pro MSP, iniciativa pro genderově vyvážené financování, iniciativa pro investice do ekotechnologií, iniciativa založená na technologii blockchainu, spolufinancování služeb
hloubkové technologické analýzy, zjednodušení pravidel státní podpory a revize pravidel státní podpory týkajících se rizikového financování a sdělení o významných projektech
společného evropského zájmu.
Strategie bude podpořena pevným partnerstvím pro provádění strategie uzavřeným mezi EU a členskými státy, včetně regionálních a místních orgánů. To bude zahrnovat
jmenování vysokého zmocněnce EU pro malé a střední podniky, posílení sítě zmocněnců pro malé a střední podniky, zřízení skupiny vyslanců strategického podnikání a pravidelný
dialog zmocněnce EU pro malé a střední podniky s Výborem pro kontrolu regulace.
6783/20

COM(2020) 103 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st06783.cs20.pdf (774 KB, 13. 3. 2020)

12. 3. 2020 13. 3. 2020

6

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení
VEZ
dokumentu do PSP ČR

Joint Communication to the European Parliament and the Council - Towards a comprehensive Strategy with Africa - Společné sdělení Evropskému parlamentu a
Radě - Na cestě ke komplexní strategii pro Afriku
Předkládané sdělení představuje základ pro novou komplexní strategii EU pro Afriku. Na základě společných priorit a výsledků diskuse mezi představiteli EU a Africké unie, která
proběhla v únoru 2020, Komise určila pět oblastí pro posílení vzájemné spolupráce jako základu nové společné strategie, která má být schválena na summitu Evropské unie a
Africké unie v říjnu 2020. Těmito oblastmi jsou:
1. partnerství pro ekologickou transformaci a dostupnost energií;
2. partnerství pro digitální transformaci;
3. partnerství pro udržitelný růst a pracovní místa;
4. partnerství pro mír a veřejnou správu; a
5. partnerství v oblasti migrace a mobility.
V rámci těchto oblastí je navrženo 10 akcí, na něž by se měla zaměřit vzájemná spolupráce: 1) maximalizovat přínosy ekologické transformace a minimalizovat hrozby pro životní
prostředí v plném souladu s Pařížskou dohodou; 2) podpořit digitální transformaci Afriky; 3) podstatně zvýšit environmentálně, sociálně a finančně udržitelné investice a podpořit
investice odolné vůči dopadům změny klimatu; podpořit investiční příležitosti širším využíváním inovativních mechanismů financování a podnítit regionální a kontinentální
hospodářskou integraci, zejména na základě africké kontinentální dohody o volném obchodu; 4) přilákat investory tím, že africké státy budou podporovány v přijímání politických
kroků a regulačních reforem, které zlepší podnikatelské a investiční prostředí a vytvoří rovné podmínky pro podnikání; 5) urychleně podpořit vzdělávání, získávání poznatků a
dovedností, výzkum a inovační kapacitu, zejména v případě žen a mládeže; chránit a zlepšit sociální práva a vymýtit dětskou práci; 6) cíleně směřovat a zintenzivnit podporu
mírového úsilí v Africe z prostředků EU, a to díky lépe strukturovaným a strategičtějším formám spolupráce se zaměřením zejména na nejzranitelnější regiony; 7) začlenit otázky
dobré správy věcí veřejných, demokracie, lidských práv, právního státu a rovnosti žen a mužů do všech činností a oblastí spolupráce; 8) zlepšit odolnost propojením humanitárních,
rozvojových, mírových a bezpečnostních intervencí ve všech fázích cyklu konfliktů a krizí; 9) vybudovat vyvážená, soudržná a ucelená partnerství zaměřená na migraci a mobilitu; a
10) posílit mezinárodní řád založený na pravidlech a multilaterální systém s Organizací spojených národů jako základním prvkem.
Realizace strategie bude na straně EU vyžadovat posílení koordinace a společných akcí na úrovni vedoucích představitelů a partnerských zemí se zapojením členských států a
dalších aktérů, využívání nástrojů v souladu s cíli zahraniční politiky EU, standardy a pravidly při současném zachování soudržnosti s vnitřními politikami a zvýšení úsilí v oblasti
mobilizace soukromých finančních prostředků s využitím iniciativ jako je Plán vnějších investic, aliance Afriky a Evropy pro udržitelné investice a pracovní místa nebo Mezinárodní
platforma pro udržitelné financování.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa
Jako součást provádění Zelené dohody pro Evropu předkládá Komise nový akční plán pro oběhové hospodářství. Odhaduje se, že uplatňování zásad oběhového hospodářství v
celém hospodářství EU má potenciál zvýšit HDP EU do roku 2030 o dalších 0,5 %, čímž vznikne přibližně 700 000 nových pracovních míst. Akční plán navazuje na opatření
oběhového hospodářství, která se provádějí od roku 2015. Navržené iniciativy jsou vzájemně propojené a jejich cílem je vytvořit ucelený rámec výrobkové politiky, který
minimalizuje vznik odpadu prostřednictvím udržitelných produktů, služeb a obchodních modelů a změny spotřebních návyků. Akční plán na období 2020-2023 zahrnuje opatření v
následujících oblastech:
1) rámec udržitelné výrobkové politiky - navrhování udržitelných výrobků, posílení postavení spotřebitelů a zadavatelů veřejných zakázek (vč. zavedení práva na opravu), princip
oběhovosti ve výrobních procesech (průmyslová strategie, nová strategie pro malé a střední podniky);
2) klíčové hodnotové řetězce produktů - elektronika a IKT (iniciativa pro elektroniku v oběhovém hospodářství), baterie a vozidla (vč. nového regulačního rámec pro baterie), obaly
(vč. zpřísnění povinných základních požadavků na obalové materiály), plasty (v. řešení problému mikroplastů), textilní výrobky (strategie pro textilní výrobky), stavebnictví a
budovy (strategie pro udržitelnost zastavěného prostředí, "renovační vlna"), potraviny, voda a živiny;
3) méně odpadu, více hodnoty - účinnější odpadová politika pro předcházení vzniku odpadu a podporu principu oběhovosti, snížení množství toxických látek v odpadech, vytvoření
fungujícího trhu EU s druhotnými surovinami, úprava vývozu odpadů z EU;
4) oběhové hospodářství fungující na úrovni regionů, měst i jednotlivců (Evropská městská iniciativa, iniciativa Výzva pro inteligentní města a iniciativa pro města a regiony v
oběhovém hospodářství);
5) průřezová opatření - posílení součinnosti mezi oběhovostí a snižováním emisí skleníkových plynů, vytvoření správných hospodářských podmínek, podpora transformace
prostřednictvím výzkumu, inovací a digitalizace;
6) podpora přechodu k obehovému hospodářství na celosvětové úrovni;
7) monitorování pokroku (vč. aktualizace rámce pro monitorování oběhového hospodářství).
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