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DOHODA O OBCHODU A SPOLUPRÁCI MEZI EU A UK
Evropská komise se po jednáních se Spojeným
královstvím dohodla na podmínkách budoucí
spolupráce. Návrh dohody o obchodu a spolupráci tvoří tři hlavní body.

1. Dohoda o volném obchodu
Dohoda se vztahuje na obchod se zbožím a
službami, na investice, hospodářskou soutěž,
státní podporu, daňovou transparentnost,
leteckou a silniční dopravu, energetiku a udržitelnost, rybolov, ochranu údajů a koordinaci sociálního zabezpečení. Dohoda stanoví
nulové celní sazby a nulové kvóty na to zboží,
které splní příslušná pravidla původu. Jde-li
o dopravu, zajistí dohoda nepřetržité letecké,
silniční, železniční a námořní spojení, avšak
přístup na trh bude omezenější než
u jednotného trhu. Hospodářská soutěž mezi
subjekty z EU a Spojeného království se uskuteční za rovných podmínek. V oblasti energetiky stanoví dohoda nový model pro obchodování a spravedlivou hospodářskou soutěž.
Spojené království se bude i dále účastnit
programů EU na období 2021–2027. (EC 5)

2. Partnerství pro bezpečnost občanů

VÍCE ZDE

3. Horizontální dohoda o správě
Dohoda zajistí dodržování závazných mechanismů prosazování a řešení sporů. Podniky
v EU a ve Spojeném království budou soutěžit
za rovných podmínek.

Zahraniční politika
Dohoda neplatí pro zahraniční politiku ani
není platná v rámci spolupráce v oblasti vnější bezpečnosti a obrany. Od 1. ledna 2021
nebude mezi Spojeným královstvím a EU
existovat rámec pro koordinaci společných
reakcí na výzvy v oblasti zahraniční politiky.
(EC 1)

Hodnocení
Dohoda o obchodu a spolupráci se týká řady
oblastí, které jsou v zájmu EU, a je nad rámec
tradičních dohod o volném obchodu. Poskytne základ pro zachování dlouhodobé spolupráce, zaručí integritu jednotného trhu a volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Spojené království nemůže využívat výhody jako
členské země EU.

Dohoda o obchodu a spolupráci určí rámec
pro vymáhání práva a justiční spolupráci
v trestních a občanských věcech.

Michel Barnier, Ursula von der Leyen na tiskové konferenci k vystoupení Velké Británie z EU
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Změny od 1. ledna 2021

Dohoda o vystoupení

Spojené království opustí celní unii a jednotný trh EU, politiky EU a mezinárodní dohody.
Od 1. 1. 2021 končí volný pohyb osob, zboží,
služeb a kapitálu mezi Spojeným královstvím
a EU. Vytvoří se dva samostatné trhy, oddělené regulační a právní prostory, vzniknou překážky pro obchod se zbožím a službami.
(EC 4)

Dohoda o vystoupení chrání práva občanů EU
a státních příslušníků Spojeného království,
finanční zájmy EU a stabilitu na irském ostrově. Včasné provedení dohody zařadila EU
do svých priorit. Dohoda o vystoupení,
zejména Protokol o Irsku/Severním Irsku, je
provedena dne 1. 1. 2020. (EC 6)
Komise navrhuje zatím uplatňovat dohodu
po omezenou dobu, do 28. února 2021.
Dále předloží návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění a o uzavření dohody. Na základě jednomyslné shody všech
27 členských států přijme rozhodnutí o zmocnění k podpisu dohody a jejímu prozatímnímu uplatňování od 1. ledna 2021. Poté může
být dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU
a Spojeným královstvím formálně podepsána
a následně s touto dohodou udělí souhlas
Evropský parlament. Nakonec Rada přijme
rozhodnutí o uzavření dohody. (EC 3)

Návrh na rezervu
Komise předložila návrh na rezervu na přizpůsobení se brexitu. Takto pomůže čelit nepříznivým hospodářským a sociálním důsledkům na konci přechodného období v těch
členských státech a odvětvích, která jsou nejvíce postižena. Bude mít celkový rozpočet
5 miliard eur. Rezerva podpoří podniky a zaměstnanost v postižených odvětvích
(rybolov, orgány veřejné správy, celní či hygienické kontroly, podpora zaměstnanosti) a
zajistí základní služby pro dotčené občany a
společnosti. (EC 2)

Ursula von der Leyen při podpisu dohody o obchodu a spolupráci
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PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE RYCHLÝCH TESTŮ NA ANTIGEN
Komise přijala návrh doporučení Rady o společném rámci pro používání rychlých antigenních testů. Doporučení zajistí jednotné používání, validaci a uznávání rychlých testů v EU.

Doporučení vydaná Komisí
Nejspolehlivější metodikou testování
na covid-19 je test založený na RT-PCR, avšak
proto, že jsou testy nákladné a zdlouhavé, je
doporučováno používat rychlé testy na antigen. Komise členským státům doporučuje
(EC 7):
 Používat rychlé testy na antigen, aby se
posílila testovací kapacita.
 Rychlé testování na antigen by měli provádět vyškolení zdravotničtí pracovníci,
případně vyškolení pracovníci.
 Je vhodné investovat do odborné přípravy, respektive certifikace zdravotnického
personálu.
 Rychlé testy by se měly používat v těchto
případech: symptomatické případy

covid-19, kontakty potvrzených případů,
klastry a screening ve vysoce rizikových
oblastech a uzavřených prostředích.
 Je vhodné používat rychlé testy na antigen pro screening celé populace, v epidemiologických situacích nebo oblastech
s vysokým podílem pozitivity testů.

V oblasti validace se doporučuje:
 Sdílet s Komisí společný seznam rychlých

testů na antigen.
 Společný seznam by měl být pravidelně
aktualizován.
 K ověřování pravosti osvědčení využívat
digitální platformu.

Vakcinace
Evropská komise udělila podmíněnou
registraci pro očkovací látku společnostem BioNTech a Pfizer. Látka se stala první
registrovanou vakcínou v EU proti
covid-19. (EC 8)

První očkovací látku dostali senioři v Nikósii.
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PŘIJETÍ DLOUHODOBÉHO ROZPOČTU EU (2021–2027)
Rada přijala příští dlouhodobý rozpočet EU
na období 2021–2027. Toto je posledním krokem v procesu přijímání a byly splněny podmínky, aby příští víceletý finanční rámec
na období 2021–2027 nabyl platnosti
1. 1. 2021.

Rozpočet
Pro příjemce finančních prostředků EU bude
v následujících sedmi letech k dispozici
1,074 bilionu eur (uváděno v cenách z roku
2018). Dále pokračují práce na dokončení
dočasného nástroje na podporu oživení
NextGenerationEU jako podpora pro oživení
Evropy z koronavirové krize. Balíček o objemu 1,8 bilionu eur je největším, který byl prostřednictvím rozpočtu EU financován. (EC 11)

Přidělení financí

odvětvové právní předpisy a roční rozpočet
na rok 2021.
Aby fungoval nástroj NextGenerationEU je
zapotřebí ratifikace nového rozhodnutí
o vlastních zdrojích členskými státy v souladu
s jejich ústavními požadavky. (EC 9)

Rozpočet 2021
V roce 2021 bude mít Evropská unie roční
rozpočet ve výši 164 miliard eur v závazcích a
166 miliard eur v platbách. Rozpočet umožní
EU mobilizovat významné veřejné prostředky
pro pokračující reakci EU na koronavirovou
pandemii a její důsledky, nastartovat oživení
a chránit a vytvářet pracovní místa. Umožní
EU v budoucnu začít investovat a dosáhnout
zelenější, digitálnější a odolnější Evropy.
(EC 10)

Evropská komise přidělí finance poté, co
Evropský parlament a Rada přijmou příslušné

Rozpočet na rok 2021
ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY PODLE OKRUHU (v mil. eur)

Závazky

Platby

1. Jednotný trh, inovace a digitalizace

20 817

17 192

2. Soudržnost a hodnoty

52 862

66 154

48 191

61 868

4 671

4 286

3. Přírodní zdroje a životní prostředí

58 569

56 804

- Tržní výdaje a přímé podpory

40 368

40 354

4. Migrace a správa hranic

2 279

2 686

5. Bezpečnost a obrana

1 709

671

6. Sousedství a svět

16 097

10 811

7. Evropská veřejná správa

10 448

10 450

1 471

1 293

- Hospodářská, sociální a územní soudržnost
- Odolnost a hodnoty

Tematické speciální nástroje
Celkové prostředky
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ZDROJE
EC 1: Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím: ochrana evropských zájmů, zajištění
spravedlivé hospodářské soutěže a pokračující spolupráce v oblastech společného zájmu, 24.12.2020, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_2531
EC 2: Brexit: the Commission proposes the creation of a Brexit Adjustment Reserve, 25.12.2020, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_2536
EC 3: Questions and Answers: the Brexit Adjustment Reserve, 25.12.2020, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/cs/qanda_20_2537
EC 4: Questions & Answers: EU-UK Trade and Cooperation Agreement, 24.12.2020, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/cs/qanda_20_2532
EC 5: Remarks by Chief Negotiator Michel Barnier at the press conference on the outcome of the EU-UK negotiations, 24.12.2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/speech_20_2533
EC 6: Brexit: dohoda o vystoupení se stane 1. ledna 2021 plně funkční, 17.12.2020, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/cs/ip_20_2478
EC 7: Koronavirus: Komise předkládá pravidla týkající se rychlých testů na antigen a pro členské státy zajistila
20 milionů testů, 18.12.2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_2483
EC 8: Evropská komise schválila první bezpečnou a účinnou vakcínu proti onemocnění COVID-19,
21,12,2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_2466
EC 9: Rozpočet EU: Evropská komise vítá přijetí dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027,
17.12.2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_2469
EC 10: ECEU budget 2021: A kick-start of the European recovery, 18.12.2020, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/cs/ip_20_2489
EC 11: Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027, 22.12.2020,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_20_2465

ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
photo
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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu, její
orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti
a produkty uvádíme níže.
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