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COVID -19: JASNĚJŠÍ PRAVIDLA PRO VOLNÝ POHYB V EU
Komise přijala návrh doporučení Rady, který
má zajistit koordinovaná opatření omezující
volný pohyb v souvislosti s COVID-19 přijatá
jednotlivými státy v rámci EU.

Spolupráce členských států
Členské státy by měly spolupracovat v těchto
oblastech:
 Stanovení společných kritérií a prahových
hodnot pro omezování cestování.
 Společná kritéria se budou mapovat dle
domluveného barevného značení.
 Na cestující z vysoce rizikových oblastí
bude uplatněn společný rámec opatření.
 Veřejnost bude včas informována
o všech omezeních.
Komise navrhla, aby každý členský stát, který
omezí volný pohyb osob v EU, uvedl počet
nově oznámených případů onemocnění
covid-19 na 100 000 osob za poslední dva týdny, procento pozitivních testů za poslední týden, počet testů na 100 000 osob za poslední
týden.

VÍCE ZDE

nemocí by mělo zveřejňovat každý týden mapu zemí EU a EHP, ve které bude společné
barevné označení v takovémto pořadí:
 Zelená: Počet nových případů za poslední
dva týdny (celkový počet nově oznámených případů onemocnění covid-19) nedosahuje na 25 na 100 000 obyvatel
a zároveň je pozitivních testů méně než
3 %.
 Oranžová: Počet nových případů za poslední dva týdny nedosahuje na 50 na
100 000 obyvatel, ale pozitivních testů je
3 % a více NEBO počet nových případů se
pohybuje mezi 25 až 150, avšak pozitivních testů je méně než 3 %.
 Červená: Počet nových případů za poslední dva týdny je vyšší než 50 na 100 000
obyvatel a pozitivních testů jsou 3 % nebo více NEBO počet nových případů je
vyšší než 150 na 100 000 osob.
 Šedá: Platí pro oblasti, ve kterých nejsou
k dispozici žádné údaje nebo pokud se
nedostatečně testuje a je počet testů
na 100 000 osob je nižší než 250.

Předávání informací
Členské státy by měly údaje každý týden odesílat Evropskému středisku pro prevenci
a kontrolu nemocí a zároveň by měly poskytovat údaje pro regionální úroveň.

Doporučení Komise
Komise doporučuje, aby členské státy, které
na úrovni jednoho týdne testují více než 250
na 100 000 osob, neomezovaly volný pohyb
osob z jiného členského státu, kde celkový
počet nově oznámených případů onemocnění
nepřesáhne 50 na 100 000 osob za poslední
dva týdny nebo procentní podíl pozitivních
testů nedosahuje 3 %.

Barevné oblasti a mapa
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
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Jednotný přístup
Přístup členských států by měl být jednotný.
Členské státy, které zavedou omezení volného pohybu, by mohly vyžadovat, aby cestující
z červené nebo šedé zóny podstoupili karanténu nebo při příjezdu do země podstoupili
test na covid-19. Preferovanou možností je
test.
V odůvodněných případech mohou zařadit
do této skupiny také oranžovou oblast. Karanténa by neměla být vyžadována u osob,
které mají nezbytnou či potřebnou funkci
(kritická povolání, přeshraniční pracovníci,
vyslaní zaměstnanci, studenti, novináři).
Návrh těchto doporučení předkládaný Komisí
bude projednán Radou tak, aby mohl být
v brzké době přijat. (EC1)
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ZPRÁVA KOMISE O STRATEGICKÉM VÝHLEDU
Evropská komise přijala zprávu o strategickém výhledu, v níž se zaměřuje na problémy
a příležitosti v EU.
Zpráva pomůže ke strategickému rozhodování v rámci EU. Tento výhled podpoří Komisi
při koncipování politik a právních předpisů.
Uvádí důvody pro využívání strategického výhledu při tvorbě politik EU a nastíní ucelený
koncept odolnosti EU.
Zpráva o strategickém výhledu se zaměřuje
na odolnost EU v oblasti sociální a ekonomické, geopolitické, ekologické a digitální. Každý

VÍCE ZDE

směr je rozebrán ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.
Strategický výhled má pomoci zdokonalit
koncepci politik, rozvíjet strategie a zabezpečit soulad krátkodobých opatření s dlouhodobými cíli.
Tato i další zprávy o strategickém výhledu budou použity jako zdroj informací pro výroční projevy o stavu Unie a pro pracovní programy Komise. Budou z nich vycházet interinstitucionální jednání o prvním víceletém programování. (EC2)

DOHODA O CLECH MEZI EU A USA
Evropská komise zveřejnila návrh nařízení Rady a Evropského parlamentu o zrušení cel
na část dovozu do EU.
Spojené státy sníží cla na část vývozu z EU
na trh USA, a takto se splní dohoda, kterou
oznámily USA a EU již 21. srpna 2020.
Obchod mezi EU a USA dosahuje ročně na 1,3
bilionu eur a snížení cel na obou stranách napomůže k podpoře tohoto obchodu až o 200
milionů eur. Snížení cel podpoří přístup vývozců a sníží se náklady na dovezené zboží.

VÍCE ZDE

Schválení dohody má přinést 160 milionů
USD ročně. Snížení cel se bude vztahovat na
hotová jídla, křišťálové sklo, povrchové přípravky, zapalovače a části zapalovačů. EU odstraní cla na dovoz živých a zmrazených produktů z humra. Vývoz výrobků z USA do EU
dosahuje na 111 milionů USD.
Obě strany odstraní cla na základě doložky
nejvyšších výhod se zpětnou účinností
od 1. srpna 2020. (EC 3)

Zprávy o strategickém výhledu budou použity jako zdroj informací pro výroční projevy o EU.
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INTEGRACE MIGRANTŮ NA TRHU PRÁCE
Komise, odborové svazy, obchodní komory a
organizace zaměstnavatelů budou více spolupracovat při zlepšení integrace migrantů a
uprchlíků na trhu práce.

Navázání na úspěšné projekty
Evropské partnerství pro integraci bylo zahájeno před třemi lety a díky němu jsou financovány projekty na podporu integrace uprchlíků na pracovním trhu (například projekty
Labour-INT a evropský akční program
pro integraci uprchlíků). Tyto projekty podporují integraci uprchlíků od příjezdu až
po nástup do práce. Zajistí jim odbornou přípravu, hodnotí jejich dovednosti a snaží se
jim zajistit zaměstnání například v Itálii, Německu a Belgii. Úspěšná je také platforma
Fachkräftepotenzial Flüchtlinge v Rakousku,

VÍCE ZDE

která poskytne informace firmám, které mají
zájem zaměstnat uprchlíky.
Díky úspěšným projektům se signatáři zaměří
na propojení zainteresovaných stran v rámci
hospodářství a společnosti tak, aby se podpořila integrace na trhu práce, dále se zaměří
na podporu podnikání, hodnocení a uznávání
dovedností. Zaměří se také na zlepšení možností pracovní migrace.

Efektivní podpora integrace
Komise a sociální a hospodářští partneři se
na sklonku roku 2017 domluvili na podpoře
integrace uprchlíků na trhu práce. Cílem je
podpořit rychlou integraci uprchlíků na pracovním trhu a zajistit, aby z této integrace
profitovali uprchlíci, hospodářství i společnost
jako celek. (EC 4)

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová ve svém projevu uvedla, že: „Lepší využívání dovedností a potenciálu uprchlíků a migrantů zvyšuje inkluzivnost našich trhů práce a přispívá
k prosperitě a soudržnosti evropské společnosti.“
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EC 3: Commission adopts proposal to make EU-U.S. agreement on tariffs effective, 8.9.2020, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1572
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ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
photo
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