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Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece
and France in relation to natural disasters and to Albania, Austria, Belgium, Croatia, Czechia, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Romania, Serbia, Spain in relation to a public health emergency - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a
Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku a Francii v souvislosti s přírodními katastrofami a Albánii,
Rakousku, Belgii, Chorvatsku, Česku, Estonsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Černé Hoře, Portugalsku,
Rumunsku, Srbsku, Španělsku v souvislosti s ohrožením veřejného zdraví
Cílem předkládaného návrhu je schválit poskytnutí finančních prostředků z Fondu solidarity Evropské unie několika členským státům. Řecko by mělo obdržet pomoc v souvislosti
se záplavami, cyklónem Ianos a zemětřesením, které je postihly v srpnu, září a říjnu 2020, a Francie v souvislosti s bouří Alex v říjnu 2020. Celkem se jedná o 86 744 920 EUR, z
toho 59 325 000 EUR pro Francii. Další prostředky v celkové výši 397 454 921 EUR by měly být poskytnuty dvaceti členským státům v souvislosti s pandemií covidu-19 na počátku
roku 2020. Česká republika by měla obdržet 17 373 205 EUR.
7305/21

COM(2021) 201 final

2021/0077(BUD)

st07305.en21.pdf (568 KB, 25. 3. 2021)

25. 3. 2021 25. 3. 2021

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Angolskou republikou o usnadňování investic
Dne 19. prosince 2019 přijala Rada rozhodnutí, kterým se mění směrnice pro jednání o dohodách o hospodářském partnerství (EPA) s africkými, karibskými a tichomořskými
zeměmi a regiony (AKT). Součástí těchto směrnic je i vytvoření rámce pro usnadňování vzájemně prospěšných udržitelných investic mezi smluvními stranami. Angola dosud není
stranou dohody o hospodářském partnerství uzavřené mezi EU a skupinou SADC EPA a uvedená dohoda neobsahuje ustanovení o usnadňování investic. Dne 8. září 2020 vyjádřily
EU a Angola úmysl zahájit předběžné rozhovory o investiční dohodě mezi EU a Angolou – nad rámec dohody o hospodářském partnerství – se zaměřením na usnadnění investic.
Komise proto doporučuje, aby byla jednání s Angolou týkající se dohody o usnadňování investic zahájena. Cílem této dohody bude zlepšit investiční prostředí a usnadnit mobilizaci
a zachování investic mezi stranami na základě moderních a zjednodušených pravidel, opatření a postupů týkajících se přímých zahraničních investic.
7292/21

COM(2021) 138 final

st07292.cs21.pdf (524 KB, 24. 3. 2021)

23. 3. 2021 24. 3. 2021

Proposal for a Council Recommendation Establishing a European Child Guarantee - Návrh doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti
Evropská záruka pro děti představuje jednu z iniciativ Komise zaměřených na podporu dětí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. V roce 2019 žilo v EU téměř 18
milionů dětí (22,2 % dětské populace) v domácnostech ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. Sociální vyloučení je komplexní fenomén, který má více rozměrů a často
se přenáší mezi generacemi. Je také spojeno s omezeným přístupem ke klíčovým službám v různých oblastech života, což následně vyloučení dále posiluje. Cílem evropské záruky
pro děti je proto předcházet sociálnímu vyloučení dětí a bojovat s ním prostřednictvím zajištění bezplatného a účinnného přístupu dětí v nouzi k souboru základních služeb, který
zahrnuje:
• předškolní vzdělávání a péči (včetně zamezení vzniku segregovaných tříd);
• vzdělávání a školní aktivity (včetně zajištění vybavení pro distanční vzdělávání a školní výlety);
• alespoň jedno zdravé jídlo každý školní den a
• zdravotní péči (včetně usnadnění přístupu k lékařským vyšetřením a programům zdravotního screeningu).
Komise dále doporučuje, aby členské státy poskytovaly dětem v nouzi dlouhodobý účinný přístup ke zdravé výživě a odpovídajícímu bydlení. Přijímaná opatření by měla být cílená a
měla by zohledňovat zvláštní potřeby dětí ze znevýhodněného prostředí, jako jsou děti bez domova, děti se zdravotním postižením, děti žijící v nejisté rodinné situaci, děti z
přistěhovaleckého prostředí nebo s menšinovým rasovým nebo etnickým původem či děti v alternativní péči. K financování opatření lze využít prostředky z Evropského sociálního
fondu plus, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu InvestEU nebo Nástroje na podporu oživení a odolnosti.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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7411/21

COM(2021) 137 final

2021/0070(NLE)

26. 3. 2021 26. 3. 2021

st07411.en21.pdf (628 KB, 26. 3. 2021)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení během
pandemie COVID-19 státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo oprávněným bydlištěm na území členských států (digitální zelený certifikát)
7129/21

COM(2021) 140 final

2021/0071(COD)

st07129.cs21.pdf (571 KB, 24. 3. 2021)

18. 3. 2021 24. 3. 2021

Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Společná cesta k bezpečnému a trvalému opětovnému otevření
V předkládaném sdělení Komise formuluje svou představu o společném přístupu EU k bezpečnému a udržitelnému návratu do normálního života po zvládnutí pandemie covidu-19.
Největší nadějí na dlouhodobé zlepšení situace je očkování. Komise považuje za zásadní poučit se z vývoje v roce 2020, který ukázal, že uvolňování a opětovné zavádění opatření je
velmi nákladné. Všechny kroky k opětovnému otevření tak musí být především udržitelné. Komise rovněž připomíná význam Inkubátoru HERA, který by měl v maximální možné
míře omezit rizika vyplývající z šíření nových variant viru. Pro bezpečné opětovné otevření jsou klíčové tyto prvky:
• bezpečný návrat k volnému pohybu prostřednictvím zavedení digitálního zeleného certifikátu, který bude prokazovat očkování, testování nebo uzdravení z covidu-19;
• testování a trasování kontaktů, včetně využívání samotestů, monitorování odpadních vod, dalšího rozvoje mobilních aplikací pro trasování a výměny údajů z formulářů pro
trasování cestujících;
• léčba a zdravotnické vybavení, včetně rozvoje terapeutické léčby, přijetí Společné strategie EU v oblasti léčby nebo využívání robotů pro dezinfekci ultrafialovým zářením;
• pomoc nejvíce zasaženým odvětvím při přípravě na bezpečné znovuotevření (cestovní ruch, kulturní a kreativní odvětví);
• budování celosvětové odolnosti vůči covidu-19, včetně využití nástroje COVAX, vytvoření mechanismu EU pro sdílení očkovacích látek a spravedlivého uplatňování režimu EU pro
vývoz vakcín;
• připravenost reagovat na opětovné rozšíření onemocnění, včetně využití mechanismu civilní ochrany Unie, vytvoření evropské zdravotní unie, předložení sdělení o získaných
zkušenostech nebo přijetí schengenské strategie pro zavedení spolehlivých mechanismů plánování pro případ nepředvídatelných událostí a koordinaci opatření.
Komise vyzývá všechny orgány EU a členské státy, aby pokračovaly ve společném úsilí, přičemž je mimořádně důležité zintenzivnit komunikační úsilí.
7228/21

COM(2021) 129 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st07228.cs21.pdf (620 KB, 22. 3. 2021)

19. 3. 2021 22. 3. 2021
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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
on An Action Plan for the Development of Organic Production - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů o akčním plánu pro rozvoj ekologické produkce
V rámci provádění Zelené dohody pro Evropu předkládá Komise akční plán pro rozvoj ekologické produkce. Jeho hlavním cílem je podpořit produkci a spotřebu ekologických
zemědělských produktů, dosáhnout do roku 2030 toho, že ekologicky bude obhospodařováno 25 % zemědělské půdy, a výrazně zvýšit podíl ekologické akvakultury. Plán obsahuje
celkem 23 opatření, která jsou zaměřena na tři hlediska ekologické produkce:
1. podpora poptávky a zvýšení důvěry spotřebitelů - opatření budou zaměřena např. na informování o ekologické produkci, podporu spotřeby ekologických produktů obecně,
podporu většího využívání ekologických produktů ve veřejných jídelnách prostřednictvím veřejných zakázek, zvýšení distribuce ekologických produktů v rámci projektu EU pro
školy, předcházení podvodům nebo zlepšování sledovatelnosti ekologických produktů;
2. zvýšení produkce a posílení celého dodavatelského řetězce - opatření budou zahrnovat využití nástrojů společné zemědělské politiky (včetně nových ekorežimů na období 20232027), pořádání informačních akcí, vytváření sítí pro sdílení osvědčených postupů, certifikace pro skupiny zemědělců, podporu výzkumu a inovací (včetně využívání nových
technologií), posílení místních a drobných zpracovatelských podniků, podporu organizace potravinového řetězce, zlepšení výživy zvířat, každoroční pořádání „Dne ekologické
produkce“ EU a udělování cen za ekologický přístup, podporu rozvoje sítí ekologického cestovního ruchu prostřednictvím „bioregionů“ nebo nové pokyny pro udržitelný rozvoj
akvakultury EU;
3. zvýšení příspěvku ekologického zemědělství k udržitelnosti - opatření budou zaměřena na zlepšení životních podmínek zvířat, zajištění dostupnosti ekologického osiva, snížení
uhlíkové stopy tohoto odvětví nebo minimalizaci používání plastů, vody a energie. Z rozpočtu na výzkum a inovace vyčlení Komise alespoň 30 % na výzkumné a inovační činnosti v
oblasti zemědělství, lesnictví a venkovských oblastí podporující ekologické zemědělství.
7407/21

COM(2021) 141 final

st07407.en21.pdf (634 KB, 25. 3. 2021)
Přílohy:
st07407-ad01.en21.pdf (652 KB, 25. 3. 2021)
st07407-ad02.en21.pdf (531 KB, 25. 3. 2021)

25. 3. 2021 25. 3. 2021

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Financial Committee and the Employment Committee on the European
instrument for Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak pursuant to Article 14 of Council
Regulation (EU) 2020/672 - "SURE: Taking Stock After Six Months" - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a finančnímu výboru a
Výboru pro zaměstnanost o evropském nástroji pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření
onemocnění COVID-19 podle článku 14 nařízení Rady (EU) 2020/672 - "SURE: zhodnocení pokroku po šesti měsících"
V souladu s požadavky nařízení (EU) 2020/672 o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku
rozšíření onemocnění COVID-19 předkládá Komise zprávu o využití finanční pomoci na základě tohoto nástroje v uplynulých šesti měsících.
V rámci nástroje je k dispozici částka 100 miliard EUR, která bude získána prostřednictvím emise dluhopisů EU. Pomoc je možné čerpat od 22. září 2020 a první finanční
prostředky byly vyplaceny již 27. října 2020. Na základě podaných žádostí již bylo přiděleno přes 90 % celkové dostupné částky 18 členským státům. Největšími příjemci pomoci
jsou Itálie (27,4 miliardy EUR), Španělsko (21,3 miliardy EUR) a Polsko (11,2 miliardy EUR). Čtyři první emise dluhopisů v období od října 2020 do ledna 2021 přinesly celkem
53,5 miliardy EUR. 15 členských států využilo poskytnutou pomoc na podporu režimů zkrácené pracovní doby. Odhaduje se, že v roce 2020 byla díky nástroji SURE poskytnuta
podpora 25 až 30 milionům zaměstnanců. 80 % celkových plánovaných veřejných výdajů na způsobilá opatření bylo uskutečněno do konce roku 2020 a téměř všechny členské státy
již celkovou poskytnutou částku využily nebo její využití plánují. Přestože HDP v roce 2020 pokleslo více než během finanční krize, nezaměstnanost se zvýšila mírněji. Kromě
vlastního zachování pracovních míst umožnila podpora z nástroje SURE rozšířit působnost režimů zkrácené pracovní doby a zvýšit poskytované částky a v řadě členských států
vedla také k vytvoření úspor na úrokové platby. Pokud jde o další fungování nástroje, Komise připomíná, že nástroj SURE je ze své podstaty dočasný a většina jeho rozpočtu je již
vyčerpána. Pokud bude krize v roce 2021 ustupovat, je možné, že oživení bude vyžadovat nová, jinak zaměřená opatření, protože udržování lidí ve stávajících pracovních pozicích
by ho mohlo spíše brzdit.
7268/21

COM(2021) 148 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st07268.en21.pdf (1 MB, 22. 3. 2021)

22. 3. 2021 22. 3. 2021
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Council Directive 2000/43/EC implementing the principle of equal
treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (‘the Racial Equality Directive’) and of Council Directive 2000/78/EC establishing a general
framework for equal treatment in employment and occupation (‘the Employment Equality Directive’) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o
uplatňování směrnice Rady 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ („směrnice o rasové
rovnosti“), a směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání („směrnice o rovnosti v zaměstnání“)
Komise předkládá zprávu o uplatňování směrnice o rasové rovnosti a směrnice o rovnosti v zaměstnání za pětileté období od roku 2014. Zpráva vychází z informací zaslaných
Komisi členskými státy a z konzultací s evropskou sítí vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení (EQUINET), Agenturou EU pro základní práva (FRA), sociálními
partnery a organizacemi občanské společnosti.
Obecně převládá mezi respondenty pocit, že od roku 2014 bylo v boji proti diskriminaci dosaženo jen malého pokroku. Podle veřejného mínění je diskriminace v EU rozšířená a ve
většině členských států k ní dochází často. Zásadní význam pro dosažení pokroku má řádné prosazování přijatých pravidel na vnitrostátní úrovni. Lepší uplatňování v praxi podpořil
i Soudní dvůr EU přijetím výkladu k několika ustanovením směrnic. Přes určitý pozitivní vývoj v oblasti sběru údajů přetrvává strach obětí z odvetných opatření, nízká a rozdílná
úroveň náhrady škody, nedostatek důkazů a nízké povědomí o právech a mechanismech podpory (např. orgánech pro rovné zacházení), což přispívá k nedostatečnému oznamování
diskriminace. K řešení zjištěných problémů by mohlo přispět:
• podrobnější sledování provádění směrnic členskými státy, zejména pokud jde o ochranu před viktimizací a uplatňování účinných, přiměřených a odrazujících sankcí;
• zvýšení povědomí široké veřejnosti a osob zvláště ohrožených diskriminací, pokud jde o jejich práva a stávající podpůrné mechanismy;
• provádění tematických projektů, např. s podporou programu Občané, rovnost, práva a hodnoty a programu Spravedlnost;
• pravidelné informování a odborná příprava tvůrců politik, soudců a právníků v oblasti antidiskriminačních právních předpisů;
• podpora koordinovaného sběru údajů na vnitrostátní úrovni se zaměřením na statistiky, stížnosti, rozsudky, sankce a členění podle faktorů rovnosti.
Komise připomíná klíčovou úlohu orgánů pro rovné zacházení, jejichž viditelnost, úloha a účinné a nezávislé fungování by měly být dále posíleny (viz doprovodný pracovní
dokument SWD(2021) 63). Komise posoudí, zda do roku 2022 navrhne v tomto směru nové právní předpisy, a bude nadále spolupracovat s členskými státy, orgány pro rovné
zacházení, agenturou FRA, organizacemi občanské společnosti a sociálními partnery na zajištění systematické ochrany obětí diskriminace. Zaměří se rovněž na zjištění možné
souvislosti mezi přetrváváním rasové diskriminace, k níž dochází v EU, a nedostatky při prosazování pravidel EU, analýzu soudržnosti mezi směrnicí o rasové rovnosti a dalšími
příslušnými nástroji EU a shromáždění údajů o oblastech, kde dochází k případům (rasové) diskriminace, a to i tam, kde mohou diskriminovat donucovací orgány.
7408/21

COM(2021) 139 final

st07408.en21.pdf (876 KB, 25. 3. 2021)

25. 3. 2021 25. 3. 2021

Sdělení Komise Radě o stažení návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu, kterým se mění dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a
autobusy (dohoda Interbus) rozšířením možnosti přistoupení na Marocké království, jménem Evropské unie (COM(2020) 770 final ze dne 30.11.2020) a návrhu
rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se mění dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus) rozšířením
možnosti přistoupení na Marocké království, jménem Evropské unie (COM(2020) 769 final ze dne 30.11.2020)
Dne 30. listopadu 2020 předložila Komise návrhy rozhodnutí o podpisu a uzavření protokolu, který by umožnil přistoupení Maroka k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě
cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus). Vzhledem k tomu, že Maroko ve verbální nótě ze dne 8. ledna 2021 uvedlo, že nebude připraveno tento protokol podepsat a
uzavřít, jsou uvedené návrhy nadbytečné, a Komise je proto stahuje.
7282/21

COM(2021) 134 final
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Joint Communication to the European Council - State of play of EU-Turkey political, economic and trade relations - Společné sdělení Evropské radě - Aktuální stav
politických, hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Tureckem
Předkládané sdělení je příspěvkem Komise a vysokého představitele k zasedání Evropské rady v březnu 2021. Analyzuje politické, hospodářské a obchodní vztahy mezi EU a
Tureckem a zkoumá nástroje a možnosti pro další postup. V politické oblasti se sdělení zaměřuje na otázku východního Středomoří, Kypr, širší vztahy v regionu a spolupráci v
oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky a boje proti terorismu. Část věnovaná doustranným vztahům mezi EU a Tureckem je zaměřena především na vývoj přístupových
jednání, problematiku migrace, uvolnění vízového režimu nebo omezující opatření EU. Konečně se sdělení zaměřuje na obchodní rámec mezi EU a Tureckem, hospodářskou
spolupráci a klíčová prioritní odvětví, jako je energetika, doprava, spolupráce v občanských a obchodních věcech nebo justiční spolupráce v trestních věcech.
Komise konstatuje, že od prosince minulého roku Turecko zaujalo klidnější a konstruktivnější přístup k různým otázkám, včetně jeho dvoustranných vztahů s několika členskými
státy EU. Pandemie covidu-19 vzájemné výhody kooperativního vztahu dále posílila. Daší posílení spolupráce by mohlo zahrnovat:
• účinnější a vzájemně přínosnější provádění klíčových oblastí prohlášení EU a Turecka z roku 2016, zejména pokud jde o řízení migrace;
• zintenzivnění přesídlování z Turecka do Unie;
• další posílení hospodářských vazeb, zejména prostřednictvím modernizace a rozšíření rozsahu stávající celní unie;
• zachování otevřených komunikačních kanálů včetně obnovení dřívě pozastavených dialogů na vysoké úrovni a zahájení dialogů v dalších oblastech;
• zintenzivnění mezilidských kontaktů včetně usnadňování účasti Turecka na příští generaci programů EU (Erasmus+, Horizont Evropa atd.) a pokračování práce na uvolnění
vízového režimu.
Naopak v případě obnovení jednostranných kroků ze strany Turecka je třeba jasně deklarovat politické a hospodářské důsledky. Opatření EU by v tomto případě měla být cílená,
přiměřená a reverzibilní, aby motivovala k návratu ke spolupráci a nevedla k eskalaci konfliktu. Kromě pozastavení spolupráce ve výše uvedených oblastech by tato opatření mohla
zahrnovat přijetí dodatečných seznamů již schválených na prosincovém zasedání Evropské rady, posílení omezujících opatření v rámci stávajících sankčních rámců, omezení
hospodářské spolupráce, zákaz poskytování služeb cestovního ruchu nebo další opatření EU v odvětví energetiky a souvisejících odvětvích, jako je zákaz dovozu/vývozu určitého
zboží a technologií.
S ohledem na zátěž, kterou Turecko nese v souvislosti s přítomností uprchlíků na jeho území, Komise urychleně připraví možnosti dalšího financování pro uprchlíky a hostitelské
komunity v Turecku.
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Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje, aby jménem Unie jednala o změnách Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně
žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva)
Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) vstoupila v platnost dne 1. června 1982. V současné době
má 51 smluvních stran včetně EU a všech jejích členských států. Úmluva je financována z řádného příspěvku Rady Evropy a dobrovolných příspěvků smluvních stran, avšak tyto
příspěvky se postupně snižují, což ohrožuje zajištění funkcí úmluvy. Mělo by proto být zahájeno jednání o změně úmluvy, kterou by se zavedl systém povinných příspěvků
smluvních stran jako spolehlivý zdroj financování úmluvy. Cílem předkládaného doporučení je zmocnit Komisi, aby jménem Unie jednala o příslušných změnách úmluvy.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitální kompas 2030: evropské pojetí
digitální dekády
V předkládaném sdělení představuje Komise svou vizi pro urychlení digitální transformace Evropy a její úspěšné dosažení do roku 2030. Sdělení navazuje na pokrok dosažený při
budování jednotného digitálního trhu a na již předložené iniciativy, jako je akt o správě dat, akt o digitálních službách, akt o digitálních trzích nebo strategie kybernetické
bezpečnosti. Komise navrhuje vytvoření "digitálního kompasu", který převede ambice EU v digitální oblasti do konkrétních cílů a zajistí splnění těchto cílů. Kompas zahrnuje čtyři
hlavní oblasti:
1. obyvatelstvo s digitálními dovednostmi a vysoce kvalifikovaní odborníci v oblasti digitálních technologií - do roku 2030 by mělo základní digitální dovednosti ovládat alespoň 80
% všech dospělých a v EU by mělo být zaměstnáno 20 milionů odborníků na informační a komunikační technologie; na těchto pracovních místech byl také mělo být více žen;
2. bezpečné, výkonné a udržitelné digitální infrastruktury - do roku 2030 by všechny domácnosti v EU měly mít gigabitové připojení a všechny obydlené oblasti by měly být pokryty
sítěmi 5G; výroba špičkových a udržitelných polovodičů v Evropě by měla tvořit 20 % světové produkce; v EU by mělo být rozmístěno 10 000 klimaticky neutrálních vysoce
bezpečných okrajových uzlů a Evropa by měla mít svůj první kvantový počítač;
3. digitální transformace podniků - do roku 2030 by tři ze čtyř společností měly využívat služby cloud computingu, data velkého objemu a umělou inteligenci; více než 90 % malých
a středních podniků by mělo dosáhnout alespoň základní úrovně digitální intenzity a počet tzv. jednorožců v EU by se měl zdvojnásobit;
4. digitalizace veřejných služeb - do roku 2030 by měly být všechny klíčové veřejné služby dostupné on-line; všichni občané budou mít přístup ke svým elektronickým zdravotním
záznamům a 80 % občanů by mělo používat elektronickou identifikaci.
Uvedené cíle by měly být zakotveny v politickém programu dohodnutém s Evropským parlamentem a Radou. Struktura řízení kompasu bude založena na systému monitorování s
každoročním podáváním zpráv. Na podporu posílení kritických kapacit EU Komise podpoří zahájení projektů zahrnujících více zemí, které budou kombinovat investice z rozpočtu
EU, členských států a průmyslu, včetně využití Nástroje pro oživení a odolnost. Tyto projekty by mohly zahrnovat např. celoevropskou propojenou infrastrukturu pro zpracování
dat, navrhování a zavádění příští generace nízkovýkonových důvěryhodných procesorů nebo propojení orgánů veřejné správy. Dalším cílem Komise je zajistit, aby práva a zásady
EU byly plně respektovány i v digitálním prostředí, resp. aby stejná práva, která platí off-line, mohla být plně uplatňována i on-line. Komise proto navrhuje vytvořit rámec pro
digitální zásady, jako je přístup k vysoce kvalitní konektivitě, k dostatečným digitálním dovednostem, k veřejným službám i ke spravedlivým a nediskriminačním on-line službám.
Tyto zásady by měly být projednány s veřejností a následně zakotveny v prohlášení, které by doplnilo evropský pilíř sociálních práv. Posledním tématem sdělení je globální rozměr
digitální transformace. Ten zahrnuje prosazování digitální agendy EU na globální úrovni, spolupráci s mezinárodními partnery (např. novou Radu EU-USA pro obchod a
technologie) a společné investice, včetně vytvoření Fondu digitální konektivity.
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod a v Radě přidružení zřízené dohodou o
přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, pokud jde o
příznivé stanovisko ke komplexnímu plánu pro provádění právních předpisů týkajících se veřejných zakázek schválenému gruzínskou vládou a uznání dokončení
fáze 1 přílohy XVI-B dohody o přidružení
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru pro přidružení EU-Gruzie ve složení pro obchod, se týká plánovaného přijetí rozhodnutí o vydání příznivého stanoviska ke
komplexnímu plánu schválenému vládou Gruzie pro provádění právních předpisů týkajících se veřejných zakázek a k uznání dokončení fáze 1 přílohy XVI-B dohody o přidružení. To
je v souladu s Dohodu o přidružení, která vstoupila v platnost dne 1. července 2016 a zahrnuje postupné sbližování právních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Návrh
se dále týká rozhodnutí o postoji, který má být jménem Unie zaujat v Radě přidružení EU-Gruzie, pokud jde o umožnění vzájemného přístupu na trh pro dodávky pro ústřední
orgány státní správy v návaznosti na přijetí požadovaných opatření smluvními stranami. Unie by měla přijetí obou uvedených aktů podpořit.
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