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BRÁNA EU K ZAJIŠTĚNÍ INTEROPERABILITY APLIKACÍ
Komise zprovoznila celounijní bránu, která
slouží k vysledování kontaktů osob nakažených covid-19. Služba postupně napojuje národní aplikace. K prvním patří německá Corona-Warn-App, irská COVID tracker a italská
immuni. Všechny tři aplikace využívá na 300
milionů osob. Brána umožní spolupráci dvaceti aplikací, které jsou založeny na decentralizovaných systémech. Aplikace se napojí
na základě protokolu a ke každé aplikaci je
potřeba vydat aktualizaci. K bráně se připojí
česká eRouška, dánské smitte stop, lotyšské
Apturi COVID a španělské Radar Covid. Napojování dalších aplikací bude nadále pokračovat
během listopadu. (EC 1)

Jak aplikace funguje?
Uživatelé mohou mít nainstalovanou pouze
jednu aplikaci, a pokud budou cestovat

VÍCE ZDE

do jiné zúčastněné evropské země, mohou
sledovat kontakty, ať jsou doma nebo v zahraničí. Informace jsou pseudonymizovány,
šifrovány, omezeny na nezbytné minimum a
uchovávány po dobu nezbytně nutnou, aby
bylo možné nákazu vysledovat. (EC 2) Zřízení
brány vyplývá z dohody členských států
o technických specifikacích, jejímž cílem je
zajistit bezpečnou výměnu informací mezi
backendovými servery národních aplikací
sloužících pro vysledování kontaktů a varování, které využívají decentralizovanou architekturu. Systém vyvinuly a zprovoznily společnosti T-Systems a SAP. Provozovat jej bude
datové centrum Komise v Lucemburku. Aplikace pomohou k vyhledávání kontaktů a doplní manuální způsob sledování kontaktů.
(EC 3)

Mapa členských států zachycující současný stav aplikace pro sledování kontaktů

Legenda
Členské státy, které mají bránu EU k zajištění interoperability
Členské státy s decentralizovanou mobilní aplikací
Členské státy s centralizovanou mobilní aplikací
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Členské státy, které mobilní aplikaci vyvíjí
Členské státy, které mobilní aplikaci plánují
Členské státy, které nepředpokládají zavedení mobilní aplikace
Nejsou dostupné informace
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PRACOVNÍ PROGRAM KOMISE NA ROK 2021

VÍCE ZDE

Komise přijala svůj pracovní program na rok
2021 s cílem zdravější a spravedlivější Evropy.
Evropská unie by měla lépe prosperovat,
podstatná je ekologičtější ekonomika připravená na digitální věk. Nové legislativní iniciativy se dotýkají šesti hlavních cílů a navazují
na projev předsedkyně von der Leyen.

pro provedení evropského pilíře sociálních
práv, novou evropskou záruku pro děti, která
jim zajistí přístup ke zdravotní péči a vzdělávání, přezkoumá rámec pro řešení úpadků
bank v EU, přijme opatření na podporu
přeshraničních investic, posílí boj proti praní
peněz.

Priority

4. Silnější Evropa ve světě
Evropa by měla stát v čele celosvětové reakce na zajištění bezpečné a všem dostupné
vakcíny proti covid-19. Navrhne společné sdělení o posílení příspěvku EU k multilateralismu založenému na pravidlech.

Pracovní program předpokládá, že se
od tvorby strategie přistoupí k plnění stanovených priorit. Komise bude stát v čele dvojí
ekologické a digitální transformace.
1. Zelená dohoda pro Evropu
Komise předloží balíček opatření Fit for 55,
které se zaměří na snížení emisí do roku 2030
alespoň o 55 %, aby bylo dosaženo klimaticky
neutrální Evropy. Opatření se budou týkat
obnovitelných zdrojů energie (zásada energetické účinnosti), energetické náročnosti
budov, využívání půdy, zdanění energie, sdílení úsilí a obchodování s emisemi. Riziko úniku uhlíku pomůže snížit mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích. Komise navrhne
opatření k realizaci evropského akčního plánu
pro oběhové hospodářství, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti a strategie
od zemědělce ke spotřebiteli.
2. Evropa připravená na digitální věk
Komise předloží plán digitálních cílů do roku
2030, které se budou týkat konektivity, dovedností a digitálních veřejných služeb. Následujících deset let by se mělo stát digitálním desetiletím Evropy s přihlédnutím
ke svobodě projevu, důrazem na právo
na soukromí a konektivitu, volný pohyb údajů
a kybernetickou bezpečnost.
3. Hospodářství fungující ve prospěch lidí
Zdravotní a hospodářská krize se nesmí stát
krizí sociální. Komise předloží akční plán
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5. Podpora evropského způsobu života
Komise navrhne vybudovat silnější Evropskou
zdravotní unii. Posílí se úloha stávajících agentur a zároveň se vytvoří nová agentura
pro pokročilý výzkum a vývoj v oblasti biomedicíny. Bude předložena nová strategie
pro budoucnost Schengenu, akční plán proti
převaděčství migrantů, Komise se bude zabývat terorismem, organizovanou trestnou činností a hybridními hrozbami. Předloží strategii boje proti antisemitismu.
6. Nový impuls pro evropskou demokracii
Komise zveřejní nové strategie ohledně práv
dítěte a osob se zdravotním postižením, stejně jako návrh na boj proti násilí na základě
pohlaví. Navrhne jasnější pravidla financování
evropských politických stran, přijme opatření
na ochranu novinářů a občanské společnosti
před zneužíváním soudních sporů.

Závěr
Pracovní program Komise na rok 2021 vzniká
díky úzké spolupráci s Evropským parlamentem, členskými státy a poradními orgány EU.
Nyní zahájí Komise jednání s Parlamentem a
Radou, aby sestavila seznam společných priorit. Program přijímá každoročně. (EC 4)
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NÁVRH SMĚRNICE EU NA MINIMÁLNÍ MZDU
Komise navrhuje vytvoření směrnice EU, která
zajistí přiměřené minimální mzdy pro zaměstnance v EU. Tyto minimální mzdy by měly zaměstnancům umožnit důstojný život.

Přiměřené minimální mzdy
Jsou-li minimální mzdy stanoveny na odpovídající úrovni, mají nejen pozitivní sociální dopad, ale přinášejí i širší ekonomické výhody,
protože snižují nerovnost mezd, pomáhají
udržovat domácí poptávku a posilují pobídky
k práci. Přiměřené minimální mzdy mohou
pomoci snížit rozdíly v odměňování žen a
mužů, protože minimální mzdu pobírá více
žen než mužů. Návrh pomáhá chránit zaměstnavatele, kteří zaměstnancům vyplácejí
slušné mzdy zajištěním spravedlivé hospodářské soutěže.

Krize a zaměstnanci s minimální mzdou
Současná krize zasáhla odvětví s vyšším podílem pracovníků s nízkými mzdami - úklid, maloobchod, zdravotnictví a péče o dlouhodobě
nemocné. Zajištění důstojného života zaměstnanců a snížení chudoby pracujících je nejen
důležité během krize, ale také zásadní
pro udržitelné hospodářské oživení.

VÍCE ZDE

né minimální mzdy, ani nestanovuje společnou úroveň minimální mzdy.

Cíle návrhu
Země s vysokým pokrytím kolektivním vyjednáváním mají tendenci mít nižší podíl pracovníků s nízkou mzdou, nižší nerovnost mezd a
vyšší minimální mzdy. Cílem návrhu Komise
je podpora kolektivního vyjednávání o mzdách
ve všech členských státech. Země s minimálními mzdami stanovenými zákonem by měly
zavést podmínky pro stanovení minimální
mzdy na odpovídající úrovni. Mezi tyto podmínky patří jasná a stabilní kritéria pro stanovení minimální mzdy, orientační referenční
hodnoty a pravidelné a včasné aktualizace
minimálních mezd. Návrh stanoví lepší vymáhání a monitorování ochrany minimální mzdy
stanovené v každé zemi.
Návrh směrnice je založen na čl. 153 odst. 1
písm. b) Smlouvy o fungování EU (SFEU)
o pracovních podmínkách. Nyní bude předložen ke schválení Evropskému parlamentu a
Radě. Po přijetí budou mít členské státy dva
roky na to, aby směrnici provedly do vnitrostátního práva. (EC 6)

Minimální mzda v EU
Rámec pro minimální mzdy plně respektuje
vnitrostátní kompetence a tradice. Celkem
21 zemí EU má zákonné minimální mzdy
a v 6 členských státech (Dánsko, Itálie, Kypr,
Rakousko, Finsko a Švédsko) je ochrana minimální mzdy zajištěna výhradně kolektivními
smlouvami. Přesto ve většině členských států
jsou v této oblasti mezery, případně minimální
mzdy nejsou dostatečné. Z tohoto důvodu
navrhovaná směrnice vytváří rámec pro zlepšení přiměřenosti minimálních mezd a vytvoření ochrany pro tyto pracovníky. Návrh Komise plně respektuje zásadu subsidiarity, respektuje a odráží pravomoci členských států.
Nezavazuje členské státy, aby zavedly zákon-

Přehled ekonomických událostí v EU

Nicolas Schmit, Evropský komisař pro pracovní místa
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COVID-19 A PRŮZKUM EUROBAROMETR
Dle průzkumu Eurobarometru zůstává důvěra
v EU stabilní. Evropané vkládají do Evropské
unie důvěru a věří, že její reakce a opatření
na pandemii jsou správné. Evropští občané se
nejvíce obávají hospodářské situace, stavu
veřejných financí členských států a přistěhovalectví. Na vnitrostátní úrovni se nejvíce obávají nastalé hospodářské situace, dále zdraví
a nezaměstnanosti. Průzkum byl uskutečněn
v červenci a v srpnu.
Celých 64 % Evropanů si myslí, že situace je

VÍCE ZDE

„špatná“, 42 % Evropanů si myslí, že hospodářství jejich země se zotaví z nepříznivých
dopadů koronavirové pandemie až v roce
2023 nebo později. Na 45 % dotazovaných je
spokojeno s opatřeními, která EU v boji proti
COVID-19 přijala, naopak 44 % je nespokojeno. V České republice je s opatřeními nespokojeno 55 % respondentů. Až 62 % respondentů věří, že EU učiní správná rozhodnutí,
60 % zachovává ohledně budoucnosti EU optimismus. (EC 5)

PROJEV URSULY VON DER LEYEN KE COVID-19
Ursula von der Leyen vystoupila se svým projevem ke COVID-19,ve kterém uvedla, že situace je velmi vážná. Všechny údaje naznačují
významné šíření viru po celé Evropě. ECDC
označilo epidemiologickou situaci ve 23 členských státech za „znepokojivou“. V projevu

Ursula von der Leyen
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vyzdvihla, že jen minulý týden činil celkový
počet potvrzených případů covid-19 v Evropě
1,1 milionu. Zvyšuje se nejen počet infikovaných lidí, ale také výrazně roste počet hospitalizovaných osob. Lze očekávat, že se počet
hospitalizací v následujících dnech bude zvyšovat.
V současné době je využití jednotek intenzivní
péče v průměru v celé Evropě na jaře třetinové úrovně. Ve srovnání s jarem není tentokrát
ušetřen téměř žádný členský stát. Země
střední a východní Evropy jsou také těžce
postiženy.
Kvůli kontrolním opatřením lidé sociálně a
ekonomicky trpí. A psychicky trpí kvůli dlouhodobým omezením jejich osobní svobody a
sociální izolace. Avšak je velmi podstatné
zpomalit šíření viru do té doby, než bude vyvinuto očkování. Lidé musí nosit roušky a desinfikovat si ruce. Je potřeba vyhýbat se těsným kontaktům, davům lidí a uzavřeným prostorám se špatnou ventilací.
V červenci Evropská komise vyzvala členské
státy, aby se připravily na druhou vlnu. Naléhala na členské státy, aby zvýšily testovací
kapacitu, a za tímto účelem zahájila společné
zadávání zakázek ve výši 350 milionů eur.
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Komise navrhla evropskou bránu, která umožní přeshraniční interoperabilitu aplikací
pro sledování osob s covid-19 a kontaktů.
Zahájila společné zadávání zakázek
na ochranné osobní prostředky, ventilátory.
Apelovala na zrušení národních vývozních
omezení pro kritické dodávky a pozastavila cla
a DPH u těchto položek. Vytvořila zelené pruhy, koordinovaný přístup k omezení cestování na základě společných barevných kódů
pro rizikové zóny, uzavřela tři dohody o pokročilém nákupu bezpečných vakcín, aby
mohly být k dispozici všem členským státům
současně za stejných podmínek. Připravují se
další tři.
Ursula von der Leyen uvedla, že je nyní potřeba stavět další opatření.
„Vyzýváme všechny členské státy, aby v listopadu propojily národní aplikace s Evropskou
bránou. Vyzýváme členské státy, aby se podílely na rychlém společném zadávání veřej-

ných zakázek na základní zásoby, jako je lékařské vybavení pro očkování. Dnes navrhujeme prodloužení osvobození od DPH na nákup
vakcín a testovacích souprav o dalších šest
měsíců.
Vyzýváme členské státy, aby v případě potřeby usnadnily cestování. Žádáme o spolupráci
na formuláři, díky kterému bude možné vyhledat cestující v EU. Prozatím musíme zachovat omezení cestování do EU. Vyzýváme
členské státy, aby usnadnily shledání párů a
rodin. Navrhujeme rozšířit zelené pruhy
nad silniční nákladní dopravu na železnici,
vzduch a vodu.
A konečně v souladu s naší očkovací strategií
EU ze dne 15. října vyzýváme členské státy,
aby připravily národní plány očkování a přezkoumaly je na úrovni EU. Musíme být připraveni na příchod prvních vakcín. Existuje mnoho otázek, které je třeba vzít v úvahu
pro účinné zavedení vakcíny.“ (EC 7)

Prohlášení Ursuly von der Leyen na tiskové konferenci společně s Peterem Piotem, zvláštním poradcem,
k dalším opatřením v reakci EU na covid-19. Na závěr svého projevu dodala, že „koronavirus testuje nás
všechny. Ale díky společné práci, koordinaci našich akcí a převzetí odpovědnosti na všech úrovních můžeme nad ním získat kontrolu, chránit zdraví všech a postupně vrátit naši společnost a ekonomiku do normálu.“

Přehled ekonomických událostí v EU
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