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Vážený pane předsedo, 

Komise děkuje Poslanecké sněmovně za její stanovisko k pracovnímu programu Komise 

na rok 2021 „Vitální Unie v křehkém světě“ (COM(2020) 690 final). 

Oceňuje, že Poslanecká sněmovna provedla analýzu tohoto pracovního programu a 

vyvodila z ní závěry. 

Komise zejména vítá, že Poslanecká sněmovna podporuje mnoho klíčových iniciativ, 

jejichž cílem je dosáhnout v EU uhlíkově neutrální, digitalizované, inkluzivní a 

spravedlivé ekonomiky.  

Váží si rovněž podpory vyslovené opatřením EU v oblasti zdravotnictví. Komise 11. 

listopadu 2020 předložila ambiciózní balíček opatření týkající se evropské zdravotní 

unie. Tento balíček zahrnoval nové nařízení  o vážných přeshraničních zdravotních 

hrozbách, návrhy na prodloužení mandátů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu 

nemocí a Evropské agentury pro léčivé přípravky a  také sdělení, v němž bylo oznámeno, 

že do konce roku 2021 bude zřízen nový Úřad EU pro připravenost a reakci na 

mimořádné situace v oblasti zdraví. Cílem návrhů je posílit kapacitu EU v oblasti 

připravenosti, dohledu, posuzování rizik, včasného varování a reakce na přeshraniční 

zdravotní hrozby. EU a členské státy působící jako Team Europe rovněž stály v čele 

celosvětové reakce na pandemii a stojí v čele reformního procesu Světové zdravotnické 

organizace, jehož cílem je posílit tuto klíčovou agenturu OSN jakožto vedoucí a 

koordinační orgán v oblasti celosvětové reakce na mimořádné situace v oblasti zdraví.     
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Podpora českého předsednictví Rady v druhé polovině roku 2022 bude neocenitelným 

přínosem pro uskutečnění konkrétních legislativních a politických opatření, jež mají 

realizovat hlavní cíle politických směrů Evropské komise.  

Komise stejně jako Poslanecká sněmovna zastává názor, že v oblastech, v nichž Unie 

sdílí pravomoc s členskými státy, musí všechna opatření plně respektovat zásady 

subsidiarity a proporcionality. Evropská unie musí jednat pouze v oblastech s jasnou 

evropskou přidanou hodnotou. Komise je odhodlána tyto zásady dodržovat ve všech 

svých iniciativách a vysvětlovat jejich uplatňování v důvodových zprávách připojených k 

návrhům. Předběžné posuzování dopadů, které je součástí iniciativ s významnými 

dopady, poskytuje kvalitativní a kvantitativní informace na podporu opatření na úrovni 

EU, ale i o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality. Následná hodnocení a 

kontroly účelnosti posuzují, jakým způsobem iniciativa prokázala svou přidanou hodnotu 

EU. 

Komise rovněž oceňuje podporu Poslanecké sněmovny, pokud jde o konferenci o 

budoucnosti Evropy. Pro Komisi je tato konference nadále prioritou, kterou je třeba 

zahájit co nejdříve. Vnitrostátní parlamenty a zástupci zvolení na místní a regionální 

úrovni budou v tomto procesu hrát zásadní roli a přispějí k zajištění úspěšnosti 

konference.  

Komise bere na vědomí výzvu Poslanecké sněmovny týkající se předložení návrhu na 

omezení sociálního a environmentálního dumpingu u zboží dováženého do EU. Komise 

připomíná, že v rámci posledních dvou změn základního antidumpingového nařízení a 

základního antisubvenčního nařízení v prosinci 2017 a v červnu 2018 byly do právních 

předpisů na ochranu obchodu zavedeny sociální a environmentální normy. Význam 

zapracování norem v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje byl podrobně projednán se 

spolunormotvůrci během třístranných jednání, jež oběma legislativním změnám 

předcházela. Výsledkem byla ustanovení, jež byla pečlivě vypracována za pomoci 

Evropského parlamentu a členských států a jejichž cílem bylo zajistit slučitelnost s 

pravidly WTO a zaručit, že nástroje EU na ochranu obchodu budou i nadále 

představovat spolehlivé nástroje pro boj proti nekalým obchodním praktikám. Při 

šetřeních se sociální a environmentální normy zohledňují: i) výběrem reprezentativní 

země pro stanovení běžné hodnoty v rámci postupu výpočtu dumpingu; ii) rozhodováním, 

zda přijmout dobrovolné závazky vyvážejících výrobců, že změní ceny svých výrobků 

nebo přestanou výrobky vyvážet za dumpingové ceny; iii) zveřejněním zpráv o narušení 

hospodářské soutěže dotčenou zemí a iv) zahrnutím nákladů na pracovní a 

environmentální normy, které nese výrobní odvětví Unie, do stanovení cílové ceny. 

Komise souhlasí s tím, že změna klimatu je celosvětovým problémem, který je třeba řešit 

globálně. EU bude i nadále udávat ve světě směr svým příkladem a zároveň využije svého 

vlivu k prosazování celosvětové změny ekonomických pobídek na podporu přechodu na 

nízkouhlíkovou ekonomiku. Nezbytným předpokladem pro smysluplné řešení globální 

výzvy v oblasti klimatu budou srovnatelná opatření a zvýšené úsilí ostatních partnerů. 

EU bude podporovat mnohostrannou spolupráci založenou na pravidlech, aby zvýšila 

úroveň ambicí svých partnerů – zejména největších a budoucích producentů emisí, a 

urychlila tak celosvětový přechod ke klimatické neutralitě. 
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Komise se těší na zapojení Poslanecké sněmovny do řešení těchto záležitostí a na další 

pokračování vzájemného politického dialogu.  

S úctou 

 

 

Maroš Šefčovič 

místopředseda 
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