
Symbolicky byla v pondělí 9. května ve Štrasburku 

slavnostně završena Konference o budoucnosti 

Evropy. Zpráva, která je výstupem konference, se 

zaměřuje na 49 návrhů, a to včetně konkrétních cílů, a 

přes 320 dalších opatření v oblastech jako jsou silnější 

ekonomika, EU ve světě, digitální transformace atd. 

Návrhy jsou založeny na doporučeních občanů EU, kteří 

v rámci celé řady panelových diskusích, jež probíhaly 

jak na unijní, tak vnitrostátní úrovni, měli možnost 

přednést svoje podněty, dotazy i připomínky a veřejně 

diskutovat o otázkách, které se jich bezprostředně 

dotýkají. Každý unijní orgán v rámci svých pravomocí 

posoudí, jak na tyto návrhy účinně navázat. Reflexe a 

prvotní reakce závěrů konference se očekává na podzim 

tohoto roku. Více informací se dočtete zde. 

Ve středu 11. května Evropská komise vydala 

návrh reformy pravidel pro poskytování 

finančních služeb na dálku. Cílem návrhu je posílit 

práva spotřebitelů a podpořit přeshraniční poskytování 

finančních služeb na vnitřním trhu. Vzhledem k celkové 

digitalizaci odvětví a novým typům finančních služeb 

prošel trh za posledních dvacet let výraznou proměnou, 

přičemž pandemie COVID-19 celý proces pouze 

urychlila. Spotřebitelé díky tomu častěji využívají 

finanční služby online a nová pravidla na tento trend 

reagují a mj. zajistí, aby spotřebitelé měli k dispozici 

jasné informace a záchrannou síť. Návrh představuje 

sadu opatření jako např. snazší přístup k 14dennímu 

právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách 

uzavřené na dálku, jasná pravidla o poskytování 

předsmluvních informací nebo plnou harmonizaci 

k zajištění stejně vysoké úrovně ochrany spotřebitele na 

celém vnitřním trhu. Podrobnosti jsou uvedeny zde. 

Ve čtvrtek 12. května Komise informovala o 

postupném ukončování dočasného rámce pro 

poskytování veřejné podpory v souvislosti 

s pandemií nemoci COVID-19, který byl přijat 

v březnu 2020. Dočasný rámec umožňuje členským 

zemím reagovat na pandemii opatřeními cílenými na 

nápravu vážného narušení ekonomiky, a to 

poskytováním včasné, cílené a přiměřené podpory 

podnikům v nouzi a zároveň zachovat rovné podmínky 

na vnitřním trhu. Během více než dvou let provádění 

dočasného rámce Komise schválila téměř 950 

vnitrostátních opatření o celkovém odhadovaném 

objemu 3,2 bilionu EUR. Důvodem pro ukončení 

platnosti dočasného rámce, kterým je 30. červen t. r., 

je zlepšení hospodářské situace v důsledku uvolnění 

omezení přijímaných v reakci na šíření onemocnění 

COVID-19. Ukončení opatření bude probíhat pozvolna a 

koordinovaně. Další informace jsou k dispozici zde a 

zde. 

Ve stejný den Výbor Evropského parlamentu pro 

životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 

potravin přijal pozici k návrhu revize pravidel 

ohledně výkonnostních norem emisí CO2 pro nové 

osobní automobily a nová lehká užitková vozidla a 

vyjádřil podporu návrhu Komise pro dosažení 

bezemisní mobility do roku 2035.  Návrh revidující 

současnou směrnice je součástí balíčku Fit for 55. 

Opatření navrhovaná Evropským parlamentem mj. 

zahrnují společnou unijní metodologii pro posouzení 

životního cyklu emisí oxidu uhličitého u osobních a 

lehkých užitkových vozidel na vnitřním trhu nebo 

předložení detailní zprávy ohledně potřeby cíleného 

financování pro zabezpečení spravedlivé transformace 

v automobilovém sektoru, které sníží její negativní 

ekonomické dopady, již by měla Komise vypracovat do 

konce roku 2023. Více informací je zde. 

V pátek 13. května Komise přivítala dosažení 

politické dohody mezi Evropským parlamentem a 

Radou ohledně nových pravidel k zajištění vysoké 

společné úrovně kybernetické bezpečnosti 

v Evropské unii (směrnice NIS 2). Směrnice NIS 2 

je reakcí na zvýšenou exponovanost EU vůči 

kybernetickým hrozbám. Směrnice nově pokrývá 

střední a velké subjekty z širšího množství sektorů, jež 

jsou kritické pro fungování hospodářství a společnosti. 

Týká se poskytovatelů veřejných elektronických 

komunikačních služeb, digitálních služeb, výroby 

kritických výrobků, poštovních a kurýrních služeb nebo 

veřejné správy. Podrobnosti zde. 
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