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1. Ozdravování dnešního světa formováním světa zítřejšího
Před méně než jedním rokem se ujala funkce tato Evropská komise poté, co byla zvolena s
agendou největší transformace Evropy za více než jednu generaci. Pracovní program
Komise na rok 2020 odrážel tento mandát a ambice, které byly poprvé nastíněny v politických
směrech předsedkyně von der Leyenové. Zmapoval naši vizi budování spravedlivější,
zdravější, ekologičtější a digitálnější společnosti. Ačkoli se v posledním roce mnoho věcí
změnilo, tato ambice zůstává naší hybnou silou pro nadcházející rok.
V minulém roce Komise začala s vytvářením základů pro systémovou změnu, kterou
Evropa potřebuje, a to tím spíše, že všechny naše ekonomiky jsou hluboce zasaženy
celosvětovou zdravotní krizí. Během prvních 100 dní jsme prezentovali Zelenou dohodu pro
Evropu, vytyčili své plány pro digitální budoucnost Evropy, přijali plán pro silnou sociální
Evropu s perspektivou provádění evropského pilíře sociálních práv a vydali strategii pro
rovnost žen a mužů. Představili jsme rovněž novou průmyslovou strategii, plán na lepší
podporu malých podniků a opatření na posílení jednotného trhu. Předložili jsme návrhy na
modernizaci a posílení procesu přistoupení, čímž jsme připravili půdu pro historickou dohodu
o zahájení jednání se Severní Makedonií a Albánií, a začali jsme vytvářet nové partnerství s
Afrikou.
Po 100 dnech jsme rovněž navrhli nový začátek trvalých priorit, zejména novým paktem o
migraci a azylu a strategií bezpečnostní unie EU. Zabývali jsme se otázkami, které mají dopad
na celé společenství hodnot, a to zejména zveřejněním vůbec první výroční zprávy o stavu
právního státu, která se vztahuje na všechny členské státy. A přijali jsme opatření napříč naší
společností – od rovnosti žen a mužů a boje proti rasismu až po dovednosti a mladé lidi.
Z velmi odlišných důvodů však rok 2020 bude zároveň rokem, který je třeba okamžitě
zapomenout i natrvalo si zapamatovat. Celosvětová pandemie, která zaskočila Evropu i
svět, a uzavření našich společností a ekonomik, které následovalo, budou představovat daleko
víc než bolestivé vzpomínky pro miliony Evropanů, kteří přišli o své blízké, onemocněli nebo
procházejí obdobím hluboké úzkosti o své živobytí nebo zdraví. Nikdo z nás pravděpodobně
nezapomene na nestabilitu ani nejistotu, kterou stále všichni kolem sebe pociťujeme. Nynější
opakovaný nárůst nakažených v Evropě ukazuje, že musíme tento virus nadále zvládat
pečlivě, obezřetně a koordinovaně.
Avšak tento rok si budeme též připomínat pro naléhavé a bezprecedentní kroky, které Evropa
podnikla na ochranu životů a živobytí. Evropa ukázala, že může jednat rychle, když
potřebuje, projevit skutečnou solidaritu, když musí, a kolektivně měnit věci, pokud chce.
Od zpřístupnění všech finančních prostředků EU a využívání flexibility v našich fiskálních
pravidlech a pravidlech státní podpory až po vytvoření zásob zdravotnického vybavení. Od
návratu domů více než 600 000 uvíznuvších občanů EU až po vytvoření nástroje SURE, který
pomůže udržet lidem zaměstnání a společnostem podnikání. Komise přijala celkem více než
800 původně neplánovaných opatření týkajících se nejrůznějších témat od správy hranic až po
podporu zemědělců a rybářů.
V budoucnu může být tento rok rovněž připomínán pro velké zrychlení změny, které
spustil, a velkou příležitost, kterou paradoxně představoval. Změny klimatu, digitálních
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technologií a geopolitiky již dříve hluboce ovlivňovaly společnost a naši agendu. Pandemie
však zvýraznila potřebu, aby Evropa stála v čele souběžné zelené a digitální transformace a
zvýšila odolnost evropských společností a ekonomik. To vytváří jedinečnou příležitost vyjít z
nestability, kterou krize přinesla, vytvořením nové vitality naší Unie.
V této souvislosti se Komise v nadcházejícím roce zaměří na dvojí problematiku. Zaprvé bude
i nadále vyvíjet veškeré úsilí při řešení krize a začne z ní vyvozovat poučení. Toho bude
dosaženo zejména tím, že budeme pokračovat v úsilí o nalezení, financování a zajištění
bezpečné a dostupné očkovací látky pro všechny v Evropě i po celém světě.
Souběžně tento pracovní program stanoví, jak může Evropa využít příležitosti, která před
námi stojí, aby splnila své ambice a vedla velké zrychlení. Díky nástroji NextGenerationEU,
historickému plánu oživení, který předložila Komise spolu s přepracovaným dlouhodobým
rozpočtem, má Evropa k dispozici připravený nástroj, jak této příležitosti využít.
S nástrojem NextGenerationEU se Evropa rozhodla nejen napravit škody, prozatím se zotavit
a podpořit ty, kteří byli krizí zasaženi nejvíce, ale také skýtat a vytvořit lepší způsob života
pro zítřejší svět. Zaměří se na udržitelné investice a reformy, přičemž 37 % výdajů facility na
podporu oživení a odolnosti je vyčleněno na výdaje v oblasti zelené transformace a nejméně
20 % má být investováno do digitálních technologií. Budeme s členskými státy usilovně
pracovat na sestavení a provedení jejich národních plánů na podporu oživení a odolnosti.
Komise nadto zajistí, aby 30 % nástroje NextGenerationEU (tj. ze 750 miliard EUR) bylo
získáno prostřednictvím zelených dluhopisů. Podpoříme rovněž Evropský parlament a Radu v
zájmu zajištění rychlé dohody o celkovém balíčku 1,8 bilionu EUR, aby co možná nejdříve
začal věci skutečně měnit. Komise rovněž předloží ambiciózní návrhy na nové zdroje příjmů
pro rozpočet EU.
To znamená, že máme investice odpovídající vizi a ambicím, které jsme již měli. Proto je
pracovní program Komise na rok 2021 ve znamení posunu od strategie k plnění cílů s
důrazem na nové legislativní iniciativy a revize stávajících právních předpisů, v návaznosti na
plány nastíněné napříč všemi šesti hlavními cíli v posledním roce. Tyto iniciativy jsou
uvedeny v přílohách I a II1. Předložíme rovněž iniciativy předtím plánované na rok 2020,
které byly odloženy v důsledku pandemie2.
Naše činnost se bude i nadále interně i externě řídit Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 a
jejími cíli udržitelného rozvoje, jakož i Pařížskou dohodou.
Při uvádění tohoto pracovního programu do praxe se Komise rovněž zaměří na vysvětlování
své činnosti a na zohledňování názorů občanů. V této souvislosti je nyní více než kdy jindy
důležité zahájit diskusi o konferenci o budoucnosti Evropy. Problémy, které vyvstaly v
posledním roce – od potřeby silnější evropské zdravotní unie až po trvalé změny, které
pandemie může zanechat na našem způsobu soužití –, lze řešit pouze tehdy, pokud všichni
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budou mít možnost vyjádřit svůj názor a budeme moci čerpat ze všech svých společných
zkušeností a znalostí.
Vzhledem ke geopolitickému prostředí a dlouhodobé a transformační povaze plánovaných
iniciativ bude naše práce i nadále vycházet ze strategického výhledu3. První zpráva o
strategickém výhledu poukázala na význam odolnosti pro oživení a zajištění toho, aby naše
politiky byly založené na vědeckých poznatcích a obstály i v budoucnu. Tento přístup nám
rovněž pomůže připravit se na nové výzvy a příležitosti, které v nadcházejícím roce
nevyhnutelně vyvstanou, jež musíme být připraveni předjímat a na něž musíme být připraveni
reagovat.
2. Plnění šesti hlavních cílů
2.1 Zelená dohoda pro Evropu
Pokud jde o Zelenou dohodu pro Evropu, Komise se zaměří na přepracování našich
příslušných právních předpisů v oblasti klimatu a energetiky tak, aby byly uvedeny do
souladu s nově navrženým cílem snížit do roku 2030 emise nejméně o 55 % oproti úrovním z
roku 1990. To bude sloučeno do balíčku „Fit for 55“, který bude zahrnovat vše od
obnovitelných zdrojů energie po důraz na energetickou účinnost, budovy, jakož i využívání
půdy, zdanění energie, sdílení úsilí a obchodování s emisemi a celou řadu dalších právních
předpisů. Diplomacie v oblasti klimatu a energetiky zůstane v kontaktech s našimi vnějšími
partnery prioritou.
Jak je uvedeno v politických směrech předsedkyně von der Leyenové, Komise navrhne
mechanismus kompenzačních opatření mezi státy v souvislosti s uhlíkem, který pomůže
motivovat zahraniční výrobce a dovozce v EU ke snižování emisí uhlíku, a současně zajistí
rovné podmínky příznivé pro obchod způsobem slučitelným s pravidly WTO.
Hloubka a šíře činnosti plánované v rámci Zelené dohody pro Evropu odráží systémovou
povahu zelené transformace a její význam jako strategie růstu. Navrhneme řadu opatření v
oblasti inteligentní a udržitelné dopravy, včetně revize nařízení o transevropské dopravní
síti a směrnice o inteligentních dopravních systémech. Budeme pokračovat v provádění
akčního plánu pro oběhové hospodářství, který se zaměří na ekodesign a udržitelné
výrobky, zejména oběhovou elektroniku, včetně zlepšení sběru, opětovného použití a opravy
mobilních telefonů, notebooků a dalších zařízení.
To odráží skutečnost, že Zelená dohoda pro Evropu jde daleko nad rámec snižování emisí. V
tomto duchu budeme pokračovat v naplňování strategie EU v oblasti biologické
rozmanitosti do roku 2030 a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, zejména pokud jde
o podporu ekologické produkce, obnovu poškozených ekosystémů, ochranu našich oceánů a
pobřežních regionů, ochranu, obnovu a udržitelné obhospodařování lesů a snížení rizika, že se
budou na trh EU dostávat produkty spojené s odlesňováním. Rovněž otevřeme trh
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inovativním doplňkovým látkám, abychom snížili dopad chovu hospodářských zvířat na
životní prostředí.
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2.2 Evropa připravená na digitální věk
Aby mohlo nastat digitální desetiletí Evropy, navrhneme cestovní mapu s jasně
definovanými cíli pro rok 2030, například z hlediska konektivity, dovedností a digitálních
veřejných služeb. Náš přístup se bude řídit jasnými zásadami, což jsou: právo na soukromí a
připojení, svoboda slova, volný tok údajů a kybernetická bezpečnost.
Podnikneme kroky v těchto různých oblastech, zejména v podobě právních předpisů
upravujících aspekty umělé inteligence týkající se bezpečnosti, odpovědnosti, základních
práv a údajů a aktem o datech s cílem stanovit správné podmínky pro lepší kontrolu a
podmínky pro sdílení údajů pro občany a podniky.
Ve stejném duchu navrhneme novou evropskou digitální identitu, která usnadní provádění
úkolů a přístup ke službám online v celé Evropě a zajistí, aby lidé měli klidnější mysl a větší
kontrolu nad tím, jaké údaje sdílejí a jak jsou využívány.
V zájmu zachování spravedlnosti v digitálním světě se bude EU i nadále zasazovat o
mezinárodní dohodu o spravedlivém daňovém systému, který zajistí dlouhodobě udržitelné
příjmy. Nedojde-li k dohodě, navrhne Komise v první polovině příštího roku digitální
poplatek. Ve stejném duchu spravedlivého podnikatelského prostředí navrhne Komise právní
nástroj k zajištění rovných podmínek, pokud jde o zahraniční subvence.
Komise bude pokračovat v probíhajícím přezkumu pravidel hospodářské soutěže s cílem
zajistit, aby byla vhodná pro měnící se tržní prostředí, včetně zrychlující digitalizace
hospodářství. Budeme rovněž aktualizovat svou novou průmyslovou strategii pro Evropu
tak, aby zohlednila dopady COVID-19, globální konkurenční kontext a urychlení souběžné
zelené a digitální transformace.
V zájmu zajištění důstojných, transparentních a předvídatelných pracovních podmínek bude
předložen legislativní návrh na zlepšení pracovních podmínek osob poskytujících služby
prostřednictvím platforem. Jeho cílem bude zajistit spravedlivé pracovní podmínky a
přiměřenou sociální ochranu.
2.3 Hospodářství ve prospěch lidí
Jelikož pandemie a opatření proti šíření nákazy přetrvávají, je nezbytné, aby Evropa zajistila,
že se zdravotní a hospodářská krize nestane krizí sociální. To bude vodítkem pro naši činnost
v příštím roce a plné provedení a využití programu SURE pomůže pracovníkům udržet si
příjem a zajistit, aby si podniky mohly udržet zaměstnance. Tato opatření budeme v
nadcházejících letech pečlivě hodnotit.
Evropský pilíř sociálních práv bude kompasem oživení Evropy a nejlepším nástrojem k
zajištění toho, aby nikdo nebyl opomenut. Předložíme ambiciózní akční plán, který zajistí
jeho plné provedení. Akční plán bude klíčovým nástrojem této Komise, který přispěje k
sociálně-ekonomickému oživení a odolnosti ve střednědobém a dlouhodobém horizontu s
cílem posílit sociální spravedlnost digitální a zelené transformace. Ve stejném duchu bude
nová evropská záruka pro děti, vyhlášená v politických směrech předsedkyně von der
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Leyenové, zaměřena na snížení dětské chudoby a nerovností tím, že všem dětem zajistí
přístup k základním službám, jako je zdravotní péče a vzdělávání. Na základě poučení z
pandemie COVID-19 a v kontextu měnícího se světa práce Komise předloží nový strategický
rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Navrhneme rovněž akční plán pro
sociální ekonomiku s cílem posílit sociální investice, podpořit aktéry sociální ekonomiky a
sociální podniky při začínání, rozšiřování, inovacích a vytváření pracovních míst.
I nadále je nezbytná politika podpory našich ekonomik a bude třeba nalézt křehkou
rovnováhu mezi poskytováním finanční podpory a zajištěním fiskální udržitelnosti. Vzhledem
k tomu, že šíření viru a opatření proti šíření nákazy se zintenzivňují, měly by členské státy na
podporu hospodářství i nadále řádně využívat fiskální flexibilitu. Světový obchod a jeho
integrované hodnotové řetězce zůstanou základním motorem růstu a klíčovou hnací silou
skutečně celosvětového oživení. Probíhá přezkum obchodní politiky EU a přijmeme nový
nástroj, který bude odrazovat od nátlakových opatření třetích zemí a čelit jim.
V dlouhodobějším horizontu neexistuje lepší cesta ke stabilitě a konkurenceschopnosti než
prostřednictvím hlubší hospodářské a měnové unie, jež rovněž zajistí silnější mezinárodní
úlohu eura. Musíme dosáhnout pokroku v oblasti unie kapitálových trhů a bankovní unie. V
rámci toho přezkoumáme rámec pro řešení úpadků bank v EU, přijmeme opatření na podporu
přeshraničních investic v EU a vystupňujeme boj proti praní peněz.
Jako součást systémové změny Evropy musí být náš hospodářský a finanční systém rovněž
hlavní hnací silou souběžné zelené a digitální transformace. Na podporu dlouhodobě
udržitelného a odpovědného chování podniků budou navrženy právní předpisy o udržitelné
správě a řízení společností. Budeme rovněž usilovat o další pokrok v oblasti udržitelného
financování, zejména navrhneme vytvoření standardu EU pro zelené dluhopisy.
Abychom dostáli svým ambicím a byli s to řešit potřeby v oblasti investic a reforem, musíme
zvýšit a posoudit účinnost, efektivitu a kapacitu veřejné správy a služeb v celé Evropské
unii.
2.4 Silnější Evropa ve světě
Tato Komise se ujala funkce s úkolem zajistit silnější Evropu ve světě. Naše geopolitická
Komise usiluje o prosazování strategických zájmů a cílů EU v zahraničí a brání – ve stále
polarizovanějším světě – mezinárodní řád založený na pravidlech a hodnotách. Budeme
usilovat o posílení své globální úlohy jakožto zastánce odpovědnosti, stability, spolupráce a
solidarity tím, že budeme řešit stále rostoucí počet globálních výzev, krizí a konfliktů, a to
mobilizací všech svých nástrojů.
V průběhu příštího roku Komise zajistí, aby Evropa v tomto nestabilním světě hrála svou
nepostradatelnou úlohu – ať už jde o vedoucí pozici v celosvětové snaze o zajištění bezpečné
a dostupné vakcíny pro všechny nebo o posílení globálního mnohostranného systému
založeného na pravidlech, jakož i dvoustranných, regionálních a globálních partnerství. Naší
prioritou bude i nadále naše východní a jižní sousedství, západní Balkán a Afrika.
Naše nové nástroje pro vnější výdaje přispějí k provádění strategických priorit Unie navenek.
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Evropská unie bude vždy věřit v sílu a hodnotu multilateralismu a spolupráce v rámci
globálních institucí. Navrhneme společné sdělení o posílení příspěvku EU k
multilateralismu založenému na pravidlech. Je zapotřebí reformovat Světovou
zdravotnickou organizaci a Světovou obchodní organizaci, aby se uzpůsobily novým
skutečnostem, a musíme stát v čele těchto reforem.
Ve spolupráci se svými partnery navrhneme obnovené partnerství s jižním sousedstvím a
předložíme sdělení o Arktidě s cílem aktualizovat politiku EU vůči oblasti, která je obzvláště
vystavena změně klimatu a environmentálním tlakům a jejímu hospodářskému a
bezpečnostnímu dopadu.
Předložíme nový strategický přístup na podporu odzbrojení, demobilizace a opětovného
začlenění bývalých bojovníků, což je klíčové pro zajištění trvalé stability a míru v zemích a
regionech zasažených konfliktem.
Předložíme rovněž sdělení o humanitární pomoci EU, které se zaměří zejména na nové
způsoby spolupráce s našimi partnery a dalšími dárci, na využívání digitálních nástrojů a
inovativních přístupů k financování a způsobům poskytování pomoci, mimo jiné na vlastní
schopnost Komise rychle reagovat. Dále se zaměří na to, jak zvýšit úsilí o provázání oblasti
humanitární, rozvojové a mírové.
Přezkum směrnice o konzulární ochraně nám umožní usnadnit výkon práva občanů Unie na
konzulární ochranu a posílit solidaritu EU s cílem lépe chránit občany EU v zahraničí,
zejména během krizí. Posílí spolupráci mezi členskými státy a podpůrnou úlohu EU, přičemž
bude co nejlépe využívat jedinečnou síť delegací EU.
2.5 Podpora evropského způsobu života
Současná zdravotní krize odhalila potřebu posílit naši připravenost na krize a zvládání
přeshraničních zdravotních hrozeb. I když se nadále zaměřujeme na zajištění toho, aby
Evropa dokázala šíření viru a dopad pandemie zvládnout, vyvodíme z této krize rovněž první
ponaučení. Nastal čas vybudovat silnější evropskou zdravotní unii.
Navrhneme posílit rámec EU pro odhalování vážných přeshraničních zdravotních hrozeb a
reakci na ně a posílíme úlohu stávajících agentur. Jako druhý krok navrhneme zřídit agenturu
pro pokročilý biomedicínský výzkum a vývoj. Nová farmaceutická strategie se bude
zabývat bezpečností evropského dodavatelského řetězce a zajistí, aby se občané mohli
spolehnout na bezpečné, cenově dostupné a vysoce kvalitní léčivé přípravky. Do konce
příštího roku bude navíc spuštěn evropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví s cílem
využít data pro lepší zdravotní péči, lepší výzkum a lepší tvorbu politik ve prospěch pacientů.
Získané zkušenosti využijeme také v dalších oblastech, zejména pokud jde o schengenský
prostor a ochranu volného pohybu osob bez kontrol na vnitřních hranicích. Budeme
spolupracovat s Evropským parlamentem a členskými státy na zachování a zlepšení
fungování schengenského prostoru na základě nové strategie pro budoucnost
schengenského prostoru a přísnějších schengenských pravidel, načež schengenský prostor
dotvoříme.
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Budeme pokračovat v práci na novém paktu o migraci a azylu. V této souvislosti Komise
navrhne řadu opatření v oblasti legální migrace, která budou zahrnovat balíček „talentů a
dovedností“ a v jeho rámci přezkum směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech a
přezkum směrnice o jednotném povolení, jakož i možnosti vytvoření souboru talentů EU. K
dalším prvkům paktu patří akční plán EU proti převaděčství migrantů a strategie
dobrovolného návratu a opětovného začlenění.
Budeme i nadále posilovat bezpečnostní unii, zejména přijetím opatření v oblasti boje proti
organizované trestné činnosti, boje proti hybridním hrozbám, přijetím nového přístupu k
protiteroristickým opatřením a radikalizaci a zlepšením odhalování, odstraňování a hlášení
pohlavního zneužívání dětí na internetu.
Vzhledem k nárůstu antisemitského násilí a trestných činů z nenávisti předloží Komise
komplexní strategii boje proti antisemitismu s cílem doplnit a podpořit úsilí členských
států.
Cesta k hospodářskému oživení a úspěšné zelené a digitální transformaci bude rovněž
vyžadovat, aby Evropané získali nové dovednosti. V rámci širšího úsilí o nastolení kultury
celoživotního učení a usnadnění přechodů mezi zaměstnáními navrhneme iniciativu týkající
se individuálních vzdělávacích účtů, která každému umožní absolvovat odbornou přípravu a
řídit svou kariéru, a stanovíme evropský přístup k mikrokreditům s cílem rozšířit
individualizované příležitosti k učení pro všechny.
2.6 Nový impuls pro evropskou demokracii
Komise bude i nadále vytvářet Unii rovnosti a prosazovat závazek Evropy chránit hodnoty
EU, jakož i začlenění a rovnost ve všech podobách bez ohledu na pohlaví, rasový nebo
etnický původ, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální
orientaci.
V rámci toho Komise předloží strategii EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením,
zejména s cílem zajistit plné provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním
postižením. Plánovaná strategie EU v oblasti práv dítěte se bude zabývat tím, jak připravit
děti a mladé lidi na účast na demokratickém životě EU, jak lépe chránit zranitelné děti a práva
dětí online, podporovat justici vstřícnou k dětem a předcházet násilí a potírat je.
Komise je i nadále odhodlána zasazovat se za přistoupení EU k Istanbulské úmluvě, avšak
předloží nový návrh na boj proti genderově podmíněnému násilí. Navrhne rovněž rozšířit
výčet evropských trestných činů tak, aby zahrnoval všechny formy trestných činů z nenávisti
a nenávistných verbálních projevů.
Akční plán pro evropskou demokracii, který má být přijat, bude odrazovým můstkem ke zlepšení
odolnosti našich demokracií, k řešení hrozeb vnějšího vměšování do evropských voleb a k boji
proti dezinformacím, jakož i k podpoře svobodných a nezávislých médií. Příští rok navrhneme
jasnější pravidla financování evropských politických stran a podnikneme kroky k zajištění
větší transparentnosti placené politické reklamy, ke zlepšení volebních práv mobilních
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Evropanů a na ochranu novinářů a občanské společnosti před strategickými žalobami proti
účasti veřejnosti.
Posílíme rovněž přeshraniční justiční spolupráci, a to plným využitím digitálních
technologií.
Komise se bude zabývat tím, jak může politika soudržnosti podpořit oživení a souběžnou
zelenou a digitální transformaci, řešit prohlubující se regionální rozdíly jak před pandemií
COVID-19, tak po ní, a pomoci řešit vznikající sociální a hospodářské problémy. S cílem
zlepšit naše znalosti, a tím i politické reakce předložíme posouzení situace v našich
regionech. Rovněž vytvoříme dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti s cílem navrhnout
opatření k maximálnímu využití potenciálu těchto regionů. Zlepšování právní úpravy,
tvorby politik, provádění a prosazování práva EU
Když se současná Komise ujala funkce, zavázala se k politikám založeným na vědeckých
poznatcích, které by šlo snadněji dodržovat a které by neměly vytvářet zbytečnou zátěž pro
podniky a lidi. To je o to naléhavější, že Evropa i nadále řeší krizi a zaměřuje se na oživení.
Připravované sdělení o zlepšování právní úpravy se zaměří na snižování zátěže, zejména při
uplatňování zásady „jeden přijmout, jeden zrušit“. Tím se zajistí, že nově zavedená
administrativní zátěž bude kompenzována tím, že se lidem a podnikům v téže oblasti politiky
sníží rovnocenná zátěž na úrovni EU. Od příštího roku bude Komisi při určování potenciálu
pro zjednodušení a snížení zátěže pomáhat platforma Fit pro budoucnost, což je skupina
odborníků na vysoké úrovni.
Krize dále zdůraznila, že je třeba přijímat informovaná rozhodnutí založená na důkazech a
zásadách zlepšování právní úpravy. Potřeba posouzení dopadů, která zohledňují názory
všech dotčených stran, je důležitější než kdy jindy. Komise učiní konzultace efektivnějšími a
přístupnějšími s cílem usnadnit účast zainteresovaných stran a reagovat na žádost o
efektivnější konzultace.
Komise rovněž zintenzivní úsilí o zlepšení faktického uplatňování, provádění a prosazování
práva EU. To je důležité zejména pro řádné fungování jednotného trhu, ochranu klíčových
dodavatelských řetězců, které zásobují obchody potravinami a zdravotní služby
zdravotnickými potřebami, pro dodržování práv občanů a plnění Zelené dohody pro Evropu.
Komise bude i nadále podporovat členské státy a spolupracovat s nimi s cílem zajistit rychlé a
správné provádění nových a stávajících pravidel EU. Zároveň nebude váhat použít k
prosazování práva EU v případě potřeby řízení o nesplnění povinnosti.
4. Závěr
V posledním roce obyvatelé Evropy podstupovali oběti, aby se vzájemně chránili, a my nyní
musíme chránit pokrok, kterého jsme společně dosáhli. To znamená, že i nadále budeme
dohlížet a soustřeďovat se na to, abychom krizi dokázali zvládnout, abychom ji spolu
překonali a pracovali na dlouhodobém řešení, jak se z ní dostat.
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Až však Evropa krizi překoná, musíme být připraveni dělat věci lépe a žít ve zdravější,
spravedlivější a více prosperující společnosti. To znamená zvýšit svou odolnost, ale také
urychlit transformační agendu, se kterou byla tato Komise zvolena a na kterou se zaměřuje od
prvního dne svého funkčního období.
To je dvojí účel tohoto pracovního programu Komise a všech iniciativ v něm uvedených.
Každá z nich se sice zaměřuje na různé oblasti, ale všechny musí táhnout stejným směrem. V
konečném důsledku jde ve všech o usnadnění života, zdravější životní prostředí,
spravedlivější společnosti, různorodější a přístupnější příležitosti a modernější ekonomiky se
zaměřením na širší cíle.
Aby se zajistilo, že budou mít požadovaný dopad, bude Komise úzce spolupracovat s
Evropským parlamentem i Radou. V tomto společnému duchu se Evropa spojila, aby se
dohodla na iniciativě NextGenerationEU. Ve stejném duchu také překonáme tuto pandemii a
zajistíme systémové změny, které Evropa potřebuje. Máme vizi, máme plán, máme investice
– a nyní musíme zajistit oživení vytvořením lepšího světa pro budoucnost.

10

