Aktuality z Evropské unie 13. — 17. ledna
Evropská komise v úterý 14. ledna zveřejnila svou představu o tom, jak financovat klimatickou transformaci
EU, pod názvem Investiční plán Zelené dohody pro Evropu – investiční plán pro udržitelnou Evropu. Cílem
investičního plánu je mobilizovat finanční prostředky EU a vytvořit podpůrný rámec, který podnítí veřejné i soukromé
investice nutné pro přechod ke klimaticky neutrálnímu a inkluzivnímu hospodářství. Komise předpokládá investice
ve výši nejméně jednoho bilionu eur. K vytvoření investic v regionech, které jsou závislé na produkci a používání
fosilních paliv, investiční plán počítá s cílenou finanční i praktickou podporou prostřednictvím nového
Mechanismu pro spravedlivou transformaci, jehož účelem je zmírnit socioekonomické dopady
transformace. Mechanismus by podle předběžného návrhu měly tvořit tři hlavní zdroje financování: Fond
pro spravedlivou transformaci by měl poskytovat granty regionům na podporu rekvalifikace pracovníků, rozvíjení
malých a středních podniků, začínajících podniků a podnikatelských inkubátorů, aby v těchto regionech vytvářely
nové ekonomické příležitosti. Druhým zdrojem by měl být zvláštní režim v rámci programu InvestEU, který
se zaměří na přilákání soukromých investic do těchto regionů. Třetí pilíř by měl představovat úvěrový nástroj
pro veřejný sektor, který by dle návrhu investičního plánu měl poskytovat úvěry na realizace
udržitelných projektů. Komise chce pomocí této platformy zapojit do procesu transformace i příslušné komunity,
místní orgány, sociální partnery a nevládní organizace. Více informace je dostupných zde.
Evropský parlament ve středu 15. ledna v rámci plenárního zasedání ve Štrasburku vedl rozpravu o vizi
pro nadcházející konferenci o budoucnosti Evropy, jejímž cílem je větší zapojení občanů EU do diskuze
o budoucím fungování Unie. V této souvislosti Evropský parlament schválil většinou 494 poslanců i návrh usnesení,
v němž zdůrazňuje, že občané EU, zástupci občanské společnosti a další zainteresované strany na evropské,
národní, regionální a místní úrovni by měli být zapojeni do transparentního, inkluzivního a vyváženého procesu
definování budoucích priorit EU. Ten by tak měl probíhat zdola a víc odrážet obavy i požadavky obyvatel Unie.
Plánovanou reformní konferenci o budoucnosti Evropy by chtěla Evropská komise zahájit již 9. května
a trvat by měla nejméně dva roky. Záštitu nad konferencí by měl převzít Evropský parlament společně s Radou
a Evropskou komisí. Poslanci doufají, že patronát klíčových institucí EU zaručí převedení závazků a výsledků
konference do praxe. Víc zde.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s partnery uspořádalo ve čtvrtek 16. ledna další ze
série seminářů na téma „Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků“. Podnikatelé se tak mohli
dozvědět praktické rady a informace o podnikání na vnitřním trhu EU, zejména v německy mluvících zemích. Ministr
průmyslu a obchodu Karel Havlíček v úvodním projevu zdůraznil nezpochybnitelný přínos vnitřního trhu a nutnost
jeho dalšího prohlubování. Náměstkyně pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Martina Tauberová
upozornila, že klíčovým krokem k lepšímu vymáhání práva EU je přijetí tzv. notifikační směrnice a vyzdvihla také
důležitou roli digitalizace, která výrazným způsobem napomáhá zjednodušení komunikace mezi všemi dotčenými
stranami. Důležitost vnitřního trhu potvrdila i Evropská komise ústy Kristin Schreiber, ředitelky programu COSME
a politiky pro malé a střední podniky s tím, že snahou Evropské komise je nastavit taková opatření, jež pomohou
zlepšit podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky. Ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu
Martin Bednář seznámil účastníky se základními požadavky kladenými na poskytovatele služeb v německy mluvících
zemích, které následně podrobněji doplnili pozvaní hosté z Rakouska a Německa. Na semináři vystoupili rovněž
zástupci podnikatelského sektoru, kteří se podělili o své praktické zkušenosti ohledně podnikání na vnitřním trhu EU.
Záznam semináře je dostupný na webových stránkách a facebookovém profilu MPO. V průběhu roku 2020 se budou
konat další akce v rámci cyklu seminářů k vnitřnímu trhu v několika krajských městech.
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