
V úterý 10. března Evropská komise představila balíček iniciativ, jejichž cílem je dle Komise poskytnout 
nový impuls průmyslové politice a vnitřnímu trhu v souvislosti s digitální i zelenou tranzicí a zvyšující se globální 
konkurencí. 

Pro Českou republiku zásadním dokumentem v tomto balíčku je akční plán pro lepší implementaci a 
prosazování pravidel na vnitřním trhu EU. Plán zahrnuje celkem 24 opatření na prohloubení vnitřního trhu, která 
se týkají mimo jiné posílení informovanosti národních orgánů, podniků i občanů, efektivnější transpozice, provádění 

a prosazování pravidel, využívání preventivních mechanismů či uplatňování mechanismů pro řešení sporů. Evropská 
komise dále navrhuje zřídit Pracovní skupinu pro prosazování vnitřního trhu (Single Market Enforcement Taskforce) 

složenou se zástupců členských států a Komise za účelem lepšího prosazování pravidel vnitřního trhu. Více informací 
o akčním plánu je dostupných zde. Evropská komise dále zveřejnila dva dokumenty týkající se existujících překážek 
na vnitřním trhu, které jsou k dispozici online zde a zde. 

Dalším významným dokumentem zmíněného balíčku je sdělení o nové průmyslové strategii pro Evropu. Jejím 
cílem je podpořit konkurenceschopnost evropského průmyslu na světových trzích i strategickou soběstačnost EU 
v kontextu zmíněné digitální a zelené tranzice. Klíčová opatření EK navrhuje v sedmi oblastech: vytváření jistoty pro 
průmysl prostřednictvím hlubšího a digitalizovanějšího jednotného trhu, zajištění globálních rovných podmínek, 

podpora průmyslu na cestě ke klimatické neutralitě, vytváření oběhového hospodářství, průmyslové inovace, 
zvyšování dovedností Evropanů a investice do transformace a její financování. V rámci správy průmyslové politiky 
usiluje Komise o větší aktivizaci a do září 2020 zamýšlí zřídit průmyslové fórum složené ze zástupců průmyslu, 
sociálních partnerů, výzkumné sféry, členských států a orgánů EU. Obsah sdělení je k dispozici zde. Kromě něj EK 
představila také dedikovaný dokument týkající se podpory malých a středních podniků, k přečtení zde. 

Proběhlý týden byl i na unijní úrovni významně ovlivněn šířením nového typu koronaviru i stále 
intenzivnějšími snahami tuto hrozbu mitigovat. Všechny tři hlavní instituce EU v souvislosti s koronavirem 
omezují svoji činnost. Předseda Evropské rady Charles Michel svolal na 10. března mimořádnou telekonferenci 

prezidentů a premiérů zemí Evropské unie. Zdůraznil, že hlavní prioritou EU je zastavit šíření nákazy a účinně 

pomoci postiženým. Lídři členských zemí se shodli na potřebě společného postupu, vzájemném sdílení informací a 
koordinaci dalších opatřeních ve spolupráci s Evropskou komisí. Zdůraznili také potřebu mobilizovat finanční 
prostředky na urychlení výzkumu vakcíny proti koronaviru a také na adresování rozsáhlých sociálních a 
ekonomických dopadů pandemie. Evropská komise aktuálně analyzuje dostupnost ochranných prostředků proti 
koronaviru i kapacity členských států tyto prostředky vyrábět a distribuovat v rámci vnitřního trhu EU. EU by měla 
vytvořit investiční fond v hodnotě 25 miliard eur (asi 640 miliard Kč) s cílem zmírnit dlouhodobý ekonomický dopad 
pandemie na postižené firmy. Evropská komise chce vyčlenit i další finanční prostředky pro ostatní citlivé části 

ekonomiky, jako jsou zdravotnické systémy, podpora malých a středních firem a trh práce. Více informací se dočtete 
zde.  
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