Aktuality z Evropské unie 16. — 20. března
Evropská komise (EK) předložila balíček nástrojů, které by měly bezprostředně pomoci členským státům
v boji s COVID-19 a jeho ekonomickými dopady. Prvním z těchto opatření je návrh nařízení k Investiční
iniciativě pro reakci na koronavirus, který ve středu 18. března odsouhlasily členské státy EU. Komise
chce jeho prostřednictvím podpořit investice a hospodářské aktivity využitím prostředků ze strukturálních fondů. Na
základě této iniciativy bude Komise schopna přesměrovat celkem 37 mld. EUR (asi 990 mld. Kč) do nouzového
fondu pro boj proti šíření koronaviru. Členským státům má být ihned k dispozici 8 mld. EUR z rozpočtu politiky
soudržnosti, které budou následně doplněny o 29 mld. Komisi k zahájení této iniciativy chybí už jen souhlas
Evropského parlamentu a Rady.
Kromě toho Komise navrhuje rozšířit působnost Fondu solidarity EU, který je primárně určen na pomoc členským
státům EU postiženým přírodní katastrofou, i na krize v oblasti veřejného zdraví. Nejpostiženější státy by tak letos v
případě potřeby mohly využít dalších 800 mil. EUR na zmírnění následků koronaviru. Jedna miliarda eur z unijního
rozpočtu bude přesměrována do Evropského investičního fondu (EIF), který poskytne podnikatelům dohromady 8
mld. EUR na půjčky a investice. Komise je připravena také pomoci členským státům ve zmírnění dopadů
koronaviru na oblast zaměstnanosti. K podpoře propuštěných zaměstnanců a samostatně výdělečně činných
osob plánuje Komise využít kromě jiných nástrojů i Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, v kterém má k
dispozici až 179 mil. EUR. Více informací se dočtete zde.
Dne 19. 3. EK představila rámec pro využití státní podpory v kontextu koronavirové pandemie. Vychází ze
článku 107 Smlouvy o fungování EU, který umožňuje poskytovat státní pomoc v případě „vážného narušení
hospodářství členského státu.“ Rámec umožňuje státům poskytovat následující typy podpory: přímé granty a
odpouštění daní postižené firmě až do výše 500 000 EUR, záruční schémata na půjčky poskytovaná bankami a
dotované úrokové sazby. Více informací se dočtete zde.
Dalším krokem EK v řešení koronavirové pandemie je schválení prováděcího aktu, který s okamžitou platností zavádí
povinnost vývozního licencování osobních ochranných prostředků (například roušek a respirátorů) do zemí
mimo EU, což umožní lepší kontrolu tohoto vývozu. Opatření se dotkne mj. i českých podniků, neboť ochranné
masky se v EU vyrábějí pouze v CZ, DE, FR a PL. Více informací se dočtete zde.
O ekonomických dopadech současné koronavirové krize v jednotlivých zemích i dalších potřebných
krocích na úrovni EU budou v pátek odpoledne jednat prostřednictvím videokonference ministři
členských států EU odpovědní za oblast průmyslu a vnitřního trhu. Diskuse se zaměří nejen na sdílení
informací o aktuální situaci, ale i na zajištění potřebné výrobní kapacity u zdravotnických prostředků.
V souvislosti s bojem proti koronaviru přijalo Ministerstvo průmyslu a obchodu několik opatření na podporu
podnikatelského sektoru. Společně s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) připravilo
bezúročný úvěr COVID pro podnikatele zasažené důsledky koronavirové pandemie. Cílem úvěru je usnadnit
malým a středním podnikatelům přístup k provoznímu financování. Podnikatelé budou moci získat provozní úvěr s
nulovým úrokem a až ročním odkladem splátek k úhradě provozních nákladů. Podmínky jeho uplatnění
naleznou podnikatelé na webu Českomoravské záruční a rozvojové banky. Další pomoc pro podnikatele představují
tzv. drobné podnikatelské úlevy, jako je posunutí termínu daňového přiznání aj.
Kromě finanční podpory MPO spustilo v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným pandemií COVID-19
speciální informační linku pro živnostníky a podnikatele na telefonním čísle 224 854 444. Podobnější
informace pro podnikatele a živnostníky v souvislosti s pandemií koronaviru zde www.businessinfo.cz/koronavirus.
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