
 

Ve čtvrtek 23. dubna se konala v pořadí čtvrtá videokonference členů Evropské rady věnovaná boji proti 

pandemii koronaviru a jejím negativním dopadům. Hlavním bodem diskuse byl Společný evropský plán 

rušení opatření proti šíření COVID-19 a Cestovní mapa pro plán obnovy a oživení evropské ekonomiky po 

krizi způsobené COVID-19, která obsahuje čtyři klíčové oblasti obnovy: plně fungující jednotný trh, 

bezprecedentní investiční úsilí, působení na světové scéně a fungující systém řízení. Lídři členských států oba plány 

přivítali a shodli se i na potřebě posílené strategické autonomie Unie a její soběstačnosti v produkci základního zboží. 

Rada rovněž odsouhlasila i návrh Euroskupiny - balíček tří záchranných sítí pro státy, soukromé společnosti a 

ochranu pracovních míst v hodnotě 540 miliard EUR. Zelenou dostalo i zřízení Fondu na podporu oživení nejvíc 

zasažených odvětví a regiónů. Více naleznete na tomto odkazu.  

 

Ve středu 22. dubna Rada EU schválila legislativní návrh Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus plus, 

která poskytne členským státům plnou flexibilitu v mobilizaci veškeré nevyužité podpory ze strukturálních a 

investičních fondů EU. Díky tomu budou moci členské státy přesunout tyto finanční prostředky k pokrytí specifických 

potřeb v rámci minimalizace negativních dopadů pandemie COVID-19. Jedná se zejména o více zdrojů pro malé a 

střední podniky nebo pro odvětví zdravotní péče. Iniciativa byla Radou přijata po vyslovení souhlasu Evropského 

parlamentu a v platnost vstoupila již dnes 24. dubna 2020. Více se dočtete zde.  

 

Evropská komise ve spolupráci s členskými státy a několika dalšími partnery spustila evropskou datovou platformu 

COVID-19, která vytvoří prostor pro shromažďování a sdílení dostupných vědeckých informací v boji proti pandemii 

koronaviru. Platforma tak urychlí další výzkumy a umožní účinněji reagovat na nouzovou situaci. Datová platforma je 

součástí tzv. Akčního plánu ERA vs. Corona, pod jehož záštitou Evropská komise rovněž pořádá ve dnech 24.-26. 

dubna panevropský hackathon #EUvsVirus. Prostřednictvím této iniciativy chce Komise zmobilizovat a propojit 

občanskou společnost, investory a inovátory napříč EU s cílem vyvinout inovativní řešení zaměřená na boj proti 

šíření koronaviru. Více informací zde. 
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