
Evropská komise se společně s Evropskou investiční bankou (EIB) dohodla na uvolnění finančních 

prostředků z Evropského fondu pro strategické investice (ESI) v hodnotě jedné miliardy EUR, které 

poslouží jako záruky pro Evropský investiční fond (EIF) banky. Ten poskytne bankám a půjčovatelům záruky 

k likviditě pro alespoň 100 000 malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací, jež čelí 

ekonomickým dopadům koronavirové pandemie. Celková výše dostupných finančních prostředků by měla dosáhnout 

až 8 mld. EUR a první vlna finanční podpory by se podnikům mohla dostat již v průběhu dubna. Podniky se budou 

moci obrátit přímo na své místní banky či poskytovatele úvěrů, kteří jsou zapojeni do programů v rámci EIF. Jejich 

seznam je dostupný na stránce www.access2finance.eu. Více se dočtete zde.  

Jedním z hlavních cílů Strategie pro malé a střední podniky pro udržitelnou a digitální Evropu, kterou 

Komise uveřejnila 10. března, je zlepšit přístup k financování pro malé a středné podniky. Ve středu 8. dubna proto 

Komise spustila pilotní investiční iniciativu ESCALAR, jejímž cílem je zvýšení investiční kapacity rizikového 

kapitálu a soukromých kapitálových fondů perspektivních společností. K dispozici bude 300 mil. EUR z Evropského 

fondu pro strategické investice. Podrobnosti jsou dostupné zde. V rámci již zmíněné strategie chce Komise podpořit i 

zapojení malých a středných podniků do inovativních a výzkumných projektů obranného sektoru. V rámci 

Evropského programu rozvoje obranného průmyslu vyčlenila 10 mil. EUR pro projekty malých a středních 

podniků, které mohou přinést inovativní obranná řešení. Podrobnější informace zde.     

Ve středu Komise rovněž vydala doporučení pro koordinovaný přístup EU v oblasti používání mobilních 

aplikací a dat při provádění opatření proti šíření koronaviru. Jedná se zejména o společný přístup k využívání 

mobilních aplikací, které slouží občanům v dodržování pravidel omezujících sociální kontakty a také o přístup k 

anonymizovaným a agregovaným údajům o poloze, jež budou využity k modelování a predikci vývoje virové nákazy. 

Komise navrhuje členským státům přijmout soubor nástrojů, které mohou hrát důležitou roli při postupném 

uvolňování omezovacích opatření. Doporučení reflektuje klíčové zásady EU v oblasti bezpečnosti dat a dodržování 

základních práv a svobod. Více informací je dostupných na tomto odkazu.  

Velvyslanci členských států EU na středečním zasedání Výboru stálých zástupců (Coreper) schválili postoj Rady ke 

změně nařízení o uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu ze strany EU. Vzhledem k 

současnému ochromení Odvolacího orgánu Světové obchodní organizace (WTO) bylo třeba pravidla 

aktualizovat tak, aby Komise mohla přijímat protiopatření v případě, kdy jsou řízení o řešení sporů 

blokována. Nová pravidla tak Komisi umožní druhé straně uložit sankce, např. ve formě cel, množstevních 

omezení dovozu nebo vývozu zboží anebo opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek. Rada ještě musí změnu 

nařízení projednat s Evropským parlamentem. Více se dočtete zde.  

Komise v tomto týdnu rovněž svolala první zasedání Pracovní skupiny pro prosazování pravidel jednotného 

trhu (SMET). Hlavním bodem byla diskuse o restriktivních opatřeních přijímaných členskými státy v souvislosti s 

pandemií koronaviru a potřebě jejich uvolňování, zejména s ohledem na zákazy vývozu některých druhů zboží a 

zavádění kontrol na vnitřních hranicích Unie. Komise i velká většina členských států volala po koordinovaném 

odstraňování těchto opatření a zdůrazňovala význam vnitřního trhu pro boj s koronavirem a jeho dopady. Více zde.  
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