Aktuality z Evropské unie 14. — 17. dubna
Evropská komise ve čtvrtek 15. dubna schválila český režim státní podpory pro malé a střední podniky
ve výši až 1 mld. Kč. Cílem režimu je podpořit investování malých a středních podniků do výroby produktů
potřebných pro boj s koronavirovou nákazou, zejména léčivých přípravků, nemocničního a lékařského vybavení nebo
zařízení na likvidaci infekčního odpadu. Podniky budou moci čerpat podporu v podobě přímých grantů až do výše
50 % způsobilých nákladů. Více se dočtete na tomto odkazu.
Evropská komise včera rovněž představila ve spolupráci s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem společný
evropský plán k postupnému rušení opatření k zamezení šíření nemoci COVID-19. Komise v tomto směru
zdůrazňuje tři klíčové zásady, kterými jsou nejen správné načasování uvolnění a zavedení dalších
doprovodních opatření, ale zejména společný evropský přístup založený na koordinaci, respektu
a solidaritě mezi jednotlivými státy. Komise chce kromě toho na základě přepracovaného návrhu budoucího
rozpočtu EU a aktualizovaného pracovního programu Komise na rok 2020 vypracovat celkový plán obnovy EU.
Podrobnosti jsou k dispozici zde.
Rada EU v tomto týdnu v prvním čtení odsouhlasila nařízení o tzv. taxonomii. Jedná se o společný klasifikační
systém, který obsahuje jednotná kritéria pro investování do ekonomických aktivit, jež jsou považovány za
environmentálně udržitelné. Nařízení musí ještě před vstupem v platnost schválit Evropský parlament. Více
informací naleznete zde.
Ve čtvrtek 16. dubna 2020 proběhla neformální videokonference ministrů obchodu EU, jejímž hlavním
tématem byly dopady pandemie COVID-19 na mezinárodní obchod. V rámci diskuse se ministři shodli na
významu obchodu pro následnou ekonomickou obnovu, na potřebě zvýšení odolnosti EU prostřednictvím
diversifikace zdrojů a odstraňování obchodních překážek. Ministr Havlíček mj. apeloval na odstranění nejslabších
článků v dodavatelských řetězcích, přičemž za jeden z nejdůležitějších nástrojů označil ambiciózní dohody o volném
obchodu. Švédská ministryně obchodu Hallbergová představila návrh na odstranění překážek v obchodu se
zdravotnickým materiálem (Trade for Health), který Komise přivítala. Komisař EU pro obchod Phil Hogan rovněž
informoval o návrhu na prodloužení licencí pro vývoz osobních ochranných prostředků mimo EU o 30 dní, který
členské státy podpořily, zejména pak jeho dočasnost a zúžení. V souvislosti s aktuální krizí a prokázanou
zranitelností dodavatelských řetězců pak komisař Hogan zdůraznil význam národních mechanismů prověřování
zahraničních investic.
Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová se zúčastnila online debaty serveru
EURACTIV.cz k tématům schengenského prostoru, uzavírání vnitřních hranic EU v důsledku šíření
nemoci COVID-19 a dopadům na českou ekonomiku. Záznam online debaty můžete sledovat zde.
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