
V úterý 28. dubna se podařilo uzavřít mezi Evropskou unií a Mexikem jednání o nové dohodě o volném 

obchodu. Veškerý obchod zbožím bude dle nové dohody osvobozen od cla. Poprvé se EU dohodla s 

latinskoamerickou zemí na otázkách ochrany investic a také jde o vůbec první obchodní dohodu EU, jež zahrnuje 

ustanovení k protikorupčním praktikám. Kromě kapitol o politické a rozvojové spolupráci nebo ochraně lidských práv 

obsahuje i závazek k účinnému provádění Pařížské dohody o klimatu. Mexiko je největším obchodním partnerem EU 

v Latinské Americe. Vývoz zboží z EU přesahuje 39 miliard EUR ročně a díky modernizované obchodní dohodě a 

jednodušším celním postupům se dále posílí. Více se dočtete zde.  

Dne 28. dubna se rovněž konala videokonference Rady pro energetiku, v rámci které ministři vedli diskusi 

o  dopadech pandemie nemoci COVID-19 v energetickém sektoru a jeho připravenosti podílet se na ekonomickém 

oživení EU. Ministři společně s komisařkou pro energetiku Kadri Simsonovou vyzdvihli odolnost evropského 

energetického systému, díky které během současné krize nedošlo k žádným výpadkům v dodávkách. Rada rovněž 

podpořila Zelenou dohodu pro Evropu. Tu vnímá jako klíčový pilíř plánu obnovy EU, v němž energetický sektor hraje 

důležitou roli v přechodu na klimaticky neutrální hospodářství. Více zde. 

Ve středu 29. dubna také Evropská komise přijala balíček opatření v oblasti bankovnictví, který má 

usnadnit poskytování bankovních úvěrů občanům a firmám, zejména malým a středním podnikům. Cílem 

opatření je zajistit, aby banky mohly nadále půjčovat peníze na podporu ekonomiky a přispěly tak ke zmírnění 

hospodářského dopadu pandemie koronaviru. Komise chce s evropským finančním sektorem pokračovat v diskusi o 

dalších opatřeních, která by občanům a podnikům mohla pomoci. Podrobnosti naleznete na tomto odkazu. 

V důsledku šíření nemoci COVID-19 byly členské státy EU požádány Evropskou komisí o zřízení tzv. „Green Lane“ 

hraničních přechodů k zajištění nepřetržité přepravy kritického zboží přes vnitřní pozemní hranice EU. V těchto 

týdnech probíhá na vybraných hraničních přechodech České republiky pilotní testování aplikace „Galileo 

Green Lane“. Aplikace má za cíl usnadnit sledování nákladní dopravy a zkrácení čekacích dob na hraničních 

přechodech. Rovněž má sloužit jako oficiální nástroj členských států pro podávání zpráv EU o stavu implementace 

této iniciativy. Aplikace je vyvíjena Agenturou pro Evropské GNSS (GSA) ve spolupráci s českou společností FoxCom 

s.r.o a německou SpaceTec. 
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