
Dnes 15. května se uskutečnilo neformální videokonferenční jednání Rady EU pro konkurenceschopnost  ve 

formaci pro vnitřní trh a průmysl. Diskuse ministrů se zaměřila na roli vnitřního trhu v plánu obnovy EU po 

pandemii COVID-19, posílení investic v oblasti zelené a digitální tranzice a také na posílení průmyslové a strategické 

autonomie EU. Ministři se shodli na klíčovém významu vnitřního trhu v rámci oživení evropské ekonomiky. 

Ve středu 13. května v projevu před Evropským parlamentem předsedkyně Evropské komise Ursula von der 

Leyenová představila rámcovou podobu nástroje na podporu oživení evropské ekonomiky, který se má skládat 

ze tří pilířů. První pilíř se soustředí na pomoc všem členským státům při oživování a odstraňování škod po 

koronaviru s akcentem na klimaticky neutrální a zároveň digitalizovanou Evropu. Druhý pilíř bude mít za úkol 

nastartovat ekonomiku i investice soukromého sektoru do důležitých hodnotových řetězců významných pro 

evropskou strategickou autonomii s důrazem na odvětví jako jsou sítě 5G, vodíková paliva nebo umělá inteligence. 

Třetí pilíř posílí programy jako RescEU nebo Horizont Evropa, které se během krize osvědčily. Připravuje se i 

program pro oblast zdraví. Více zde.   

Ve středu také Evropská komise představila balíček k cestovnímu ruchu na rok 2020. Balíček má pomoci 

členským státům postupně rušit cestovní omezení a umožnit podnikům působícím v cestovním ruchu opět zahájit 

provoz po zkrocení pandemie COVID-19. Komise ve svém sdělení zdůrazňuje význam cestovního ruchu pro 

hospodářství EU a představuje vodítka k postupnému a koordinovanému obnovení svobody pohybu, odstranění 

kontrol na vnitřních hranicích, obnovení služeb v cestovním ruchu, dopravních služeb a konektivity. Více podrobností 

k balíčku naleznete zde.  

Evropská komise zahájila počátkem týdne i činnost platformy Fit pro budoucnost (Fit for Future 

Platform). Jedná se o skupinu odborníků na vysoké úrovni, která bude Komisi pomáhat při zjednodušování 

stávajících právních předpisů EU a při snižování administrativní zátěže pro občany a podniky. Více k platformě zde.  

Vláda v pondělí 11. května schválila materiál k implementaci nařízení (EU) o Jednotné digitální bráně 

(SDG), vypracovaný ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra. Tento materiál má za cíl 

nastavit harmonogram implementace SDG v České republice. Cílem SDG je vytvořit celoevropský elektronický 

rozcestník, jehož prostřednictvím budou občanům a podnikatelům poskytovány pro ně relevantní 

informace, online postupy a asistenční služby, a to například v oblastech podnikání, sociálního 

zabezpečení, daní a řady dalších. Nařízení tak reaguje na snahu odstranit překážky, které pro občany a 

podnikatele uvažující o usídlení se, prodeji zboží nebo poskytování služeb vyvstávají v jiných členských státech 

Evropské unie.  
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