Aktuality z Evropské unie 25. — 29. května
Ve středu 27. května předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na plenárním zasedání Evropského
parlamentu představila balíček návrhů na úpravu nového Víceletého finančního rámce pro roky 2021 – 2027 a
rovněž opatření na obnovu hospodářství EU po krizi způsobené pandemií nemoci COVID-19. Pro roky 2021 – 2027
tak by tak mělo být v rozpočtu EU alokováno celkem 1,1 bilionu EUR, které navíc posílí vytvoření záchranného fondu
Next Generation EU o objemu 750 miliard EUR. Z této částky by mělo být 500 miliard EUR alokováno na přímé
dotace a 250 miliard EUR jako půjčky. Prostředky pro záchranný fond si EU půjčí na finančních trzích a včetně úroků
je navrhuje splatit mimo jiné i pomocí nových vlastních zdrojů, např. daní z transakcí nadnárodních společností nebo
zavedením celoevropské digitální daně. Cílem nového rozpočtu EU bude především oživení a revitalizace
vnitřního trhu nebo podpoření ekologické a digitální transformace, která má klíčový význam pro budoucí
prosperitu a odolnost Evropy. Podle předběžných informací by mělo být pro Českou republiku alokováno necelých
20 miliard EUR. Podrobnosti naleznete zde.
Včera 28. května Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k připravovaným legislativním návrhům,
které v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu cílí na minimalizaci environmentálních dopadů
způsobených bateriemi. Jejich výroba, a to včetně baterií pro rostoucí trh s elektrickými automobily, tak bude
nově podléhat principům udržitelnosti. Možnost vyjádřit se k této iniciativě zde.
Rada EU požádá Evropskou komisi, aby rozšířila působnost tzv. tabákové směrnice, která by tak nově měla
obsáhnout některé produkty jako tekutiny určené pro elektronické cigarety, zahřívané tabákové výrobky nebo další
výrobky nové generace, jež právě vstupují na trh. Aktualizací regulatorního rámce by se tak harmonizovala
spotřební daň z nových tabákových výrobků, jež by pomohla konsolidovat poměrně roztříštěnou situaci
na vnitřním trhu. Zatímco v některých státech podléhají tekutiny do e-cigaret a zahřívané tabákové produkty
různým daňovým tarifům, v jiných členských státech se nedaní vůbec. Více se dočtete zde.
Dne 18. června se uskuteční online seminář MPO a MPSV Dopady pandemie koronaviru na fungování
vnitřního trhu pro malé a střední podniky. Cílem semináře je poskytnout praktické rady a informace
podnikatelům působícím na vnitřním trhu EU s ohledem na současnou pandemii koronaviru a přijatá opatření v
sousedních státech. Seminář bude probíhat pomocí aplikace Microsoft Teams, a to od 13:30 do 15:00. Registrovat
se můžete zde. Obsah a praktické informace k semináři jsou dostupné zde.
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