Aktuality z Evropské unie 4. — 7. května
V úterý 5. května se konala neformální videokonference ministrů pro telekomunikace. Diskuze se zaměřila
na využívání mobilních aplikací a anonymizovaných lokalizačních údajů k boji proti krizi COVID-19 a na příspěvek
digitálních odvětví k plánu obnovy EU. Jednání se účastnila i místopředsedkyně Evropské komise Margrethe
Vestagerová a komisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Debata ministrů potvrdila potřebu interoperability národních
trasovacích aplikací. V této souvislosti byla členskými státy skloňována dobrovolnost jejich používání pro národní
řešení, nezbytnost souladu s pravidly ochrany osobních údajů a soukromí a rovněž otázka kybernetické bezpečnosti.
Česká republika se podělila o svou zkušenost s projektem Chytrá karanténa a související aplikací eRouška. Digitální
obnova EU po krizi se dle komisařky Vestagerové bude opírat o několik pilířů: férovost a rovné podmínky mezi
firmami z třetích zemí a zemí EU, odolnost z pohledu kybernetické bezpečnosti i digitálních dovedností a
konektivitu jako nezbytný předpoklad pro obnovu v ostatních oblastech.
V oblasti veřejné podpory Evropská komise schválila český režim záruk ve výši 5,2 miliardy EUR na úvěry
ve prospěch velkých podniků vyvážejících zboží, které jsou postiženy hospodářským dopadem pandemie
COVID-19. Na podporu dosáhnou velké podniky s vývozem na úrovni nejméně 20 % ročních příjmů z prodeje.
Účelem změny dočasného rámce poskytování státní pomoci je umožnit těmto podnikům pokračovat v činnosti a
omezit riziko spojené s poskytováním úvěrů potřebných pro realizaci vývozu. Režim bude spravovat česká Exportní
garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Více informací je k dispozici zde.
Na počátku týdne Evropská komise vydala výroční zprávu za rok 2019 týkající se účinnosti nástrojů na
ochranu obchodu. Zpráva uvádí, že zavedením opatření ve formě antidumpingových nebo antisubvenčních cel
došlo ke snížení nekalého dovozu v průměru o 80 %. Nejvyšší počet opatření byl dle zprávy přijat v souvislosti s
dovozem ze zemí jako Čína, Rusko, Indie a USA. Na konci roku 2019 tak EU evidovala 140 opatření proti nekalým
obchodním praktikám. Výsledkem intenzivní činnosti Komise v oblasti ochrany obchodu bylo i více uskutečněných
šetření zaměřených proti obcházení předpisů. Více k zprávě naleznete zde.
Ve středu Evropská komise rovněž zveřejnila jarní hospodářskou prognózu 2020, která reflektuje
dopady pandemie COVID-19 na evropskou ekonomiku. Dle prognózy zaznamená ekonomika eurozóny v
letošním roce zpomalení o rekordních 7,75 % a v roce 2021 pak poroste o 6,25 %. Dopad pandemie na ekonomiku
EU je symetrický, jelikož zasáhla všechny členské státy. S ohledem na vzájemnou provázanost ekonomik zemí EU
však bude míra oživení v jednom členském státě ovlivněna i situací ve státech okolních. Více naleznete na tomto
odkazu.
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