Aktuality z Evropské unie 18. — 22. května
V pondělí 19. května země Evropské unie schválily program SURE, který členským státům poskytne 100
mld. eur (2,8 bilionu korun) na podporu kurzarbeitu. Tato podpora, která je jednou ze tří částí prvního balíčku
záchranných opatření o celkové hodnotě 540 mld. eur, má pomoci udržet práci zejména zaměstnancům ve firmách
postižených omezeními souvisejícími s pandemií nemoci COVID-19.
Německo a Francie v pondělí představily svůj návrh na vytvoření záchranného fondu v objemu 500 mld. eur
(přibližně 13,5 bilionu korun), které by směřovaly na hospodářskou obnovu po pandemii. Prostředky, které by si EU
svým jménem půjčila na finančních trzích, mají pomoci zlepšit konkurenceschopnost evropského hospodářství a
podpořit investice do digitalizace a ekologie. Tato společná půjčka by se měla stát základem Fondu pro budoucnost,
o kterém budou v příštích týdnech vyjednávat lídři členských států.
Hlavní vyjednavač EU pro jednání s britskou vládou o nových vztazích po odchodu Spojeného království z EU Michel
Barnier v dopisu ze středy reagoval na úterní dopis od svého britského protějšku Davida Frosta, který označil
dohodu nabízenou EU za „nekvalitní“ a spojenou s bezprecedentním dohledem EU nad britskými zákony a
institucemi. Michel Barnier ve své odpovědi zdůraznil zájem EU dosáhnout vzájemně výhodné dohody o
volném obchodu bez cel a kvót na jakékoliv zboží, nicméně upozornil na to, že Velká Británie nemůže od EU
očekávat stejný přístup ani práva, jaká jí náležela v době členství v EU, kdy byla součástí vnitřního trhu a celní unie.
Neshody v procesu vyjednávání nové podoby partnerství mezi EU a Velkou Británií vyvolávají obavy o to, zda se
podaří do konce letošního roku, kdy má skončit přechodné období, dojednat novou obchodní dohodu.
Ve středu 20. května Evropská komise předložila jarní balíček Evropského semestru s doporučeními
jednotlivým členským státům v oblasti hospodářské politiky. Cílem doporučení je v krátkodobém horizontu
zmírnit negativní socioekonomické důsledky pandemie a ve střednědobém horizontu dosáhnout udržitelného a
sociálně inkluzivního růstu, který usnadní ekologickou a digitální transformaci. Komise také vyzdvihla klíčovou
úlohu, kterou v době krize sehrál vnitřní trh. Vedle postupného uvolňování přijatých opatření je právě posílení
vnitřního trhu považováno za zásadní předpoklad pro nadcházející hospodářskou obnovu. Doporučeních pro
Českou republiku se v letošním roce zaměřují na zajištění podpory malým a středním podnikům formou lepšího
využití finančních nástrojů k poskytnutí likvidity, snížením byrokratické zátěže a efektivnější digitalizací veřejné
správy.
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