
V pondělí 22. června se uskutečnil bilaterální videokonferenční summit mezi Evropskou unií a Čínou za účasti 
unijních lídrů, čínského premiéra Li Kequianga a prezidenta Xi Jinpinga. Na jednáních se řešily především 
vzájemné bilaterální vztahy EU a Číny, regionální a mezinárodní problémy a nemoc COVID-19 v 
souvislosti s ekonomickou obnovou. Zástupci EU připomněli závazky EU a Číny vzešlé z loňského summitu a 

zdůraznili například potřebu pokročit ve vyjednáváních ohledně ambiciózní bilaterální investiční dohody nebo vyřešit 
asymetrii v rozdílné úrovni přístupu na trh. Obě strany se v diskusi dotkly i důležitosti digitálního sektoru pro 
ekonomiky a společnosti celého světa, přičemž Unie považuje za žádoucí, aby rozvoj nových digitálních technologií 

probíhal v souladu s dodržováním základních práv a ochrany dat. Více se můžete dozvědět zde. 

Ve středu 24. června Evropský parlament schválil návrh nařízení na vytvoření společného klasifikačního 
systému (taxonomie), který by měl podpořit soukromé investice do udržitelných technologií. Investoři se tak 
díky tomuto systému budou moci zaměřit na investice do ekologických a udržitelných firem, což přispěje k plnění 
klimatických a energetických cílů a pomoci EU dosáhnout klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050. Komise 
odhaduje, že Evropa potřebuje přibližně 260 mld. eur ročně v investicích navíc, aby byla schopna dosáhnout 

stanovených cílů.  Více se můžete dočíst zde a zde. 

Ve středu také Evropská komise představila návrh unijního rozpočtu na rok 2021 ve výši 166 mld. eur, který 

hodlá doplnit o prostředky z nástroje na podporu oživení Next Generation EU, a to konkrétně o 211 mld. eur 
ve formě přímých plateb a dalšími přibližně 133 mld. eur ve formě úvěrů. Cílem rozpočtu bude mobilizovat 
vysoký objem prostředků na investice, které pomohou zmírnit ekonomické a sociální dopady 
koronavirové krize. Investice by tak měly proudit na podporu digitální transformace, na podporu likvidity a 

solventnosti malých a středních podniků nebo na budování strategické autonomie v klíčových dodavatelských 
řetězcích. Více se můžete dočíst zde a zde. 

Dne 18. června Ministerstvo průmyslu a obchodu za účasti náměstkyně pro sekci Evropské unie a zahraničního 
obchodu Martiny Tauberové uspořádalo první online webinář „Dopady pandemie koronaviru na fungování 
vnitřního trhu pro malé a střední podniky,“ v rámci něhož zástupci MPO a Ministerstva práce a sociálních věcí 

vyzdvihli přínosy vnitřního trhu pro ČR i negativní dopady na něj způsobené koronavirovou pandemii, vysvětlili 
aktuální režim na hranicích ČR i opatření na hranicích v sousedních zemích nebo problematiku vysílání pracovníků 
v době pandemie. Závěrem MPO představilo služby, které podnikatelům na vnitřním trhu nabízí. Záznam webináře 
naleznete na YouTube MPO.  
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