Aktuality z Evropské unie 29. června — 3. července
V pondělí 29. června Komise avizovala rozšíření dočasného rámce státní podpory, který byl přijat v březnu 2020
jako opatření pro pomoc ekonomice v boji s dopady nemoci COVID-19. Tímto krokem chce Komise více podpořit
mikropodniky, malé podniky a start-upy, protože je považuje za mimořádně významné pro hospodářské
oživení Unie. Právě mikropodniky a malé podniky byly v souvislosti s šířením koronavirové nákazy obzvláště
postiženy nedostatkem likvidity. Více informací si můžete přečíst zde.
Od středy 1. července předsedá Radě Evropské unie Německo, které je zároveň první zemí nového tzv.
předsednického tria tvořeného Německem, Portugalskem a Slovinskem. Mezi priority německého předsednictví patří
zejména dokončení jednání o novém Víceletém finančním rámci na roky 2021 – 2027 a nastavení řady
nových programů postavených na zelené a digitální transformaci, které mají pomoci obnovit hospodářství EU po
pandemii nemoci COVID-19. Dále DE PRES představilo priority v podobě prohlubování vnitřního trhu a
naplňování nové průmyslové strategie, rozvíjení digitalizace a zajištění bezpečnosti datové infrastruktury
nebo posílení role EU na globální scéně. Podrobnosti naleznete na těchto odkazech zde a zde.
Ve středu 1. července Komise také zveřejnila plán na podporu zaměstnanosti mladých lidí v objemu nejméně
22 mld. EUR, v němž představila řadu opatření k řešení situace mladých lidí na trhu práce. Například malé a střední
podniky budou moci formou přímých dotací čerpat podporu při zaměstnávání učňů s cílem zjednodušit jejich vstup
na trh práce. Více se dočtete zde.
Ve čtvrtek 2. července Komise a Evropská investiční banka informovaly, že se jim v rámci Evropského fondu pro
strategické investice podařilo splnit závazek do konce letošního roku mobilizovat 500 mld. EUR na investice.
Prostředky během posledních pěti let pomohly tisícům malých a středních podniků a projektů, které naplňují cíl učinit
Evropu ekologičtější, inovativnější a spravedlivější. Ve svém důsledku tak investice umožnily vytvořit nebo udržet
zhruba 1,4 milionu pracovních míst a zvýšit HDP EU o 1,3 %. Více je uvedeno zde.
Ve čtvrtek 2. července Komise ve snaze zmírnit dopady pandemie COVID-19 prodloužila platnost předpisů
týkajících se veřejné podpory. Nově je tak například do konce roku 2021 prodloužena podpora pojištění
krátkodobých vývozních úvěrů nebo do konce roku 2023 prodlouženo nařízení o blokových výjimkách, které
umožňují snadnější poskytování podpory mimo jiné malým a středním podnikům. Na další tři roky Komise
prodloužila také nařízení o podpoře v režimu de minimis, tedy podpory malého rozsahu do 200 000 EUR, a pokynů
k záchraně a restrukturalizaci podniků v obtížích. Podrobnější informace se můžete dozvědět zde.
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