
V pondělí 19. října představila Evropská komise svůj 
pracovní program na příští rok. Pracovní program 
mj. obsahuje i výčet legislativních návrhů, jež 
Komise plánuje v příštím roce představit. Hlavním 
těžištěm aktivit Komise bude přirozeně naplňování její 
hlavní priority, tedy ekologické a digitální 

transformace. Dle Komise se v aktuálním kontextu 
krize způsobené dopady pandemie koronaviru 
jedná o nebývalou příležitost docílit 
ekonomického oživení. Pracovní program Komise na 
rok 2021 staví na plánu na podporu oživení Evropy, na 
nástroji EU na podporu oživení Next Generation EU a s 
posíleném rozpočtu EU na období 2021–2027. Facilita 
na podporu oživení a odolnosti poskytne v prvním 
klíčovém roce oživení bezprecedentní objem grantů a 
půjček ve výši 672,5 miliardy EUR. Za účelem splacení 
finančních prostředků získaných v rámci nástroje Next 
Generation EU předloží Komise návrhy nových vlastních 
zdrojů, počínaje revidovaným systémem obchodování s 
emisemi, mechanismem uhlíkového vyrovnání na 
hranicích a návrhem unijní digitální daně v první 

polovině roku 2021. Komise rovněž navrhuje revizi 
emisí CO2 z osobních a lehkých užitkových vozidel 
v druhém čtvrtletí 2021. Pokud jde o legislativní 
iniciativy v oblasti vnitřního trhu, Komise bohužel na 
tuto oblast ve svém programu neklade dostatečný 
důraz a stáhla z projednávání návrh notifikační 
směrnice, která měla zlepšit odstraňování překážek 
v unijním obchodu službami. Více informací naleznete 
zde, priority Komise přehledně zde. 

 

Náměstkyně  ministra průmyslu a 
obchodu Martina Tauberová na pátečním  
jednání Rady EU pro 
konkurenceschopnost zdůraznila potřebu 
podpořit kvalitní výzkum v oblasti umělé 
inteligence a inovací a vytvoření 
stabilního regulatorního rámce na 
vnitřním trhu.  

 
V pondělí 19. října vydala Komise prohlášení ke 

čtvrtému setkání Společného výboru EU-UK, jenž 

dohlíží na provádění a naplňování výstupové dohody 

uzavřené mezi Bruselem a Londýnem. Místopředseda 

Komise Maroš Šefčovič při této příležitosti opětovně 

zdůraznil potřebu koncentrovat veškeré úsilí na obou 

stranách tak, aby i po 1. lednu 2021 byla schválená 

výstupová dohoda funkční. Více informací se dočtete 

zde. 

Ve středu 21. října vydala Komise na základě 

nástroje SURE první sociální dluhopisy v objemu 

17 miliard eur na pomoc při ochraně a zachování 

pracovních míst. Komise skrze tento nástroj poskytuje 

členským státům úvěry za stejných podmínek, za nichž 

si sama půjčuje. Více informací je k dispozici zde. 

Ve středu 21. října se velvyslanci členských zemí Unie v 

rámci jednání Rady shodli na společné pozici u balíčku 

pro obnovu kapitálových trhů. Současná pravidla by 

měla být upravena tak, aby evropské firmy mohly 

snadněji získat kapitál na veřejných trzích, banky 

měly větší kapacitu pro poskytování půjček a 

podpořily se investice do ekonomiky.  Podrobnosti 

jsou uvedeny zde. 

Dnes, 23. října se v dopoledních hodinách uskutečnilo 

videokonferenční jednání Rady EU pro 

konkurenceschopnost ve formaci pro vnitřní trh a 

průmysl. Ministři debatovali o důležitosti inovací pro 

obnovu ekonomiky EU zasažené pandemií koronaviru a 

posílení unijní konkurenceschopnosti. Českou republiku 

na jednání zastupovala náměstkyně ministra Martina 

Tauberová, jež ve svém vystoupení zdůraznila 

nutnost podpory kvalitního výzkumu v oblasti 

umělé inteligence a inovací a vytvoření stabilního 

regulatorního rámce na vnitřním trhu, a to včetně 

zajištění spravedlivé hospodářské soutěže. 

Regulace však zároveň nesmí působit 

demotivačně na příchozí přímé zahraniční 

investice a přinášet na unijní podniky další 

administrativní zátěž. 
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