
V pondělí 12. dubna Evropská komise vyzvala více 
než tisíc členů Aliance EU pro čistý vodík, aby 
začali zasílat své projekty pro obnovitelné a 
nízkouhlíkové vodíkové technologie a řešení. 
Aliance bude totiž hrát klíčovou úlohu při usnadňování a 
provádění opatření vodíkové strategie EU, jejímž cílem 
je rozšíření využívání čistého vodíku v Unii. Jako 
nejzazší termín pro zaslání projektů byl stanoven 7. 
květen 2021. Ve dnech 17. a 18. června tohoto roku 
pak budou vybrané projekty prezentovány v rámci 
Vodíkového fóra. Více informací zde a zde. 

V úterý 13. dubna Rada přijala postoj k Programu 
pro jednotný trh na období 2021-2027. Nový 
program s celkovým rozpočtem 4,2 mld. EUR slučuje 
činnosti, které byly dříve financovány ze šesti různých 
programů. Hlavním cílem programu je, aby občané, 
spotřebitelé, podniky a orgány veřejné správy mohli 
plně využívat výhod vnitřního trhu. Podrobnosti jsou 
k dispozici zde. 

Ve středu 14. dubna Komise podnikla kroky, 
kterými zajistí, aby půjčky z dočasného rámce na 
podporu hospodářského oživení Příští generace 
EU byly financovány za co nejvýhodnějších 
podmínek pro členské země. Do konce roku 2026 
hodlá Komise na kapitálových trzích získat až 800 
miliard EUR, a to pomocí diverzifikované strategie 
financování, která kombinuje používání různých 
nástrojů a technik financování s otevřenou a 
transparentní komunikací s účastníky trhu. Finanční 
prostředky dočasného nástroje pak budou využity na 
ekonomickou obnovu a urychlení modernizace unijní 
ekonomiky pomocí zelené a digitální transformace. Více 
se můžete dočíst zde. 

Ve středu členské státy schválily společnou pozici 

k digitálním zeleným certifikátům, které mají 
usnadnit bezrizikový volný pohyb v rámci EU 
během pandemie COVID-19. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu podporuje rychlé schválení této legislativy. 

Ve čtvrtek 15. dubna výbory Evropského 
parlamentu pro zahraniční obchod (INTA) a pro 
zahraniční věci (AFET) přijaly dohodu o obchodu a 
spolupráci mezi EU a Velkou Británií (VB), a tím 
doporučily Parlamentu, aby dohodu na svém příštím 
plenárním schválil. Vyjednavači EU a VB se shodli na 
podmínkách dohody o obchodu a spolupráci dne 24. 
prosince loňského roku, tedy týden před koncem 
přechodného období. Pro omezení dopadů brexitu se 
obchodní dohoda prozatímně uplatňuje do konce 

letošního dubna. Více informací je k dispozici zde. 

Ve čtvrtek Komise přijala několik prováděcích 
aktů a pokynů ohledně programu InvestEU pro 
usnadnění zahájení operací v rámci tohoto 
programu. Dokument s pokyny pro investice nabízí 
detailní informace ohledně požadavků, které finanční a 
investiční operace musí splňovat, aby mohly získat 
podporu z programu InvestEU. Druhý dokument 
s pokyny ohledně prokazování udržitelnosti uvádí, jaké 
podmínky musí financování a investiční operace v rámci 
InvestEU splnit s ohledem na závazky Unie v klimatické, 
environmentální a sociální oblasti. Další informace je 
uvedeno zde. 

Ve čtvrtek také proběhla neformální schůzka 
místopředsedy Komise Maroše Šefčoviče s 
Davidem Frostem z VB. Jednání se uskutečnilo jako 
součást intenzivních snah EU nalézt společné řešení pro 
plnou implementaci Protokolu o Irsku a Severním Irsku, 
který je v rámci tzv. výstupové dohody pojistkou pro 
zachování Velkopáteční dohody. Úspěšná implementace 
protokolu je nezbytná pro zachování míru a stability 
v regionu a zároveň je způsobem, jak zamezit vzniku 
„tvrdé“ hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Další 
informace jsou k dispozici zde. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že se v pondělí 26. 
dubna pod názvem „EU Trade Policy Day 2021“ 
uskuteční celodenní videokonference zaměřená na 
témata spojená s obnovou globální ekonomiky po 
pandemii nemoci COVID-19. Konference se vedle 
místopředsedy Komise Valdise Dombrovskise či 
místopředsedkyně Evropského parlamentu Heidi 
Hautalaové zúčastní i nová generální ředitelka Světové 
obchodní organizace Ngozi Okonjo-Iwealaová. Mezi 
hlavní témata konference bude patřit role EU a Světové 

obchodní organizace v souvislosti s globálními výzvami, 
multilateralismus jako motor světového hospodářského 
oživení nebo pravidla globálního obchodu pro 
udržitelnější a spravedlivější globalizaci. Více informací 
včetně registrace na tuto konferenci naleznete zde. 

 

V úterý Rada přijala postoj k Programu 
pro jednotný trh na období 2021-2027, 
jehož hlavním cílem je, aby občané, 
spotřebitelé, podniky a orgány veřejné 
správy mohli plně využívat výhod 
vnitřního trhu.  
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12. DUBNA — 16. DUBNA 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_1681
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_cs
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/04/13/council-adopts-position-on-4-2-billion-single-market-programme-for-2021-2027/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_1703
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210415IPR02102/ep-committees-recommend-giving-consent-to-eu-uk-agreement
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_1761
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_1801
https://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=2262#speakers
mailto:bednarm@mpo.cz
http://www.mpo.cz/
mailto:is_rks@mpo.cz?subject=Aktuality%20z%20Evropské%20unie
http://www.businessinfo.cz/aktuality-mpo-eu
https://twitter.com/mpo_tweetuje
https://www.facebook.com/mpocr/
https://www.mpo.cz/

