
V úterý 27. dubna Evropská komise schválila 

český program veřejné podpory k úhradě 

nepokrytých fixních nákladů v objemu 1,9 mld. 

EUR. Tento program je v souladu s pravidly Dočasného 

rámce Evropské komise pro veřejnou podporu. Podpora 

ve formě přímých dotací se bude vztahovat na všechny 

podniky bez ohledu na velikost či sektor, s výjimkou 

sektoru finančního. Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

Ve středu 28. dubna Evropský parlament schválil 

dohodu mezi EU a Spojeným královstvím o 

obchodu a spolupráci. Pro hlasovalo 660 

europoslanců, 5 europoslanců se vyjádřilo proti a 32 se 

zdrželo hlasování. Dohoda, na níž se hlavní vyjednavači 

obou stran domluvili 24. prosince loňského roku, byla 

prozatímně prováděna od 1. ledna 2021 a bylo nutné, 

aby ji Evropský parlament schválil do konce letošního 

dubna. Včera dohodu formálně schválila i Rada a dnes 

byla publikována v Úředním věstníku. Dne 1. května 

2021 tak dohoda vstoupí v platnost. Poslanci 

Evropského parlamentu vítají přínosy dohody, zejména 

zachování nulových kvót a cel. Podrobnosti jsou 

k dispozici zde. 

Ve čtvrtek 29. dubna Komise zveřejnila sdělení o 

zlepšování právní úpravy, které je součástí snah o 

zjednodušení unijní legislativy a redukování její 

zátěže. Mezi navrhovaná opatření Komise mimo jiné 

patří odstranění překážek a byrokracie, které zpomalují 

investice a budování infrastruktury 21. století, a 

racionalizaci legislativy směrem k udržitelnosti, digitální 

transformaci nebo integraci strategického výhledu do 

tvorby unijních politik. Vice informací je k nalezení zde. 

Ve čtvrtek Evropský parlament schválil mandát 

k zahájení jednání o návrhu k certifikátu EU pro 

COVID-19 (dříve označovaného jako digitální 

zelený certifikát). Tento certifikát by měl v papírové 

nebo digitální formě obsahovat informace o očkování 

dotyčné osoby proti koronaviru, výsledek o negativním 

testu nebo o překonání tohoto onemocnění. Držitelé 

těchto certifikátů by neměli podléhat dalším cestovním 

omezením jako jsou například karanténa nebo 

testování. Zároveň Parlament prosazuje, aby členské 

země zajistily takové testování na přítomnost 

onemocnění COVID-19, které by zabránilo diskriminaci 

cestujících na základě jejich finančních možností. 

Certifikáty budou obsahovat prvky, které zabrání 

podvodům a padělání. Osobní údaje získané 

z certifikátu nepůjde ukládat v cílových destinacích 

v rámci členských států a na úrovni EU ani nevznikne 

žádná centrální databáze. Další informace jsou 

k dispozici zde. 

Ve čtvrtek došlo ke schválení návrhu na zřízení 

Evropského obranného fondu (EDF) ze strany 

Parlamentu. EDF je hlavním nástrojem Komise pro 

podporu obranné spolupráce napříč Unií. Fond 

s rozpočtem 7,9 mld. EUR je prvním společným 

programem pro podporu vojenského výzkumu. Finanční 

prostředky budou rozděleny do dvou pilířů. Přibližně 2,6 

mld. EUR bude vyčleněno na spolupráci ve výzkumných 

projektech se zaměřením na nové a budoucí 

bezpečnostní hrozby. Druhý pilíř s alokací 5,3 mld. EUR 

doplní investice členských států a je určen na 

spolufinancování nákladů na rozvoj obranných 

schopností navazující na výzkumnou fázi. Fond bude 

hrát klíčovou roli v zapojení malých a středních podniků 

do dodavatelských řetězců v sektoru obrany a širší 

přeshraniční průmyslové spolupráce. Členské státy by 

díky EDF měly získávat nejmodernější interoperabilní 

technologie a vybavení, jež budou v souladu s jejich 

potřebami na zabezpečení obranyschopnosti. 

V konečném důsledku EDF přispěje k bezpečnosti 

občanů Unie a pomůže posílit technologickou suverenitu 

EU. Více informací je k dispozici zde. 

Ve čtvrtek vyjednavači Rady a Parlamentu dosáhli 

předběžné dohody ohledně dočasného opatření, které 

by poskytovatelům služeb elektronických 

komunikací jako například webové e-mailové 

nebo komunikační služby umožnilo detekovat, 

odstraňovat a nahlašovat incidenty ohledně 

zneužívání dětí na internetu. Toto dočasné opatření 

bude platné po dobu maximálně tří let nebo do doby, 

než vstoupí v platnost právní úprava, kterou chce 

Komise představit ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Další 

informace jsou k dispozici zde. 

 

Ve středu Evropský parlament schválil 
dohodu mezi EU a Spojeným královstvím 
o obchodu a spolupráci.  
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