
V pondělí 5. a v úterý 6. července proběhla 

návštěva předsedy Evropské rady Charlese 

Michela v Litvě. Předseda Michel vyzdvihl přístup 

členských zemí k očkování proti nemoci COVID-19 a 

zdůraznil potřebu mezinárodní solidarity. Jako příklad 

uvedl mechanismus COVAX, který poskytuje finanční 

prostředky na nákup vakcín pro země, které k nim 

nemají přístup. Hospodářská obnova Unie bude dle 

předsedy Michela středobodem snah členských států a 

přes výzvy, které s sebou přináší, je potřeba ji vidět 

jako příležitost pro růst a hospodářský rozvoj. 

Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

V úterý 6. července Komise přijala soubor 

opatření, která zvyšují její ambice v oblasti 

udržitelného financování. Balíček opatření kromě 

strategie udržitelného financování obsahuje také návrh 

standardu EU pro zelené dluhopisy a akt v přenesené 

pravomoci o taxonomii v oblasti klimatu, který stanoví, 

jaké informace musí finanční i nefinanční společnosti 

zveřejňovat z hlediska udržitelnosti jejich činnosti, a to 

na základě článku 8 nařízení o taxonomii. Další 

informace jsou k dispozici zde. 

Ve středu 7. července Evropská komise zveřejnila 

průběžnou hospodářskou prognózu. Prognóza 

uvádí, že díky otevírání ekonomik a optimistickým 

ukazatelům hospodářského klimatu ekonomický růst 

Evropské unie zrychluje. Hlavními příčinami pozitivního 

trendu jsou silná hospodářská činnost v prvním čtvrtletí 

letošního roku, účinná strategie proti šíření nemoci 

COVID-19 a narůstající míra proočkovanosti. 

Hospodářský růst v EU by měl letos zaznamenat 4,8 % 

a příští rok 4,5 %. Na úroveň před krizí by se měl 

reálný HDP vrátit v posledním čtvrtletí letošního roku. 

Více informací zde. 

Ve stejný den Komise také zveřejnila zprávu o 

politice EU v oblasti hospodářské soutěže za rok 

2020. Komise v této zprávě uvádí, že v loňském roce 

Komise díky současnému právnímu rámci v oblasti 

hospodářské soutěže výrazně pomohla členským 

státům pružněji reagovat na dopady způsobené 

epidemií nemoci COVID-19. Například dočasný rámec 

pro opatření veřejné podpory na podporu hospodářství, 

který byl přijat na počátku pandemie, poskytl členským 

zemím prostor pro adekvátní podporu ekonomik 

zasažených krizí. Komise také mj. přijala návrh nařízení 

o digitálních trzích, který má být odpovědí na vybrané 

negativní důsledky chování platforem, jež fungují jako 

tzv. strážci na vnitřním trhu. Kromě toho Komise také 

přijala bílou knihu k zahraničním subvencím na vnitřním 

trhu. Zpráva je dostupná ke stažení zde. 

Ke dni 1. července převzalo Slovinsko již po druhé 

od svého vstupu do Evropské unie předsednictví 

v Radě EU. Je tak poslední zemí stávajícího 

předsednického tria Německo – Portugalsko – 

Slovinsko. Mottem slovinského předsednictví je 

„Společně. Odolná. Evropa“ s odkazem na důležitost 

soudržnosti obyvatel EU i jednotu členských zemí při 

řešení společných problémů. Mezi hlavní priority 

slovinského předsednictví patří implementace 

Víceletého finančního rámce na roky 2021 – 2027 a 

dodatečně vytvořeného nástroje Příští generace EU. 

Slovinsko se zaměří také na zlepšení fungování 

vnitřního trhu a posílení odolnosti průmyslu EU 

v souvislosti s aktualizovanou průmyslovou strategií 

Unie. Slovinsko hodlá rovněž navázat na ambiciózní 

tempo a pokrok Portugalska v projednávání 

legislativních návrhů, které reformují fungování 

Jednotného digitálního trhu. Jedná se zejména o návrhy 

aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích. 

Kromě toho se slovinské předsednictví zaměří na 

očekávaný balíček legislativních návrhů označovaný 

jako Fit for 55, který by měla Komise zveřejnit ve 

středu 14. července. Balíček má pomoci zajistit, aby EU 

dosáhla cíle snížit emise oxidu uhličitého do roku 2030 

minimálně o 55 % ve srovnání s rokem 1990. 

V mezinárodní dimenzi Slovinsko během svého 

předsednictví hodlá podporovat snahy o rozšiřování sítě 

obchodních dohod EU, rozvíjet transatlantické obchodní 

vazby nebo finalizovat obchodní dohody EU s Mexikem 

a uskupením Mercosur. Další informace se můžete 

dozvědět zde a zde. 
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