
V pondělí 15. listopadu dosáhly Evropský 

parlament a Rada EU neformální politické dohody 

o rozpočtu EU na příští rok. Dohodnuté závazky 

dosahují výše 169,5 mld. EUR a platby 170,6 mld. EUR. 

Finanční prostředky mají pomoci nastartovat oživení 

unijní ekonomiky a stimulovat další investice do 

zelenější, digitálnější a odolnější EU. Dohodnuta je mj. 

alokace 49,7 mld. EUR na závazky na podporu oživení 

prostřednictvím posílení investic do hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti, 1,2 mld. EUR v rámci 

Fondu pro spravedlivou transformaci na podporu 

přechodu ke klimatické neutralitě nebo 12,2 mld. EUR v 

rámci programu Horizont Evropa na podporu unijního 

výzkumu v oblastech jako digitalizace, průmysl či 

energetika. Více se můžete dočíst zde. 

V úterý 16. listopadu Evropská komise publikovala 

zprávu, podle níž EU investuje více než 1,1 mld. 

EUR do sedmi rozsáhlých inovativních projektů 

v rámci Inovačního fondu. Projekty, které uspěly 

v rámci první výzvy Inovačního fondu, pokrývají širokou 

škálu odvětví relevantních pro dekarbonizaci různých 

sektorů unijního průmyslu a energetiky. Jedná se o 

odvětví chemických látek, oceli, cementu, rafinerie, 

elektřiny a tepla. Dne 26. října Komise zveřejnila 

druhou výzvu, do níž se mohou znovu přihlásit všechny 

projekty, jež nebyly v první výzvě úspěšné. Podrobné 

informace jsou uvedeny zde. 

Ve čtvrtek 18. listopadu Komise přijala sdělení o 

politice hospodářské soutěže připravené na nové 

výzvy. Sdělení vymezuje důležitost politiky 

hospodářské soutěže pro oživení, ekologickou a digitální 

transformaci EU a také pro odolnost vnitřního trhu. 

Účinná a dobře nastavená politika hospodářské soutěže 

má pomoct Unii čelit novým výzvám, mezi něž patří 

náročná cesta pro oživení po krizi způsobené pandemií 

onemocnění COVID-19, posílení odolnosti unijního 

průmyslu a dosažení vedoucí úlohy v zelené a digitální 

transformaci. Sdělení se věnuje i aktualizaci pravidel 

pro státní podpory a uvádí, že nová vodítka pro státní 

podporu v oblasti klimatu, životního prostředí a 

energetiky vyjdou v prosinci. Více informací je 

k dispozici zde. 

Ve stejný den Komise rozhodla o v pořadí již 

šestém prodloužení dočasného rámce pro 

poskytování veřejné podpory do 30. června 2022. 

Platnost dočasného rámce v jeho aktuální verzi měla 

vypršet na konci tohoto roku. Současně s prodloužením 

platnosti dočasného rámce v zájmu urychlení oživení 

Komise rozhodla i o zavedení dvou nových opatření 

s cílem vytvořit přímé pobídky pro progresivní opatření 

na podporu soukromých investic a solventnosti. 

Opatření na podporu investic pomohou členským 

státům řešit investiční mezeru vzniklou v důsledku krize 

tím, že budou moci vytvářet pobídky pro investice 

realizované podniky a využívat tento nástroj k urychlení 

ekologické a digitální transformace. Druhé opatření na 

podporu solventnosti je pak určeno na mobilizaci 

soukromých finančních prostředků na investice do 

malých a středních podniků, včetně start-upů a malých 

společností. Dočasný rámec pro poskytování veřejné 

podpory umožnil členským státům poskytovat cílenou a 

přiměřenou pomoc podnikům v nouzi v období od 

vypuknutí pandemie onemocnění COVID-19. 

Podrobnosti se můžete dočíst zde a zde. 

Komise také zveřejnila zprávu o zaměstnanosti a 

obchodu, jež poskytuje řadu statistických údajů 

napříč odvětvími či profesemi jak na úrovni EU, 

tak i na úrovni členských států. Zpráva například 

uvádí, že na vývozu z Unie závisí více než 38 

milionu pracovních míst. Oproti stavu před deseti 

lety tak došlo k nárůstu o 11 milionů nových míst. 

V porovnání s rokem 2000 pak celkový nárůst 

pracovních míst souvisejících s vývozem vzrostl o 75 %, 

přičemž objem vývozu vzrostl o 130 %. Tato pracovní 

místa závislá na vývozu jsou navíc průměrně o 12 % 

lépe placena než práce v hospodářství jako celku. 

Hlavní zastoupení mezi vývozci s podílem 93 % mají 

malé a střední podniky. Více informací je uvedeno zde.  
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