
V úterý 1. března Evropská komise představila 

závěrečnou zprávu speciálně vytvořené skupiny 

na vysoké úrovni k ekonomickým a sociálním 

dopadům pandemie onemocnění COVID-19. Práce 

skupiny se zaměřovala zejména na středně a 

dlouhodobá opatření a posuzovala například dopady 

pandemie na hospodářství a dvojí transformaci, finanční 

systémy, roli soukromého a veřejného sektoru 

v souvislosti s podporou investic a odolného a 

udržitelného hospodářství. Více informací je k dispozici 

zde. 

Rovněž v úterý Komise přijala první výroční 

zprávu o provádění Nástroje pro oživení a 

odolnost. Tento nástroj, který disponuje více než 700 

mld. EUR v běžných cenách, má ve formě příspěvků a 

půjček členským státům poskytnout podporu 

transformačních investic a reforem, které umožní, aby 

Unie vyšla z pandemie COVID-19 silnější. Zpráva uvádí 

řadu příkladů investic a reforem, které již byly díky 

tomuto nástroji financovány. Podrobnější informace 

jsou uvedeny zde. 

Ve středu 2. března Komise zveřejnila sdělení o 

evropském modelu růstu. Sdělení zároveň poslouží 

jako podklad pro neformální diskusi Evropské rady, 

která proběhne v příštím týdnu. Sdělení představuje 

klíčové investice a reformy nezbytné pro dosažení 

společných unijních cílů. K prioritám unijního 

hospodářského růstu patří zelená a digitální 

transformace, posílení hospodářské a sociální odolnosti 

Unie a připravenost na krize. Související informace jsou 

dostupné zde.  

Ve středu Komise spustila veřejnou konzultaci 

k plánované revizi směrnice o bezpečnosti hraček. 

Cílem iniciativy je lépe chránit děti před hračkami, které 

nesplňují standardy a mohou představovat 

bezpečnostní riziko, např. z hlediska chemických látek 

v nich obsažených. Veřejná konzultace navazuje na 

strategii pro udržitelnost chemických látek a hodnocení 

stávajících pravidel bezpečnosti hraček dokončených 

v roce 2020. Veřejná konzultace je otevřena do 25. 

května. Více informací je k dispozici zde. 

Dovolujeme si Vás informovat o spuštění 

webového portálu našiukrajinci.cz, který 

v uplynulých dnech zřídilo Ministerstvo vnitra ČR. 

Tento portál je zaměřen na pomoc pro občany Ukrajiny 

a rovněž slouží jako centrum koordinující nabídky 

pomoci. Na tomto portálu všichni, kteří chtějí podpořit 

občany Ukrajiny, zjistí úplné informace o tom, kam mají 

pomoc směřovat a jaká podpora je potřeba. V této 

souvislosti si Vás také dovolujeme upozornit na 

průběžně aktualizované informace na portálu 

BusinessInfo.cz, které reflektují aktuální situaci 

na Ukrajině a sankce uvalené na Ruskou federaci. 

Na tomto portálu se můžete mj. dozvědět podrobnosti o 

platebním styku českých podnikatelů s Ruskem či nalézt 

potřebné kontakty a odkazy. V souvislosti se zpřísněním 

sankčního režimu a implementací opatření zavedených 

proti Ruské federaci se v případě potřeby můžete 

obrátit i na informační linku MPO na čísle 1212. Bližší 

informace zde a zde. 
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28. ÚNORA—4. BŘEZNA 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/high-level-group_en
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