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orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti
a produkty uvádíme níže.
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SOCIÁLNÍ DLUHOPISY V RÁMCI EU SURE
Komise vydá dluhopisy EU SURE v hodnotě
100 miliard eur jako sociální dluhopisy.

Rámec pro sociální dluhopisy
Komise přijala rámec pro sociální dluhopisy,
který má poskytnout investorům jistotu týkající se využití finančních zdrojů. Ti, kteří
do dluhopisů investují, budou mít jistotu, že
se finance použijí v sociální oblasti. Podpora
z nástroje SURE je poskytována členským
státům na ochranu pracovních míst a na snížení sociálního dopadu pandemie covid-19.
Lidé si mohou udržet svou práci. (EC 1)

Výhodné půjčky pro členské státy
Finance budou poskytnuty členským státům
jako půjčky, které pokryjí náklady související

VÍCE ZDE

s úhradou nákladů na zkrácenou pracovní
dobu a podobných instrumentů na ochranu
pracovních míst.
Zároveň musí členské státy podávat zprávy
o sociálním dopadu dluhopisů, aby byla jistota, že finanční prostředky budou skutečně
plně využity pro sociální oblast. Rámec
pro sociální dluhopisy má přilákat investory,
kteří preferují, aby byly jejich peníze využity
pro environmentální a sociální účely. Půjčky
získají členské státy za výhodných podmínek.
Nově obdrží finanční podporu také Maďarsko
a celková výše podpor bude dosahovat
na 87,8 miliardy eur pro sedmnáct členských
států. Formální žádosti o podporu z nástroje
SURE mohou členské státy nadále předkládat. (EC 2)

KOMISE SCHVÁLILA AKVIZICI CME SKUPINOU PPF
Komise nepodmíněně schválila navrhované
převzetí společnosti Central European Media
Enterprises (CME) skupinou PPF Group NV
(PPF), jelikož se nedomnívá, že by došlo k narušení hospodářské soutěže v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Charakteristika společností
Obě společnosti jsou aktivní v oblasti získávání vysílacích práv na sportovní utkání v České
republice a na Slovensku a v oblasti prodeje
reklamního prostoru v ČR. Přesněji řečeno
CME se řadí mezi velkoobchodní poskytovatele televizních kanálů v řadě členských států
se sídlem na Bermudách. Na straně druhé
PPF se sídlem v Nizozemsku nabízí maloobchodní audiovizuální a telekomunikační služby v Bulharsku, České republice a na Slovensku.

Žádost a výsledky šetření
Komise provedla šetření trhu, ze kterého vyplývá, že převzetí neovlivní postavení obou
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výše uvedených společností na trhu. Společnosti mezi sebou nesoupeří o stejná práva
nebo transakce. Činnost skupiny PPF představuje zanedbatelný podíl a významně neposílí
postavení společnosti CME v oblasti prodeje
reklamního prostoru v ČR. Komise dále zkoumala, zda by mohla skupina PPF zabránit nebo omezit přístup svým konkurentům ke kanálům CME v Česku, případně zda by mohla
bránit konkurenčním televizním kanálům
v přístupu ke své distribuční platformě. Šetření tyto obavy nepotvrdilo. Dále se zaměřila
na to, zda by společnost CME přestala poskytovat televizní reklamní prostor konkurentům
PPF v Bulharsku, v Česku a na Slovensku a
naopak. Ani toto podezření šetření nepotvrdilo.
Komise se domnívá, že tato transakce, která
byla avizována k 1.9.2020, nenaruší hospodářskou soutěž v EHP a schválila spojení podniků. (EC 4)
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PLÁN NA PODPORU ROMŮ V EU
Komise přijala desetiletý plán, který zahrnuje
návrh doporučení Rady na podporu Romů
v EU.

Na co se plán zaměří
Dle návrhu je podstatné zaměřit se na rovnost, začlenění, vzdělávání, zaměstnanost,
bydlení, zdravotní péči a účast Romů v běžném životě. Každá oblast má vytyčené cíle a
Komise vydala doporučení pro členské státy,
jak cílů dosáhnout. V daných oblastech bude
měřen dosažený pokrok. EU by měla zlepšit
poskytování nezbytné podpory, kterou Romové ve členských státech potřebují.

Hlavní cíle
Hlavním cílem je dosažení úplné rovnosti a
Komise pro rok 2030 navrhla tyto cíle:
 Procento Romů, kteří čelí diskriminaci,
musí být sníženo o polovinu.
 Procento Romů, kteří diskriminaci ohlásí,
se musí zdvojnásobit.
 Mezera chudoby mezi Romy a zbytkem
populace se musí snížit alespoň o polovinu.
 Rozdíl účasti na předškolním vzdělávání
se musí snížit o polovinu.
 Podíl romských dětí navštěvujících segregované základní školy v členských státech
s významným podílem romské populace
se musí snížit o polovinu.
 Rozdíly v zaměstnanosti mužů a žen musí
poklesnout o polovinu.
 Rozdíl ve střední délce života se musí
snížit o polovinu.
 Rozdíly ohledně deprivace v oblasti bydlení je nutné snížit minimálně o třetinu.
 Přístup k vodě z vodovodu musí mít nejméně 95 % Romů.

VÍCE ZDE
Romů do společnosti. Jedná se o rozvoj systémů podpory romských obětí diskriminace,
kampaně ve školách, významnou podporu
finanční gramotnosti, podporu zaměstnávání
Romů ve veřejných institucích, stejně jako
zlepšení přístupu romských žen k lékařským
prohlídkám a plánovanému rodičovství.

Vnitrostátní strategie
Členské státy mají do září 2021 předložit vnitrostátní strategii a každé dva roky podávat
zprávu o provádění. Pokrok při plnění cílů
bude sledován pro rok 2030 a bude vycházet
z průzkumu, který provede Agentura Evropské unie pro základní práva.

Akční plán EU proti rasismu
Nový strategický plán pro Romy je prvním
bodem k provádění akčního plánu EU proti
rasismu na období 2020 – 2025 a naplněním
závazku Ursuly von der Leyen k vytvoření tzv.
Unie rovnosti. (EC 3)

Helena Dalli, Komisařka pro rovnost příležitostí

Dosažení cílů
Členské státy by měly zavést adekvátní politiky k tomu, aby bylo těchto cílů dosaženo.
Členské státy by se měly řídit pokyny vydanými Komisí z důvodu rychlejšího začleňování

Přehled ekonomických událostí v EU

Věra Jourová, Místopředsedkyně EK a komisařka pro hodnoty a transparentnost
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HOSPODÁŘSKÝ A INVESTIČNÍ PLÁN PRO ZÁPADNÍ BALKÁN
Komise přijala hospodářský a investiční plán
pro západní Balkán, který si klade za cíl hospodářsky oživit tento region, podpořit zelenou a
digitální transformaci a napomoci konvergenci
s EU.

Hlavní cíle investičního plánu
Dle investičního plánu bude mobilizováno až
9 miliard eur. Podpoří se lidský kapitál, udržitelná konektivita, konkurenceschopnost a
růst, zelená a digitální transformace.
Komise současně představila pokyny pro provádění zelené agendy pro západní Balkán.
Zde jsou plánována opatření do pěti pilířů.
 klimatická opatření (dekarbonizace,
energetika, mobilita)
 oběhové hospodářství (odpady, recyklace, udržitelná produkce, účinné využívání
zdrojů)
 biodiverzita (ochrana a obnova přírodního bohatství regionu)
 boj proti znečištění ovzduší, vod a půdy
 udržitelné potravinové systémy a venkovské oblasti

VÍCE ZDE

Podstatná je digitalizace v souladu se zelenou
a digitální transformací. V plánu je uvedena
podpora investic do hlavních silničních a železničních propojení v regionu, obnovitelných
energií, opravy budov (a zvýšení energetické
účinnosti), infrastruktury pro odpady a odpadní vody a zavedení širokopásmové infrastruktury, zvýšení investic v soukromém
sektoru, které podpoří konkurenceschopnost
a inovace malých a středních podniků a systém záruk pro mladé lidi.

Investice a sbližování
Unie poskytne záruky, které sníží náklady
na financování veřejných i soukromých investic, stejně jako poklesne riziko pro investory.
Podpora v příštích letech mobilizuje investice
ve výši až 20 miliard eur. Z regionu západního
Balkánu by se měla stát atraktivnější investiční oblast díky lepšímu propojení ekonomik.
V listopadu by měla být na summitu v Sofii
nastolena nová vize, co se týče vytvoření regionálního hospodářského prostoru. EU usiluje o to, aby se tento region přiblížil jednotnému trhu EU. (EC 5)

Olivér Várhelyi, evropský komisař pro sousedství a rozšíření, v Albánii v rámci hospodářského
a investičního plánu na podporu hospodářského oživení a konvergence západního Balkánu.
Přehled ekonomických událostí v EU
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SDĚLENÍ O ROZŠÍŘENÍ EU: BALKÁN A TURECKO
Výroční zprávy posuzují, jak západní Balkán
a Turecko provádí reformy na doporučení EU.

Země západního Balkánu
U zemí západního Balkánu je stále problematický pokrok v oblasti právního státu, který
jde ruku v ruce s nedostatkem politické vůle.
Panuje zde značný problém dodržování zásady nezávislosti soudnictví. Tempo boje proti
korupci se zpomalilo. Svoboda projevu a pluralita sdělovacích prostředků v loňském roce
zaznamenala minimální pokrok. Komise posuzovala vyváženost přístupových jednání
s Černou Horou a Srbskem a navrhla uspořádání mezivládních konferencí, které se budou
konat každoročně po zveřejnění balíčku Komise. (EC 6) Albánie a Severní Makedonie
učinila pokrok při provádění reforem. Albánie
se blíží ke splnění podmínek stanovených
Radou. Bosna a Hercegovina se zaměří na 14
priorit, které Komise uvádí ve stanovisku
k žádosti o členství v EU. V Kosovu nastal velmi malý pokrok, co se týče předesílaných
reforem. Je potřeba, aby orgány této země

VÍCE ZDE

vynaložily větší úsilí. Komise přijala komplexní
hospodářský a investiční plán pro západní
Balkán, díky němuž by se mělo urychlit dlouhodobé oživení regionu, zelená a digitální
transformace, podpořit regionální hospodářská spolupráce, hospodářský růst a reformy,
které jsou nezbytně nutné pro členství v EU.
Turecko
V Turecku se výrazně zhoršila situace v oblasti demokracie, právního státu, základních
práv a nezávislosti soudnictví. V letech 2018
a 2019 se přístupová jednání s Tureckem zastavila a nelze uvažovat o otevření či uzavření
dalších kapitol.

Přístupová jednání s jednotlivými zeměmi
Přístupové jednání s Černou Horou bylo zahájeno v roce 2012, se Srbskem v roce 2014,
Tureckem 2005, letos se zahájila přístupová
jednání se Severní Makedonií a Albánií. Mezi
potenciální kandidáty, kteří žádost podali
v roce 2016, patří Kosovo a Bosna a Hercegovina. (EC 7)

Olivér Várhelyi, evropský komisař pro sousedství a rozšíření, na tiskové konferenci.
Přehled ekonomických událostí v EU

6

EUROZÓNA +

LÉKY A OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
Dodávky přípravku Veklura (Remdesivir)
Komise podepsala s farmaceutickou společností Gilead rámcovou smlouvu o společném
zadávání veřejných zakázek na dodávku až
500 000 léčebných dávek přípravku Veklura
(Remdesivir). Dle smlouvy je možné dodávku
zvýšit nad 500 000 léčebných dávek. Zadávání se účastní 36 zemí (země EU, EHP, Spojené
království, šest kandidátských zemí a potenciální kandidáti - Albánie, Republika Severní
Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Kosovo a
Bosna a Hercegovina). Země mohou zadávat
objednávky na pořízení léku přímo. Podpis
smlouvy navazuje na smlouvu Komise se společností Gilead na zajištění 33 380 léčebných
dávek léku, který je distribuován od srpna
v rámci EU a ve Spojeném království. Smlouva v hodnotě 70 milionů eur byla financována
z nástroje Komise pro mimořádnou podporu.
Léčebné dávky nakoupené z prostředků nástroje pro mimořádnou podporu pomohly
od srpna do října pokrýt okamžité potřeby
k zajištění léčby pacientů v kritickém stavu.
Léky byly rozeslány v několika zásilkách. Díky
smlouvě o společném zadávání veřejných
zakázek budou mít země i nadále zajištěnu
nepřerušenou dodávku přípravku Veklura,

VÍCE ZDE

pokud se jej rozhodnou pořídit. Členské státy
mohou nástroj EU pro společné zadávání veřejných zakázek využívat od dubna k objednávkám osobních ochranných prostředků,
ventilátorů a laboratorního vybavení. (EC 8)

Očkování
Evropská komise schválila třetí smlouvu
(Komise v minulosti podepsala smlouvu
s AstraZeneca a Sanofi-GSK) s farmaceutickou
firmou Janssen Pharmaceutica NV (součástí
koncernu Johnson & Johnson) na vakcínu
proti nemoci covid-19. Jakmile bude zřejmé,
že je vakcína účinná, umožní smlouva členským státům pořídit očkovací látku pro 200
milionů osob. Členské státy budou moci nakoupit očkovací látku pro dalších 200 milionů
lidí, vakcínu darovat do zemí s nižšími a
středními příjmy nebo ji přesměrovat do jiných evropských zemí podle potřeby. Komise
financuje výrobcům očkovacích látek část
počátečních nákladů formou záruk předběžného nákupu. Vynaložené peníze jsou zálohou
na nákup očkovacích látek, který po úspěšném uvedení vakcíny na trh uskuteční jednotlivé členské země. (EC 9)

URSULA VON DER LEYEN KE COVID-19
Předsedkyně Ursula von der Leyen se na tiskové konferenci po zvláštním zasedání Evropské rady vyjádřila ke koronavirové krizi.
K dlouhodobému řešení krize je nezbytný pokrok v oblasti vakcín. Komise uzavřela dvě dohody o nákupu a jedná s dalšími čtyřmi společnostmi. Prostřednictvím dohod o pokročilém nákupu investuje do výrobních kapacit,
aby bylo zajištěno, že přístup k vakcínám bude k dispozici evropským občanům. Podstatným bodem je také strategie očkování - koho

Přehled ekonomických událostí v EU
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očkovat jako první. Komise před letní přestávkou navrhla plán očkovacího schématu,
který byl přijat Výborem pro zdravotní bezpečnost. Dále diskutovala o tom, že je potřeba lépe pracovat na koordinaci hodnocení a
opatření, která mají být přijata ve všech členských státech. Jedná se o barevné označení
regionů a o to, jaká jsou společná pravidla
pro červený, oranžový nebo zelený region.
(EC 12)
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PRODLOUŽENÍ RÁMCE STÁTNÍ PODPORY
Komise se rozhodla prodloužit platnost dočasného rámce státní podpory ze dne
19. března 2020 na podporu ekonomiky v době pandemie až do 30. června 2021.

VÍCE ZDE

kapitalizací stávajícím akcionářem
(zachovaly by se záruky, kapitálová účast
bude nezávisle oceněna a tak nebude
ohrožena účinná hospodářská soutěž).
(EC 13)

Navrhované změny
Došlo k úpravě jeho působnosti. Původně
tento rámec platil do 31.prosince 2020.
 Stávající ustanovení se prodlouží do
30. června 2021 (členské státy by měly
pomoci podnikům v případech, kdy nebylo možné využít stávající rámec, nebo kdy
se pomoc nestihla projevit).
 Působnost rámce se rozšíří tak, aby členské státy mohly přispívat na fixní náklady
společností, které nemohou být pokryty
příjmy (zabrání se zhoršování kapitálové
situace podniků).
 Úprava podmínek souvisejících s rekapitalizačním opatřením dle dočasného
rámce, pokud jde o ukončení účasti státu
v podnicích, ve kterých byl stát před re-

Jak se postupně změnil stávající rámec
Dočasný rámec byl změněn nejprve 3. dubna
2020, kdy se rozšířila možnost poskytování
veřejné podpory na výzkum, testování a výrobu produktů zaměřených na překlenutí koronavirové nákazy, dále se posílila možnost
ochrany pracovních míst. Druhá změna nastala 8. května 2020. Ta s sebou do rámce
nově zahrnula opatření týkající se rekapitalizace a podřízeného dluhu. Poslední změna
nastala 29. června, kdy Komise rámec rozšířila ve prospěch mikropodniků, malých podniků a startupů. Dočasný rámec platil do konce
tohoto roku, tj. do 31. prosince 2020, nově
bude platit až 30. června 2021. (EC 10)

POLITIKA SOUDRŽNOSTI V SOUVISLOSTI S COVID-19
Komise oznámila předběžné výsledky investiční iniciativy pro reakci na koronavirus (CRII)
a investiční iniciativy pro reakci na koronavirus
plus (CRII+). Od samého začátku krize
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF)
a Fondu soudržnosti (FS) putovalo více než
13 miliard eur na investice, které pomáhají
řešit dopady koronavirové pandemie. Finanční prostředky z fondů EU byly nápomocné
na celostátní, regionální i místní úrovni.
Na zdravotní péči se přerozdělilo 4,1 miliardy
eur, za něž byly nakoupeny lékařské přístroje,
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osobní ochranné prostředky. Skrze granty,
půjčky a další nástroje se uvolnilo 8,4 miliardy
eur na podporu hospodářství, malých a středních podniků. Z ESF bylo poskytnuto 1,4 miliardy eur na záchranu pracovních míst.
Komise spustila internetové stránky, na kterých uvádí otevřená data politiky soudržnosti.
Webové stránky (odkaz na webové stránky
najdete ZDE) informují o fungování politiky
soudržnosti v EU. Platforma je pravidelně
aktualizována a zajišťuje transparentní pohled na investiční iniciativu v rámci koronavirové pandemie. (EC 11)
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