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NOVÝ AKČNÍ PLÁN EU PRO OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

VÍCE ZDE

Evropská komise přijala akční plán EU pro oběhové

třebovávají největší množství zdrojů a mají poten-

hospodářství, který představuje jednu část Zelené

ciál pro oběhové hospodářství. Nová opatření

dohody pro Evropu.

budou zavedena pro elektronické výrobky, baterie a vozidla, obaly, plasty, textilní výrobky, sta-

Akční plán pro oběhové hospodářství

vebnictví a budovy i potraviny. V neposlední řadě

Cílem plánu je připravit ekonomiku na ekologický

se Komise zaměří na zamezení vzniku odpadů.

směr, zlepšit konkurenceschopnost a chránit ži-

(EC 1)

votní prostředí. Zaměří se na návrhy i výrobu
u oběhového hospodářství s hlavním cílem zajistit

Zelená dohoda pro Evropu

co nejdelší zachování zdrojů v ekonomice. Někte-

Dne 11. prosince 2019 představila Zelenou doho-

ré podniky, spotřebitelé a orgány veřejné správy

du pro Evropu Ursula von der Leyen, která má

udržitelný model již používají. Akční plán EU

za cíl směřovat ekonomiku ke klimaticky neutrál-

pro oběhové hospodářství navrhuje, aby se do-

nímu oběhovému hospodářství. Hospodářský růst

sáhlo stavu, kdy se udržitelné výrobky stanou

má být oddělen od využívání zdrojů. Tlak na pří-

normou. Je potřeba posílit postavení spotřebitelů.

rodní zdroje by se mohl snížit, aby bylo možné

Cílem také je zaměřit se na ta odvětví, která spo-

dosáhnout klimatické neutrality. (EC 2)

Tisková konference k akčnímu plánu pro oběhové hospodářství

EVROPSKÁ KOMISE: 100 DNÍ V ÚŘADĚ

VÍCE ZDE

V rámci prvních 100 dní se Evropská komise Ursu-

lu. Komise klade větší náročnost na ekologičnost

ly von der Leyen zaměřila na Zelenou dohodu

evropské politiky a navrhla finančnímu sektoru

pro Evropu, jejímž hlavním prvkem je evropský

návod pro udržitelné investice. V brzké době plá-

rámec pro klima. Komise dále zahájila práce

nuje předložit strategii v oblasti biologické rozma-

na mechanismu uhlíkového vyrovnání na hrani-

nitosti. (EC 5) Připravuje strategii od zemědělce

cích, jež cílí na zajištění spravedlivějších podmínek

ke spotřebiteli, která má podpořit zemědělce a

pro podniky z EU v celosvětovém měřítku, které se

zajistit udržitelnost v zemědělsko-potravinářském

angažují v oblastech zlepšení klimatu. Komise

řetězci. Hlavním hnacím motorem bude digitální

navrhla mechanismus pro spravedlivou transfor-

transformace, rozvoj umělé inteligence a zajištění

maci, který má zmobilizovat nejméně 100 miliard

bezpečnosti sítí G5. Sto první den působení před-

eur. Jeho součást, Fond pro spravedlivou transfor-

loží Komise průmyslovou strategii zaměřenou

maci má investovat 7,5 miliardy eur z rozpočtu EU

na růst konkurenceschopnosti průmyslu EU, ma-

do regionů nejvíce zasažených přeměnou průmys-

lých a středních podniků. (EC 6)
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EVROPSKÁ KOMISE REAGUJE NA KORONAVIRUS
Na úrovni EU Komise mobilizovala 140 milionů
EUR z veřejného a soukromého financování

VÍCE ZDE

Zmírnění povinnosti leteckých společností

na výzkum vakcín, diagnostiky a léčby koronaviru.

Komise oznámila cílené právní předpisy, které
dočasně zmírní povinnosti leteckých společností

Komise rovněž posílí svou koordinační úlohu a

v souvislosti s používáním letištních slotů podle

bude denně spolupracovat s vnitrostátními minis-

práva EU. Toto opatření uvolní tlak na celé odvětví

try zdravotnictví a vnitra, aby projednali nezbytná

letectví a zejména na menší letecké společnosti.

opatření. Kromě toho provádí inventarizaci do-

Speciální webová stránka o akcích EU v souvislosti

stupných ochranných zařízení a dýchacích přístro-

s ohniskem nákazy koronaviru je také k dispozici

jů, jakož i jejich produkční a distribuční kapacity.

online. (EC 3)

Z hospodářského hlediska Komise zřídí investiční
iniciativu Corona Response, jejímž cílem je nasmě-

Proslov předsedkyně EK

rovat investice v hodnotě 25 miliard EUR na přímou podporu vnitrostátních systémů zdravotní

Dle Ursuly von der Leyen se bude Evropská komise snažit, aby podpora (část z vyčleněných 140

péče, malých a středních podniků, trhů práce

milionů EUR) mohla plynout společnostem, které

a dalších postižených částí hospodářství EU. Dále

ji potřebují a jsou postiženy koronavirem nejvíce.

se použije 7,5 miliard EUR nevyčerpaných struktu-

Za druhé Komise plně využije flexibilitu, která

rálních fondů a uvolní přibližně 17,5–18 miliard

existuje v Paktu o stabilitě a růstu. Konkrétní ná-

EUR z dalších fondů.

pady budou projednány na Euroskupině. (EC 4)

Tisková konference COVID-19: Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise a Charles Michel,
předseda Evropské rady.
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