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22. SUMMIT EU A ČÍNA
Evropská unie a Čína uspořádaly 22. videokonferenci (EU-China Summit), které se zúčastnila
Ursula von der Leyen, Josep Borrell, Li Keqiang
a Xi Jinping.

Summit EU a Čína
Konference měla komplexní program zaměřený na dvoustranné vztahy, regionální
a mezinárodní otázky, na pandemii covid-19 a
následné hospodářské oživení. EU připomněla, že je třeba pokročit v jednáních o komplexní dohodě o investicích mezi EU a Čínou,
která řeší asymetrie v přístupu na trh a zajišťuje rovné podmínky pro všechny. Klíčový je
společný závazek rychle pracovat na vyřešení
řady otázek přístupu na trh a regulačních otázek. Čína potvrdila, že nedávná dohoda mezi
Čínou a USA bude provedena v souladu se
závazky Světové obchodní organizace (WTO)
a bez diskriminace provozovatelů EU. Evropští vývozci okamžitě využijí opatření
na usnadnění obchodu v zemědělskopotravinářském odvětví.

Příští jednání a události
Čína by se měla zapojit do budoucích jednání
o průmyslových subvencích ve WTO a řešit

VÍCE ZDE
nadměrnou kapacitu v ocelářství. V příštích
týdnech by měla EU podepsat s Čínou dohodu o zeměpisných označeních. EU se zabývala nevyřešenými otázkami v oblasti kybernetické bezpečnosti a dezinformací. Čína se musí zavázat k tomu, že přijme opatření ke snížení emisí v krátkodobém horizontu a co nejdříve stanoví cíl neutrality klimatu. V reakci
na pandemii covid-19 zdůraznila EU společnou odpovědnost na globálním úsilí o zastavení šíření viru, podporu výzkumu vakcín a
podporu zeleného a inkluzivního globálního
zotavení. Vyzvala Čínu, aby se zapojila do nezávislého přezkumu zkušeností s covid-19.

Regionální otázky
Diskutovala se také zhoršující se situace
v oblasti lidských práv v Číně, zacházení
s menšinami v Sin-ťiangu a Tibetu, jakož i
omezení základních svobod. EU a Čína si vyměnily názory na řadu regionálních a mezinárodních otázek, včetně akčního plánu
(íránská jaderná dohoda), Afghánistánu
a situace na Korejském poloostrově. (EC 1)
EU vyjádřila obavy z eskalace jiných regionálních konfliktů a z důležitosti dodržování mezinárodního práva v námořní oblasti. (EC 2)

22. summit EU a Čína
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KONTROLA NÁHRAD PRO ČESKOU POŠTU
Česká republika oznámila Evropské komisi
plán náhrad pro Českou poštu v maximální
výši 7,5 miliard Kč (cca 282,1 milionu eur)
za plnění povinnosti poštovních služeb
pro období 2018–2022. Komise nyní zjišťuje,
zda je náhrada v souladu s pravidly EU pro
státní podporu. Dle pravidel je možné poskytnout státní podporu ohledně vyrovnávacích
plateb za závazek veřejné služby tak, aby společnosti, které veřejné služby poskytují, obdržely adekvátní náhradu. Cílem je minimalizovat narušení hospodářské soutěže a účinně
využívat veřejné zdroje. V listopadu 2019

VÍCE ZDE

zaslali konkurenti České pošty dvě stížnosti
Komisi, ve kterých uvedli, že tato náhrada,
kterou má Česká pošta získat, představuje
neslučitelnou státní podporu. Komise se proto
může domnívat, že Česká pošta mohla získat
nadměrnou náhradu za poskytované služby.
Komise zahájila hloubkové šetření, jelikož má
pochybnosti ohledně správného výpočtu čistých ušetřených nákladů na povinnost univerzální služby. Náhrady pro Českou poštu
prověřovala Komise také v roce 2018, kdy
dospěla k závěru, že tyto náhrady byly v souladu s pravidly EU pro státní podporu. (EC 3)

NÁSTROJ PRO MIMOŘÁDNÉ FINANCOVÁNÍ
Členské státy EU mohou zažádat o dodatečné
financování prostřednictvím nástroje pro mimořádnou podporu na přepravu zboží, lékařských týmů a pacientů postižených koronavirem. Tímto bude doplněna současná podpora
skrze mechanismus civilní ochrany EU a dodávky ochranných prostředků od rescEU.
Prozatím bylo dodáno na sedm tun osobních
ochranných prostředků do Bulharska, které
země zakoupila a EU uhradila dopravní nákla-

VÍCE ZDE

dy. Tento nástroj mimořádné podpory pomůže dostat zdravotnické vybavení tam, kde je
potřeba. Na podporu přepravy zdravotnického materiálu, přesun pacientů mezi členskými státy EU nebo do sousedních zemí, přepravu zdravotnického materiálu, bylo uvolněno 220 milionů eur. Členské státy obdržely
od Evropské komise postupy a kritéria pro
podávání žádostí o financování a mohou nyní
předkládat své žádosti Evropské komisi. (EC 4)

ZPRÁVA KOMISE O INOVACÍCH
Komise zveřejnila evropskou hodnoticí zprávu
o inovacích, které se uskutečnily do začátku
roku 2020. Zpráva uvádí, že evropská inovační
výkonnost se v EU zlepšuje a již druhým rokem překonala Spojené státy americké. EU
stále nedohonila světové inovační lídry (Jižní
Korea, Austrálie a Japonsko). Zpráva ukazuje
na příležitosti k lepší koordinaci inovačních
politik EU. Výkonnost v inovacích se mezi členskými státy každoročně sbližuje. Hlavními inovátory jsou Švédsko, následuje jej Finsko,
Dánsko a Nizozemsko. Výrazně postoupilo
Portugalsko. Inovační výkonnost EU se od roku 2012 v průměru zvýšila o 8,9 %, výkonnost
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vzrostla ve 24 členských státech EU, nejvíce
v Litvě, Maltě, Lotyšsku, Portugalsku a Řecku.
Výkonnostní mezera se od roku 2012 zvýšila
s Jižní Koreou, Austrálií a Japonskem, zmenšila se se Spojenými státy, Čínou, Brazílií, Ruskem a Jižní Afrikou. Čína rostla více než 5x
rychleji než EU. (EC 7) Švédsko dominuje
v lidských zdrojích, Lucembursko v atraktivních výzkumných systémech, Dánsko v prostředí příznivém pro inovace, Německo v
pevných investicích, Portugalsko v inovacích
v malých a středních podnicích, Rakousko ve
vazbách a spolupráci, Irsko v dopadech na
zaměstnanost a dopadech na prodej. (EC 8)
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ROZPOČET EU NA ROK 2021
Rozpočet EU na rok 2021 navrhla Komise
ve výši 166,7 mld. eur. Tento rozpočet bude
doplněn částkou 211 miliard eur ve formě
grantů a částkou přibližně 133 miliard eur
ve formě úvěrů, které budou čerpány z dočasného nástroje na podporu oživení Next Generation EU.

Oživení hospodářství
Cílem tohoto nástroje je oživit evropské hospodářství. Investice by měly odstranit hospodářské a sociální škody způsobené koronavirovou pandemií a zachovat, případně vytvářet, pracovní místa. Rozpočet kopíruje závazek vytvořit zelenější, digitálnější a odolnější
Evropu. Rozpočet pomůže podpořit ekologickou a digitální transformaci, vytvořit pracovní
místa a posílit postavení Evropy ve světě.

Rozdělení finančních prostředků
Finanční prostředky budou alokovány do programu Digitální Evropy (1,34 mld. eur), Nástroj pro propojení Evropy získá 3 mld. eur,
575 milionů eur obdrží pro program pro jednotný trh, na Erasmus Plus bude vyčleněno
2,89 mld. eur, 1,1 mld. eur pro Azylový
a migrační fond a 1,0 mld. eur pro Fond
pro integrovanou správu hranic, 55,2 mld.
eur pro společnou zemědělskou politiku a

813 mil. eur pro Evropský námořní a rybářský
fond, 228 milionů eur pro Fond pro vnitřní
bezpečnost a 1,05 milionu eur pro Evropský
obranný fond. Na předvstupní pomoc nečlenských států bude vyčleněno 1,9 mld. eur.
Další finance budou alokovány na opatření
v souvislosti s nástrojem Next Generation EU.
V rámci nástroje Next Generation EU může
být poskytnuto 131,5 mld. eur ve formě půjček a přibližně 133 miliard eur ve formě grantů členským státům v rámci facility na podporu oživení a odolnosti jako součást nástroje
Next Generation EU (EC 5). Pro program InvestEU bylo vyčleněno 10,13 mld. eur,
pro nástroj na podporu solventnosti bylo určeno 8,28 mld. eur, pro politiku soudržnosti
bylo určeno 47,15 mld. eur. Fond pro spravedlivou transformaci získá 9,47 mld. eur,
program rescEU obdrží 619 milionů eur, nový
program EU4Health dostane 1,19 mld. eur,
na humanitární pomoc půjde 2,8 mld. eur.

Závěrem
Návrh rozpočtu EU pro rok 2021 vychází
z návrhu příštího dlouhodobého rozpočtu EU.
Ten představila Komise 27. 5. 2020. Komise
návrh upraví odpovídajícím způsobem poté,
co návrh VFR na období 2021–2027 schválí
Evropský parlament a Rada. (EC 6)

Týdenní jednání Komise
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