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RYCHLEJŠÍ SCHVALOVÁNÍ VAKCÍN PROTI COVID-19
Komise představila v rámci Evropského plánu
připravenosti biologické ochrany proti variantám covid-19 způsob, jak zrychlit registraci
upravených vakcín proti covid-19.

Změna právních předpisů
EU do právních předpisů doplní ustanovení,
aby společnosti mohly včas shromáždit podklady a na základě menšího souboru dodatečných údajů, které se předkládají Evropské
agentuře pro léčivé přípravky, umožnit registraci upravených vakcín.

VÍCE ZDE

Úprava registrované vakcíny
Je možné, že bude potřeba upravit již registrovanou vakcínu proti covid-19, aby byla
účinná i vůči mutacím nebo variantám viru.
Nařízení o změnách registrací upřesňuje, která ustanovení se vztahují na úpravy účinné
látky registrovaných vakcín proti covid-19.
Předpis bude postoupen ještě před svým
vstupem v platnost Evropskému parlamentu
a Radě ke kontrole. (EC 1)

EKONOMICKÝ VÝHLED OECD
Globální ekonomické vyhlídky se v posledních
měsících výrazně zlepšily, k čemuž přispěl postupný vývoj zavedení účinných vakcín.

Růst HDP
Podle nejnovější zprávy OECD předpokládá že
celosvětový růst HDP bude v roce 2021 5,5 %
a v roce 2022 4 %, přičemž globální produkce
poroste do poloviny roku 2021 nad úroveň
před pandemií. I přes tento optimistický odhad zůstanou některé země pod úrovní produkce před pandemií až do konce roku 2022.
Mezi zeměmi a odvětvími rostou rozdíly.

Vakcinace
Opatření proti koronaviru v blízké budoucnosti zpomalí růst v některých zemích a odvětvích služeb, zatímco jiné země budou těžit
z rychlejšího zavádění vakcín a silné politiky.
Rychlejší zavádění vakcín ve všech zemích by
umožnilo zmírnění či zrušení omezení a zvýšilo
by důvěru občanů v ekonomiku a mohlo by
dojít k navýšení spotřebních výdajů. Pomalý
pokrok v zavedení vakcín a vznik nových virových mutací rezistentních na stávající vakcíny
se odrazí ve slabším zotavení, větších ztrá-
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tách pracovních míst a dalších obchodních
ztrátách.
Hlavní politickou prioritou je tak zajistit, aby
byly k výrobě a plnému nasazení použity
všechny nezbytné zdroje očkování po celém
světě co nejrychleji, k záchraně životů, zachování příjmů a zmírnění nepříznivých omezení.

Fiskální politika
Podpora fiskální politiky by měla záviset
na stavu ekonomiky a tempu očkování. Je třeba se vyvarovat předčasného zpřísnění fiskální politiky. Stávající velmi akomodativní postoj měnové politiky by měl být zachován.
Má být zaručena trvalá podpora příjmů
pro domácnosti a firmy, dokud očkování neumožní významné uvolnění omezení. Ve všech
zemích je nutné uskutečnit strukturální reformy, aby se zvýšily příležitosti a zlepšila se dynamika ekonomiky.

Koordinace
Koordinace mezinárodní politiky je zásadní
pro zvýšení přínosů opatření národní politiky
pro řešení pandemie. (OECD)
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POVOLOVÁNÍ VÝVOZU OČKOVACÍCH LÁTEK
Evropská komise zavedla nová kritéria v podobě reciprocity a proporcionality, která se budou zvažovat před povolením vývozu v rámci
mechanismu transparentnosti a povolování
vývozu očkovacích látek proti onemocnění
covid-19. Systém míří na vyšší transparentnost vývozu.

Změny v současném mechanismu
Nařízení zavádí dvě změny v současném mechanismu. Dle posouzení dopadu plánovaného vývozu na plnění předběžných dohod
o nákupu, které EU uzavřela s výrobci očkovacích látek, by členské státy a Komise měly
zvážit reciprocitu a proporcionalitu. Z hlediska reciprocity by se měly ptát, zda omezuje
cílová země zákonem nebo jinými prostředky
svůj vývoz očkovacích látek nebo jejich surovin. Z hlediska proporcionality vyvstává otázka, zda jsou podmínky v zemi určení lepší
nebo horší než podmínky v EU, zejména pokud jde o epidemiologickou situaci, míru proočkovanosti a přístup k očkovacím látkám.
Členské státy a Komise dále posoudí, zda po-
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žadovaný vývoz neohrožuje zajištění dodávek
očkovacích látek v EU.

Mezinárodní solidarita
EU se zavazuje k mezinárodní solidaritě,
a proto z tohoto nového systému vyjímá dodávky očkovacích látek určené na humanitární
pomoc nebo pro 92 zemí s nízkými a středními příjmy na základě seznamu předběžných
tržních záruk COVAX.

Vývoz očkovacích látek
Od zahájení tohoto mechanismu bylo vyhověno 380 žádostem o vývoz do 33 různých
destinací v celkové výši 43 milionů dávek.
Mezi hlavní vývozní destinace patří Spojené
království (přibližně 10,9 milionu dávek), Kanada (6,6 milionu dávek), Japonsko (5,4 milionu dávek), Mexiko (4,4 milionu dávek), Saúdská Arábie (1,5 milionu dávek), Singapur
(1,5 milionu dávek), Chile (1,5 milionu dávek), Hongkong (1,3 milionu dávek), Korea
(1 milion dávek) a Austrálie (1 milion dávek).
(EC 2)

Valdis Dombrovskis a Stella Kyriakides na tiskové konferenci k povolování vývozu očkovacích látek
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PROGRAM ERASMUS+
Komise přijala první roční pracovní program
programu Erasmus+ na období 2021–2027.

Rozpočet programu
Rozpočet programu je 26,2 miliardy eur
(na minulé období 2014–2020 byl stanoven
rozpočet ve výši 14,7 miliardy eur) doplněný
o částku ve výši zhruba 2,2 miliardy eur
z vnějších nástrojů EU. Program financuje
vzdělávací mobilitu a projekty přeshraniční
spolupráce. Bude usilovat o to, aby byl inkluzivní, bude podporovat ekologickou a digitální transformaci, jak je stanoveno v Evropském prostoru vzdělávání. Cílem je také posilovat odolnost systémů vzdělávání a odborné
přípravy pandemii navzdory.

Žádost o finanční prostředky
O získání finančních prostředků může, za pomoci vnitrostátních agentur programu Erasmus+ se sídlem ve všech členských státech
EU a třetích zemích přidružených k programu, požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý
subjekt působící v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy, mládeže a sportu.
Nový program Erasmus+ financuje příležitosti
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pro studijní pobyty v zahraničí, stáže, učňovskou přípravu a výměny zaměstnanců
ve všech oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Vztahuje se na žáky,
vysokoškolské studenty i účastníky odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých, výměnu mládeže, pracovníky s mládeží
a sportovní trenéry. Program investuje
do mobility (70 % rozpočtu) a přeshraniční
spolupráce.

Hlavní body Erasmus+ 2021–2027
 Inkluzivní Erasmus+ podpoří lidi s omeze-

nými příležitostmi.
 Digitální Erasmus+ podpoří rozvoj digitálních dovedností.
 Zelený Erasmus+ nabízí finanční pobídky
účastníkům využívajícím udržitelný druh
dopravy.
 Erasmus+ pro mladé lidi nabízí 18letým
lidem možnost získat jízdenku po Evropě.
Program napomáhá urychlit nové postupy,
které zvýší kvalitu a relevantnost systémů
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže v celé
Evropě, na vnitrostátní, regionální a místní
úrovni. (EC 3)

Tisková konference evropské komisařky Mariye Gabriel k programu Erasmus + v letech 2021-2027

Přehled ekonomických událostí v EU

4

EUROZÓNA +

ZELENÁ DOHODA PRO EVROPU
Komise předložila akční plán na rozvoj ekologické produkce. Hlavním cílem je podpora
produkce a spotřeba ekologických zemědělských produktů. Do roku 2030 by měla být
ekologicky obhospodařovaná půda z jedné
čtvrtiny, měl by se také zvýšit podíl ekologické
akvakultury.

Přínosy ekologické produkce
Ekologická pole mají o 30 % větší biologickou
rozmanitost, zvířata v ekologickém chovu žijí
v lepších životních podmínkách, konzumují
méně antibiotik. Ekologičtí zemědělci mají
vyšší příjmy a spotřebitelé, díky specifickému
logu, které označuje ekologické potraviny,
vědí, co si kupují. Akční plán je v souladu se
Zelenou dohodou pro Evropu, strategií
od zemědělce ke spotřebiteli a strategií
v oblasti biologické rozmanitosti.

Vnitrostátní ekologický plán
Členské státy by měly vypracovat vnitrostátní
ekologické akční plány s cílem zvýšit vnitrostátní podíl na ekologickém zemědělství. Mezi
členskými státy existují významné rozdíly,
jde-li o podíl zemědělské půdy, na níž se hospodaří ekologicky. Pohybuje se od 0,5 %
do více než 25 %.

Zvýšení ekologické produkce
V EU se ekologicky hospodaří na 8,5 % zemědělské plochy a dle aktuálního růstu by to mělo být do roku 2030 přibližně 15 až 18 %. Akční plán si klade za cíl až 25 %, proto se zaměřuje na efekt přitažlivosti na straně poptávky.
Ústředním nástrojem, který napomůže k přechodu na ekologické zemědělství, je společná
zemědělská politika. Na podporu ekologického zemědělství se vynakládá přibližně 1,8 %
prostředků společné zemědělské politiky
(7,5 miliardy eur). Budoucí společná zemědělská politika bude pro období 2023–2027
zahrnovat ekologické režimy, na které bude
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vyčleněn rozpočet ve výši 38–58 miliard eur.
Tyto režimy lze využít na podporu ekologického zemědělství. Ekologická produkce akvakultury zůstává relativně novým odvětvím,
avšak má potenciál růstu.

Cíle akčního plánu
Akční plán předkládá konkrétní opatření zaměřená na zvýšení poptávky, udržení důvěry
spotřebitelů a přiblížení ekologických potravin
občanům. Jedná se o informování o ekologické produkci, podporu spotřeby ekologických
produktů i většího využívání ekologických
produktů ve veřejných jídelnách prostřednictvím veřejných zakázek, zvýšení distribuce
ekologických produktů v rámci projektu EU
pro školy.
Cílem akčního plánu je zlepšovat výkonnost
ekologického zemědělství z hlediska udržitelnosti. Opatření se zaměří na zlepšení životních podmínek zvířat, zajištění dostupnosti
ekologického osiva, snížení uhlíkové stopy
tohoto odvětví a minimalizaci používání plastů, vody a energie. Alespoň 30 % rozpočtu se
vyčlení na výzkumné a inovační činnosti v oblasti zemědělství, lesnictví a venkovských oblastí. Komise každý rok zhodnotí pokrok v této
oblasti spolu se zástupci Evropského parlamentu, členských států a zúčastněných stran,
a to prostřednictvím pololetních zpráv o pokroku a přezkumu v polovině období. (EC 4)

Tisková konference evropského komisaře
Janusze Wojciechowského
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NÁSTROJ SURE PODPOŘIL ZACHOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST
Komise zveřejnila své předběžné posouzení
dopadu nástroje SURE, který je určen
na ochranu pracovních míst a příjmů ohrožených pandemií covid-19.

Zmírnění nezaměstnanosti
Ve své zprávě ukazuje, že nástroj zmírnil závažný sociálně-ekonomický dopad krize covid-19. Nárůst nezaměstnanosti v přijímajících
členských státech je výrazně nižší než během
celosvětové finanční krize, a to i přes výraznější pokles HDP.

Hlavní body zprávy
 V roce 2020 využilo prostředky v rámci

tohoto nástroje 25 až 30 milionů lidí
 Z programu těžilo 1,5 až 2,5 milionu podniků postižených pandemií covid-19, které udržely pracovní místa.
 Z důvodu vysokého úvěrového ratingu
EU ušetřily členské státy pomocí nástroje
SURE odhadem 5,8 miliardy eur na platbách úroků ve srovnání s možností, že by
samy emitovaly státní dluhopisy.
 Podpora hrála důležitou úlohu při vytváření režimů zkrácené pracovní doby a při
zvyšování jejich pokrytí a objemu.

Nástroj SURE
Návrh nařízení o nástroji SURE byl Komisí
předložen 2. dubna 2020, nařízení bylo přijato Radou 19. května 2020 jako známka evropské solidarity a nástroj začal být dostupný
poté, co všechny členské státy podepsaly dne
22. září 2020 dohody o záruce. První výplata
se uskutečnila za pět týdnů.
Nástroj SURE je součástí strategie EU
na ochranu občanů a zmírnění závažných
negativních socioekonomických důsledků
pandemie covid-19. Členské státy si mohou
půjčit za výhodných podmínek na financování
vnitrostátních režimů zkrácené pracovní doby
a podobných opatření na zachování zaměstnanosti.
Financovat lze také podporu příjmů
pro OSVČ. Komise navrhla finanční podporu
pro 19 členských států v celkové výši 90,6
miliardy eur. Nástroj může uvolnit finanční
pomoc ve výši přesahující 9 miliard eur a
členské státy mohou stále podávat žádosti
o tuto podporu. (EC 5)

Pomoc pro Českou republiku
ČR obdržela z nástroje SURE v březnu 2021
1 miliardu eur. (EC 7)

Ursula von der Leyen
Přehled ekonomických událostí v EU
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BEZPEČNÉ ZNOVUOTEVŘENÍ EVROPY

VÍCE ZDE

Komise vyzvala členské státy, aby se připravily
na koordinovaný přístup k postupnému rušení
omezení souvisejících s koronavirovou krizí.

Znovuotevření ekonomiky
Opětovné otevření ekonomiky bude možné
v momentě, kdy to umožní epidemiologická
situace v jednotlivých členských státech. Dokud se nedosáhne dostatečné proočkovanosti,
musí být v rámci celého trhu vytvořeny podmínky, které umožní bezpečné a trvalé znovuotevření. Má být zaveden digitální zelený certifikát týkající se očkování, testování a uzdravení. Dále je třeba dodržovat pokyny k dalším
strategiím testování i investice do diagnostiky
a léčby.

Ursula von der Leyen na tiskové konferenci

Důležité kroky
 Digitální zelené certifikáty - Komise přija-

la legislativní návrh, kterým se stanoví
společný rámec pro digitální zelené certifikáty týkající se očkování, testování a uzdravení. Na úrovni EU budou vydávány
certifikáty, které mají usnadnit volný pohyb uvnitř EU. Do poloviny června má být
zaveden technický rámec. Systém bude
možné rozšířit i na kompatibilní certifikáty vydané ve třetích zemích.
 Evropský rámec pro opatření v oblasti
reakce na covid-19 - Evropské středisko
pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
stanoví rámec, který členským státům
pomůže při rozhodování o provádění
omezení. Vymezí úrovně reflektující epidemiologickou situaci v každém členském státě. Pokyny pro podporu dalších
strategií testování a trasování - ECDC
zveřejní technické pokyny k testům
pro sebetestování na covid-19.
 Sanitární pečeť - Komise požádala evropskou normalizační organizací CEN, aby
do léta vyvinula dobrovolnou sanitární
pečeť, kterou budou zařízení používat.

Přehled ekonomických událostí v EU

Tisková konference ke znovuotevření Evropy

Monitorování odpadních vod
Komise žádá členské státy, aby zavedly monitorování odpadních vod s cílem sledovat covid-19 a jeho varianty. Údaje by měly sdílet
s příslušnými zdravotnickými orgány za účelem včasného zjištění výskytu viru a identifikace shluků.

Následující měsíce
Příští měsíce budou vyžadovat kroky k zajištění udržitelného a bezpečného znovuotevření
společností a ekonomik. Je potřeba zavést
koordinovaná opatření na všech úrovních, aby
byly další kroky co nejúčinnější, pokud jde
o potlačení koronaviru, podporu občanů a
podniků a možnost návratu k normálnímu
životu. Evropský parlament a Rada by měly
urychlit jednání a dohodu o návrzích digitálního zeleného certifikátu. (EC 6)
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EC 5: Zpráva potvrzuje úspěch nástroje SURE při ochraně pracovních míst a příjmů, 22.3.2021, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_1209
EC 6: Koronavirus: společná cesta k bezpečnému znovuotevření Evropy, 17.3.2021, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/cs/ip_21_1184
EC 7: Komise vyplatila dalších 9 miliard eur z nástroje SURE sedmi členským státům, 16.3.2021, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_1144
OECD: OECD Economic Outlook, 28.3.2021, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/34bfd999-en.pdf?
expires=1616880054&id=id&accname=guest&checksum=0FEBF20D178C8DB3CEE126FD3DBB98DE

ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
photo
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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu, její
orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti
a produkty uvádíme níže.

Oddělení všeobecných studií
STUDIE
Srovnávací studie
Analytické studie

ODPOVĚDI NA DOTAZ
Stručné odpovědi na
dotazy členů
Parlamentu

VYBRANÁ TÉMATA
Studie zpracované
k aktuálním
problematikám

MONITORING
Vybrané hospodářské
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