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Boj proti terorismu
Komise 7. 5. 2020 představila postup 
k posílení boje EU proti praní špinavých 
peněz a nancování terorismu. Rovněž 
z v e ř e j n i l a  t r a n s p a r e n t n ě j š í 
a přesnější metodiku, která má 

identikovat rizikové třetí země, kteří mají ve svých 
systémech pro boj proti praní špinavých peněz 
a nancování terorismu strategické nedostatky.
Omezení cestování
Komise 8. 5. 2020 vyzvala členské státy Schengenu 
a země přidružené k Schengenské úmluvě, aby 
prodloužily dočasné omezení jiných než nezbytně 
nutných cest do EU o dalších 30 dnů, tj. do 15. 6. 
2020. Nejdříve se mají koordinovaně zrušit kontroly 
na vnitřních hranicích, v druhé fázi pak omezení na 
hranicích vnějších.
Úprava státní podpory
Komise 8. 5. 2020 přijala druhý pozměňovací návrh 
na rozšíření působnosti dočasného rámce státní 
podpory, který byl přijat v březnu 2020 s cílem 
podpořit ekonomiku v souvislosti s koronavirovou 
nákazou. Na základě těchto pravidel Komise 
schválila pomoc ekonomice EU v odhadované výši 
1,9 bilionu eur.
Zjednodušení právních předpisů
Komise 11. 5. 2020 zahájila činnost platformy Fit 
pro budoucnost (Fit for Future Platform, F4F), což má 
být skupina odborníků na vysoké úrovni, která má 
pomoci Komisi při zjednodušování stávajících 
právních předpisů EU a při snižování administrativní 
zátěže pro občany a podniky v rámci digitalizace.
Obnova cestovního ruchu
Komise 13. 5. 2020 představila balík pokynů 
a doporučení, které mají pomoci členským státům 
postupně rušit cestovní omezení a umožnit podnikům 
působícím v cestovním ruchu, aby znovu zahájily 
provoz. Komise tak vydala doporučení týkající se 
cestovních poukazů pro cestující jako alternativy k 
náhradě zrušených služeb. 
Nový návrh víceletého nančního rámce
Komise plánuje vytvoření nového nástroje na 
podporu oživení tzv. Next Generation EU, který má 
být součástí VFR. Přepracovaný návrh VFR, posílený 
nástrojem Next Generation EU, má být motorem 
oživení EU s prostředky ve výši až 750 mld. eur 
a posílení dlouhodobého rozpočtu EU na období 
2021–2027 mají poskytnout rozpočtu EU celkovou 
nanční kapacitu ve výši celkem 1,85 bilionu eur.
Podpora zelených investic
Komise navrhuje úvěrový nástroj pro veřejný sektor, 
který bude ve spolupráci S EIB podporovat zelené 
investice. Mechanismus, který počítá s částkou 100 

mld. eur a jenž sestává ze třech pilířů: Fondu pro 
spravedlivou transformaci, režimu pro spravedlivou 
transformaci v rámci InvestEU a úvěrového nástroje pro 
veřejný sektor. Tento úvěrový nástroj se má zaměřit na 
posílení veřejných investic, které mohou přispět k zelené 
transformaci v oblastech s větší uhlíkovou náročností. 
Mechanismus je součástí investičního plánu Zelené 
dohody pro Evropu ve výši 1 bilionu eur navrženého v 
lednu 2020. 
Nový program EU pro zdraví
Komise 27. 5. 2020 navrhla pro oblast zdraví na 
období 2021–2027 nový samostatný program EU pro 
zdraví jako součást nového VFR představeného Komisí. 
Prostřednictvím nového programu EU pro zdraví má EU 
moci investovat do vytváření rezerv zdravotnického 
vybavení pro případ krize (EU4Health); vytvořit 
rezervu zdravotnického personálu a odborníků, které 
lze mobilizovat za účelem prevence zdravotních krizí v 
celé EU nebo reakce na ně.

Letecký most 
Komise 8. 5. 2020 zřídila humanitární 
letecký most EU, který má v rámci reakce 
na koronavirus sloužit k přepravě 
humanitárních pracovníků a nouzových 

dodávek do některých nejzranitelnějších oblastí na 
světě.
Označování pneumatik
Evropský parlament 13. 5. 2020 přijal nový systém pro 
označování pneumatik. Cílem je zvýšit povědomí 
spotřebitelů o úsporách paliva, zvýšit bezpečnost 
a snížit hlukové znečištění. 
Výzkum koronaviru
Komise 19. 5. 2020 informovala o tom, že vyčlenila 
z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 
dalších 122 mil. eur výzkum koronaviru. Nová výzva má 
přispět k naplnění závazku Komise poskytnout 1,4 mld. 
eur na globální reakci na koronavirus. Tuto iniciativu 
zahájila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová 
4. 5. 2020. 
Schválení nástroje SURE
Rada 19. 5. 2020 přijala dočasný nástroj SURE, z něhož 
má být možné poskytnout členským státům za 
zvýhodněných podmínek půjčky o celkovém objemu až 
100 mld. eur. Nástroj, který Komise navrhla na začátku 
dubna 2020, má umožňovat členským státům požádat
o nanční podporu EU, a to od 1. 2. 2020, na pomoc 
s nancováním např. zkrácené pracovní doby.
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Chystá se 

V legislativním procesu

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_800
https://ec.europa.eu/info/files/communication-restriction-non-essential-travel-eu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_832
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_20_870
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_930
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_20_956
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_813
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78920/new-tyre-labels-to-include-information-on-energy-consumption-and-grip
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_887
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/


Recese v EU
Komise 6. 5. 2020 zveřejnila jarní 
hospodářskou prognózu. Podle dat 
ekonomika eurozóny v roce 2020 
zpomalí o rekordních 7,75 % a v roce 
2021 pak  poros te  o  6 ,25  %. 

Hospodářství celé EU by se pak mělo v letošním roce 
propadnout o 7,5 % a v roce 2021 naopak 
přibližně o 6 % růst. 
Česká státní podpora
Komise 15. 5. 2020 schválila český program záruk 
ve výši přibližně 18,5 mld. eur (500 mld. Kč) na 
podporu poskytování půjček podnikům s nejvýše 
500 zaměs t nanc i ,  k te ré  j sou  pos t i ženy 
koronavirovou pandemií. V rámci programu má být 
podpora poskytována formou státních záruk za 
úvěry. Program má spravovat Českomoravská 
záruční a rozvojová banka (ČMZRB). 
Podpora třetím zemím
Rada 20. 5. 2020 přijala rozhodnutí, na jehož 
základě má být 10 partnerským zemím v procesu 
rozšíření a v rámci politiky sousedství poskytnuta 
makronanční pomoc ve výši až 3 mld. eur s cílem 
pomoci jim vyrovnat se s ekonomickými důsledky 
pandemie COVID-19. Finanční pomoc má být 
poskytnuta ve formě půjček za výhodných 
podmínek a rozdělena následovně: Albánie: 180 
mil. eur; Bosna a Hercegovina: 250 mil. eur; Gruzie: 
150 mil. eur; Jordánsko: 200 mil. eur; Kosovo: 100 
mil. eur; Moldavsko: 100 mil. eur; Černá Hora: 60 
mil. eur; Republika Severní Makedonie: 160 mil. eur; 
Tunisko: 600 mil. eur; Ukrajina: 1 200 mil. eur.
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Monitoring evropské legislativy
Vaše oči a uši v Bruselu

Vnější obchodní 
vztahy

 Aktualizace preferenčního sazebního režimu mezi EU a rozvojovými zeměmi 15. 7. 2020

Pomoc dopravě
Rada 25. 5. 2020 přijala dočasnou změnu pravidel 
pro provozování leteckých služeb, aby podpořila 
letecké společnosti a letiště čelící v důsledku 
koronavirové pandemie prudkému poklesu letecké 
dopravy. Rada schválila rovněž prodloužení lhůty 
p ro  p ro ve d e n í  s m ě r n i c  o  b e z p e č n o s t i 
a interoperabil i tě železnic č .  797/2016 
obsažených ve 4. železničním balíku. 
Víza pro Bělorusko
Rada 27. 5. 2020 přijala 2 rozhodnutí o uzavření 
dohody o zjednodušení vízového režimu a dohody 
o zpětném přebírání osob s Běloruskem. Tato 
dohoda se vztahuje na krátkodobý pobyt, jehož 
délka během jakéhokoliv období 180 dnů 
nepřekročí 90 dnů. Doplňuje ji dohoda o zpětném 
přebírání neoprávněně pobývajících osob, která 
stanovuje pro členské státy a Bělorusko povinnosti 
a postupy pro zpětné přebírání občanů, kteří 
neoprávněně pobývají na území druhé strany.

Energie Posouzení revize pokynů transevropské energe�cké infrastruktury 13. 7. 2020
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Životní prostředí Přezkum a posouzení revize pravidel EU týkajících se přepravy odpadů 30. 7. 2020

Životní prostředí  Hodnocení předpisů EU týkajících se hlubinného rybolovu v severovýchodním Atlan�ku 5. 8. 2020
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