Evropská komise podporuje malé a střední podniky v EU, které chtějí obchodovat s Íránem,
prostřednictvím Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions

Evropská unie zrušila většinu svých hospodářských a finančních omezujících opatření (sankcí) vůči Íránu od zavedení
společného komplexního akčního plánu (JCPoA) v roce 2016. Díky tomu jsou v současné době mezi Evropskou unií a
Íránem povoleny téměř všechny obchodní činnosti, až na několik výjimek. Sankce, které stále platí, se týkají nešíření
zbraní (omezení vývozu zbraní, raketové technologie, jaderné transfery a činnosti, grafit, některé surové kovy a
konkrétní druhy softwaru) a závažná porušení lidských práv (omezení obchodování s určitými jednotlivci, kromě
zákazů vývozu zařízení, které lze použít k vnitřní represi nebo sledování a zachycování komunikace).
EU požaduje, aby omezení byla chytrá a cílená, čímž se
minimalizují nezamýšlené důsledky pro legitimní
hospodářské činnosti. Evropská komise proto vyvíjí úsilí
na podporu legitimního obchodu s Íránem tím, že
podpoří společnosti při provádění obchodních aktivit v
souladu se sankcemi EU.
Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran je důležitým podpůrným nástrojem
poskytovaným Komisí s cílem povzbudit malé a střední podniky, které jsou ochotny jednat s Íránem, aby tak činily
při plném dodržování právních předpisů EU a v rámci JCPoA, tím, že jim poskytujeme bezplatné kontroly hloubkové
kontroly konkrétních obchodních projektů v Íránu. Výsledné zprávy o náležité péči umožňují malým a středním
podnikům v EU výrazně snížit své transakční náklady tím, že eliminují rizika, a zároveň fungují jako ujištění finančních
institucí tím, že poskytují pádné důvody pro usnadnění transakcí.
Helpdesk poskytuje následující bezplatné služby
1. Personalizované poradenství
Podniky v EU mohou podávat žádosti prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Helpdesku,
čímž získávají přístup k radám z první ruky od právníků a předních odborníků v oblasti ekonomických a finančních
sankcí. Helpdesk v plné důvěrnosti informuje malé a střední podniky v EU o souladu jejich navrhované obchodní
činnosti a poskytuje řešení na míru.
Pokud Helpdesk dojde k závěru, že na navrhovaný podnik se nevztahují sankce EU, projeví se to v podrobné zprávě
o riziku poskytnuté žádajícímu MSP. To je důležitý argument nejen pro dotčený malý a střední podnik, ale také pro
bankovní instituci, která transakci usnadňuje.

2. Informační materiály
Evropské malé a střední podniky mohou na oficiálních webových
stránkách Helpdesku konzultovat komplexní informační materiály o
konkrétních požadavcích v oblasti sankcí EU. Helpdesk rovněž
vydává pravidelný zpravodaj o nedávném vývoji v rozvíjejících se
podnikatelských odvětvích v Íránu, která mají vysoký potenciál pro
malé a střední podniky v EU.
3. Online semináře
Helpdesk pořádá pravidelné semináře pro malé a střední podniky z
EU působící v Íránu. Jsou prezentovány renomovanými odborníky,
pokrývají sankce EU a další požadavky na dodržování předpisů při
podnikání v Íránu.
Partneři
Helpdesk úzce spolupracuje s Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), účelovým nástrojem určeným k
usnadnění plateb za legitimní obchod mezi Evropou a Íránem, který dále podporuje otevřenost a zvyšuje odolnost
hospodářského a finančního systému EU, a to i proti extrateritoriální sankce uvalené třetími zeměmi.
Helpdesk navíc spolupracuje s diplomatickými misemi, obchodními komorami a agenturami podporujícími vývoz,
které mohou dále podporovat malé a střední podniky v oblastech mimo naše hlavní služby.
Další informace najdete na našich webových stránkách http://www.sanctions-helpdesk.eu/
nebo se obraťte na e-mail na adrese info@sanctions-helpdesk.eu

