Aktuality z Evropské unie 3. — 7. února
Ministerstvo průmyslu a obchodu zaslalo Evropské komisi a dalším partnerům výsledky dotazníkového šetření
mezi českými podnikateli o překážkách na vnitřním trhu EU. Na základě 140 odpovědí bylo zjištěno, že mezi
největší překážky patří podmínky a administrativní náročnost vysílání pracovníků a zaměstnávání místních
pracovních sil. Dále se podnikatelé často setkávají s nedostatečnou předvídatelností chování a komunikace ze strany
místních úřadů a skutečností, že procedury spojené s přeshraničním poskytováním služeb jsou administrativně
náročné. Kompletní výsledky šetření, včetně grafů a zdrojových dat, si můžete přečíst zde.
Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se tento týden v Berlíně setkal se svým německým
protějškem, spolkovým ministrem hospodářství a energie Peterem Altmaierem. Kromě témat dekarbonizace
energetiky a dopravy či vodíkových technologiích ministři probírali spolupráci v oblasti elektromobility. Během
návštěvy v Berlíne zazněl i návrh na vznik továrny na baterie pro elektromobily na severu Čech. Pokud by se tento
projekt realizoval, představoval by jednu z největších investic ve střední Evropě v kontextu baterií. Německo totiž
sleduje ambiciózní plán na 10 milionů elektromobilů do roku 2030, což by bylo 25% všech vozů. Výsledkem setkání
ministrů byla i společná dohoda na formátu pravidelných česko-německých konzultací v oblasti energetiky.
V kontextu Zelené dohody pro Evropu a nadcházejícího německého předsednictví v Radě EU se oba ministři shodli,
že aktivity EU v oblasti klimatu by neměly neúměrně zatížit český a německý průmysl. Podrobnosti se dočtete zde.
Od soboty 1. února 2020 je Spojené království oficiálně považováno z pohledu EU za třetí zemi. Britským
odchodem ale práce pro Brusel a Londýn nekončí, právě naopak - brzy budou zahájena jednání o budoucích
vztazích. Evropská komise v pondělí 3. února zveřejnila návrh mandátu, který vymezuje rozsah a podmínky
budoucího partnerství se Spojeným královstvím. EU chce Británii nabídnout ambiciózní obchodní dohodu, která má
zajistit rovné podmínky pro konkurenci na obou stranách. Londýn se přitom dlouhodobě staví odmítavě k dodržování
unijních pravidel a usiluje o velmi volnou obchodní dohodu, jakou má nyní s EU uzavřenou Kanada. EU ale v případě
podobné dohody o volném obchodu se Spojeným královstvím trvá na dodržování rovných podmínek dle unijních
standardů. Pokud by se EU a Spojené království nedokázaly do konce přechodného období dohodnout, mohlo by ve
vzájemném obchodu dojít ke zhoršení podmínek pro firmy i spotřebitele. Návrh směrnic bude schvalovat Rada EU na
svém zasedání dne 25. února. První oficiální jednání mezi vyjednávacími týmy EU a Spojeného království je
naplánováno na začátek března. Návrh mandátu naleznete na tomto odkazu. MPO bude dohlížet na vyjednávání
obchodní části budoucí dohody. ČR podporuje co nejužší obchodný vztah, neboť Velká Británie dlouhodobě patří mezi
naše nejvýznamnější obchodní partnery a každý rok tam míří až 5 % českého vývozu. Více se dočtete zde a v článku
na webu MPO.
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