Aktuality z Evropské unie 24. — 28. února
Včera 27. února se v Bruselu s uskutečnilo zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část vnitřní trh
a průmysl). Delegaci ČR vedl vicepremiér Karel Havlíček. Hlavními tématy jednání byly dopady Zelené dohody
pro Evropu (Green Deal) na průmysl a překážky na vnitřním trhu Evropské unie. Pro Českou republiku je
naplňování Zelené dohody pro Evropu náročnou výzvou. Evropská rada v prosinci 2019 přijala závazek, že Evropa do
roku 2050 dosáhne klimatické neutrality a Zelená dohoda tento politický cíl rozpracovává do konkrétních opatření.
Klimatická neutralita bude nejen pro ČR znamenat celkovou restrukturalizaci průmyslu, infrastruktury i energetiky.
Česká republika na Radě EU zdůraznila, že nesouhlasí s navrhovaným radikálním navýšením unijních klimatickoenergetických cílů už do roku 2030 na úroveň 50 - 55 %. V rámci diskuze o překážkách na vnitřním trhu EU česká
delegace na základě výsledků průzkumu MPO upozornila, že tuzemské firmy se s největšími obtížemi setkávají
v oblasti přeshraničního poskytování služeb, částečně i u volného pohybu zboží. Jde především o nepředvídatelné
jednání zahraničních úřadů, nadbytečnou administrativu a komplikované vysílání pracovníků. Ministři se také
věnovali tématu umělé inteligence, v níž má ČR ambici i potenciál stát se v rámci EU lídrem. Vicepremiér Havlíček na
okraj zasedání Rady jednal i s generálním ředitelem asociace BusinessEurope Markusem Beyrerem, zúčastnil se
jednání ministrů ze skupiny stejně smýšlejících států v oblasti vnitřního trhu a odpoledne projednal i dopravní
témata s generálním ředitelem DG MOVE Henrikem Hololeiem. Více se dočtete zde.
Na okraji včerejšího zasedání Rady pro konkurenceschopnost také vicepremiér Karel Havlíček podepsal
s bavorským ministrem pro spolkové a evropské záležitosti Florianem Herrmannem v Bruselu deklaraci,
na základě které vznikne 5G koridor mezi Prahou a Mnichovem. Podpis slavnostní deklarace se uskutečnil za
přítomnosti zástupce DG CONNECT, které projekt podpořilo. Vznik koridoru sítě 5G vychází ze strategie České
republiky „Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice - Cesta k digitální ekonomice“, který vláda letos na
počátku roku schválila. V rámci koridoru 5G se díky moderním informačním a komunikačním technologiím zlepší
nejen přeprava lidí a zboží, ale také vzájemná spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a přístup veřejnosti
k vysokorychlostním sítím jako takovým. V návaznosti na podpis deklarace vzniká pracovní skupina složená
z českých a bavorských expertů, která se bude zabývat podmínkami společných pilotních 5G projektů. Více zde.
Evropská komise tento týden zveřejnila hodnotící zprávy členských států v rámci Evropského semestru
2020, v nichž analyzuje hlavní socioekonomické výzvy, kterým každý z členských států čelí. Hodnotící zpráva se
zaměřuje na čtyři oblasti: udržitelnost životního prostředí, zvýšení produktivity, spravedlnost a makroekonomickou
stabilitu. V nadcházejících měsících bude Komise ve spolupráci se členskými státy jednat o závěrech vyplývajících ze
zprávy a v návaznosti na tato jednání na jaře 2020 Komise představí návrhy doporučení pro jednotlivé země. Více
informací je dostupných zde.
Dne 25. února Rada pro obecné záležitosti přijala mandát pro zahájení jednání o novém partnerství se
Spojeným královstvím. Mandát zahrnuje oblasti, jako je obchod, rybolov, zahraniční politika, bezpečnost
a obrana, vymáhání práva a justiční spolupráce v trestních věcech. Více informací zde.
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