Aktuality z Evropské unie 15. — 19. června
V pondělí 15. června proběhla videokonference britského ministerského předsedy Borise Johnsona s
předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, předsedkyní Evropské komise Ursulou von der
Leyenovou a předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim. EU i Velká Británie potvrdily, že
přechodné období platné do konce letošního roku nebude prodlouženo, i když v jednáních o nové podobě
partnerství mezi oběma stranami dosud nedošlo k výraznějšímu pokroku. Obě strany deklarovaly zájem na uzavření
nové obchodní dohody a jsou připraveny intenzivně jednat i v průběhu července s cílem dosáhnout shody. Pokud obě
strany nedospějí k dohodě, k 1. lednu 2021 skončí volný pohyb osob, zboží a služeb i kapitálu mezi EU a Spojeným
královstvím. Více se můžete dočíst zde, tisková zpráva Komise je zde.
V pondělí 15. června Komise spustila online platformu Re-Open EU, jež má umožnit bezpečné obnovení cestování
a cestovního ruchu v celé Evropě poskytováním aktualizovaných informací o situaci na hranicích, cestovních
omezeních nebo opatřeních týkajících se veřejného zdraví a bezpečnosti. Re-Open EU tak Evropanům
umožní zodpovědně plánovat dovolené a cestování během léta a také dalších obdobích. Více informací zde.
V úterý 16. června Komise zahájila rozsáhlý přezkum obchodní politiky EU prostřednictvím veřejné konzultace,
která poběží až do poloviny září a je zaměřena na témata, jako jsou reforma Světové obchodní organizace,
vytváření celosvětových obchodních příležitostí zejména pro malé a střední podniky nebo posílení obchodních a
investiční vztahy s klíčovými obchodními partnery. Cílem Komise je dosáhnout konsenzu ohledně nového
střednědobého nasměrování obchodní politiky EU, jež reaguje na řadu nových globálních výzev, včetně krize
způsobené koronavirem. Reformovaná obchodní politika by tak měla být efektivnější při prosazování zájmů EU ve
světě. Více informací je k dispozici zde. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Svazem průmyslu a
dopravy připravilo rovněž vlastní průzkum pro zhodnocení dopadů pandemie COVID-19 na exportní a
importní aktivity tuzemských firem. Jeho výsledky budou použity při stanovení okamžitých opatření nebo
formování pozic ČR na úrovni EU v obchodních otázkách. Průzkumu se můžete zúčastnit zde.
Ve středu 17. června Evropská komise přijala bílou knihu, v níž se zabývá rušivými účinky zahraničních
subvencí na vnitřním trhu. Komise totiž zastává názor, že stejně jako u subvencí poskytovaných členskými státy
je potřebné mít i u zahraničních subvencí správné nástroje k zajištění toho, aby nenarušovaly unijní trh. Dle Komise
subvence poskytované společnostem v EU vládami nečlenských zemí mají na hospodářskou soutěž na
vnitřním trhu rostoucí negativní dopad a objevuje se stále více případů, kdy zahraniční subvence zjevně
napomohly k akvizici společností z EU, aniž by z toho plynul přínos pro fungování soutěže na vnitřním
trhu. Bílá kniha je zahájením diskuse o tom, jak dopady zahraničních subvencí řešit a je zároveň vizí nové
průmyslové strategie EU založené na hospodářské soutěži, otevřených trzích a silném vnitřním trhu. Společně s
přijetím bílé knihy byla spuštěna také veřejná konzultace, která poběží až do 23. září 2020. Více informací se můžete
dozvědět zde.
Komise zveřejnila zprávu DESI (index digitální společnosti a ekonomiky) za rok 2019. V žebříčku členských států EU
ČR obsadila 18. místo. Z úspěchů ČR lze jmenovat například třetí nejlepší pokrytí sítí 4G v Evropě (99 %) nebo
umístění v první pětce v počtu malých a středních podniků, které používají internet k prodeji (23 %), a to
zejména díky vysokému skóre za elektronické obchodování a nakupování online. Vice si můžete přečíst zde.
Dne 24. června MPO pořádá první ze série workshopů zaměřených na připravovaný Akt o digitálních
službách (tzv. Digital Services Act), kterým Evropská komise hodlá aktualizovat, vyjasnit a více harmonizovat
pravidla pro digitální služby na vnitřním trhu. Workshopy budou zaměřeny na představení připravované změny
v právním rámci a jeho specifických částí relevantních pro české firmy a především na propojení zástupců firem,
asociací, akademického sektoru a dalších zainteresovaných subjektů v rámci utváření pozice ČR při projednávání
zamýšleného aktu.
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