14.— 18. ZÁŘÍ
V pondělí 14. září EU podepsala bilaterální dohodu
s Čínou o ochraně zeměpisných označení. Po
souhlasu Evropského parlamentu bude tato dohoda
oficiálně přijata Radou a
vstoupí v
platnost
pravděpodobně začátkem roku 2021. S naplňováním
této dohody jsou spojena velká očekávání, neboť
dohoda bude chránit sto tradičních evropských
výrobků proti napodobování na čínském trhu a
zároveň sto čínských výrobků na trhu evropském.
Pro evropské potraviny a nápoje má čínský trh rychle
rostoucí potenciál. V roce 2019 byla Čína třetí destinací,
do které se vyvážely zemědělsko-potravinářské
produkty EU, přičemž hodnota vývozu dosáhla 14,5
miliardy eur. Více informací je k dispozici zde.

Na
dnešním
zasedání
Rady
pro
konkurenceschopnost náměstkyně MPO
Martina Tauberová vyjádřila podporu
malým a středním podnikům a rovněž
konceptu
otevřené
strategické
autonomie,
který
je
klíčový
pro
konkurenceschopnost
a
odolnost
unijního průmyslu.
Ve středu 16. září předsedkyně Evropské komise Ursula
von der Leyenová přednesla před poslanci Evropského
parlamentu tradiční projev o stavu Evropské unie.
Von der Leyenová reflektovala současnou krizi
způsobenou šířením nemoci COVID-19. Krize by dle
jejího názoru mohla být i katalyzátorem změny, ke
které by měl dopomoci i nástroj Příští generace EU.
Předsedkyně EK věnovala rovněž velkou pozornost
vnitřnímu trhu, který označila za příležitost pro podniky
prodávat své zboží kdekoliv v Unii, z hlediska průmyslu
jej také vnímá jako prostředek pro zvýšení jeho globální
konkurenceschopnosti. Předsedkyně Komise rovněž
vyzvala k odstraňování překážek na vnitřním trhu,
snížení
byrokratické
zátěže
a
k
co
nejrychlejšímu obnovení volného pohybu osob,
zboží, služeb a kapitálu. Předsedkyně von der
Leyenová také jasně představila ambici snížit emise
skleníkových plynů v zemích EU do roku 2030

o 55 % namísto původních 40 % oproti roku
1990. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a
ministr dopravy Karel Havlíček označil tento návrh
v daném časovém horizontu za nereálný. Pokud si
má ČR zachovat energetickou soběstačnost, pak ČR
potřebuje na splnění vytyčených cílů více času.
Podrobnosti naleznete zde a zde.
Ve čtvrtek 17. září Komise ve své strategii pro
udržitelný růst na rok 2021 představila strategické
pokyny pro realizaci facility na podporu oživení a
odolnosti, která je základním prvkem nástroje Příští
generace EU. Ten má Unii umožnit, aby ze současné
krize vzešla silnější a odolnější. Facilita poskytne 672,5
mld. eur ve formě úvěrů a dotací na příštích sedm let,
jež mají zajistit oživení během prvních let po krizi.
Strategické pokyny mají pomoci unijním zemím
vypracovat vnitrostátní plány na podporu oživení a
odolnosti, které jsou předpokladem k obdržení finanční
pomoci ze strany Unie. Více je uvedeno zde.
V pátek 18. září se uskutečnilo videokonferenční
zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve
formaci pro vnitřní trh a průmysl. Českou republiku
reprezentovala náměstkyně ministra průmyslu a
obchodu Martina Tauberová, která se spolu s ostatními
zástupci unijních zemí shodla na nutnosti dále
prohlubovat vnitřní trh a zabránit tomu, aby se na
něm vyskytovaly překážky bránící volnému pohybu
zboží a služeb. Náměstkyně Tauberová zároveň
vyjádřila podporu malým a středním podnikům a
rovněž konceptu otevřené strategické autonomie, který
je klíčový pro konkurenceschopnost a odolnost unijního
průmyslu.
Výkonný místopředseda Evropské komise Valdis
Dombrovskis byl předsedkyní EK Ursulou von der
Leyenovou jmenován na pozici komisaře pro
obchod namísto Phila Hogana, který minulý měsíc
z funkce odstoupil. Podrobnosti si můžete přečíst zde.
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