
V úterý 8. září Evropská komise zveřejnila návrh 

nařízení o zrušení cel na část dovozů ze Spojených 

států amerických do Evropské unie. USA pak na 

oplátku sníží cla na část vývozu z EU na americký trh. 

Zboží, na které se snížení cel vztahuje, zahrnuje na 

straně EU například hotová jídla, křišťálové sklo, 

prachové výmetné slože nebo zapalovače. EU naopak 

odstraní cla na dovoz živých a zmrazených produktů z 

humra z USA. Vývozci na obou stranách tak budou mít 

přístup na americký i unijní trh zvýšený o přibližně 200 

milionů eur ročně. Podrobnější informace jsou dostupné 

zde. 

 

„Strategický výhled EU může být 

například využit pro rozpoznání 

pracovních dovedností, které budou 

potřeba do budoucna a do kterých je 

důležité investovat již dnes.“ 

 

V úterý se také uskutečnil online webinář MPO, který 

byl zaměřen na budoucí podobu obchodní politiky 

po současné pandemii a na aktuální vývoj ohledně 

brexitu. Záznam z webináře můžete shlédnout na 

YouTube kanálu Ministerstva průmyslu a obchodu zde. 

 

Ve středu 9. září Evropská komise zveřejnila první 

zprávu o strategickém výhledu, který bude sloužit 

jako vodítko pro významné politické iniciativy. 

Strategický výhled EU má vést ke zdokonalení koncepce 

politik, rozvíjet strategie, které obstojí v budoucnosti, a 

zajistit, aby krátkodobá opatření byla v souladu 

s dlouhodobými cíli EU. Komise tuto iniciativu podniká 

ve snaze dosáhnout co nejrychlejší obnovy 

hospodářství po pandemii nemoci COVID-19. 

Letošní zpráva na podporu oživení Evropy ukazuje, jak 

je pro silné a dlouhotrvající oživení EU důležitá 

odolnost, a to v rovinách sociální a ekonomické, 

geopolitické, ekologické a digitální. Zpráva identifikuje 

kapacity, zranitelná místa i příležitosti, které 

koronavirová krize odhalila. Strategický výhled může 

být například využit pro rozpoznání pracovních 

dovedností, které budou potřeba do budoucna a do 

kterých je důležité investovat již dnes. Více se můžete 

dozvědět zde, otázky a odpovědi jsou uvedeny zde. 

Ve čtvrtek 10. září skončilo osmé kolo vyjednávacích 

rozhovorů o budoucích vztazích mezi Evropskou 

unií a Spojeným královstvím. V průběhu vyjednávání 

byl kabinetem britského premiéra Borise Johnsona 

zveřejněn návrh kontroverzního zákona o vnitřním trhu 

pro případ neúspěchu vyjednávání během přechodného 

období. Předmětný návrh zákona by dle Komise 

v případě přijetí v předkládané podobě v rozporu 

s loňskými závazky přijatými mezi EU a Velkou Británií 

umožnil nezavádět kontrolní režim na zboží mezi 

Severním Irskem a zbytkem Spojeného království a 

zároveň by poskytl britské vládě výlučné pravomoci 

v otázkách veřejné podpory podniků. Na čtvrtečním 

mimořádném jednání Společného výboru EU-UK 

místopředseda Komise Maroš Šefčovič upozornil, že 

případné schválení zákona by bylo nejen porušením 

právně závazné výstupové dohody z minulého roku, ale 

rovněž i mezinárodního práva. Více zde a zde. 
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