
V pondělí 26. října Výbor Evropského parlamentu pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitele přijal usnesení, 
v němž navrhl sérii opatření k posílení práv spotřebitele 
a ke zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti výrobků. 
Výbor vyzval Komisi, aby spotřebitelům poskytla 
„právo na opravu“, tedy aby opravy výrobků byly 
cenově výhodné a z pohledu spotřebitele 
atraktivní. Zároveň výbor požádal Komisi, aby 
zvážila značení výrobků a služeb dle jejich 
životnosti například formou škály a jasné 
informace ohledně předpokládané životnosti 
výrobků. Takovéto opatření by dle názoru výboru 
podpořilo druhotný trh se zbožím a také udržitelnější 
formu výroby. Parlament bude o usnesení hlasovat na 
svém příštím plenárním zasedání v listopadu. Více 
informací je k dispozici zde. 
 
Ve středu 28. října Výbor Evropského parlamentu pro 
rozpočet a Výbor pro hospodářství a měnu podpořily 
návrh na prodloužení fungování programu InvestEU. 
Díky zárukám ve výši 91,8 mld. eur by program měl 
mobilizovat více než 1,2 bilionu eur dodatečných 
investic. Program InvestEU cílí na několik oblastí. 
Program mimo jiné pomůže zajistit přístup 
k financování malým a středním podnikům ve výši 
až 5 mld. eur, podpořit solventnost podniků 
zasažených negativními hospodářskými dopady 
pandemie nemoci COVID-19 ve výši až 11 mld. 
eur nebo podpořit investice do inovací a 
digitalizace v objemu až 11 mld. eur. Parlament 
bude o své pozici pro vyjednávání s Radou v rámci 
trialogu hlasovat na listopadovém plenárním zasedání. 
Více se dočtete zde. 
 
Ve středu Komise v rámci Akčního plánu celní unie 
zveřejnila návrh nařízení na zřízení jednotného 
celního portálu EU. Jednotlivé orgány zapojené do 
celního odbavení díky tomuto portálu budou moci 
snadněji sdílet elektronické informace předkládané 
obchodníky. Podnikům tento portál přinese výrazné 
zjednodušení, protože oproti současné praxi 
budou informace požadované pro dovoz nebo 
vývoz konkrétního zboží předkládat pouze jednou. 
Jednotný celní portál EU je prvním konkrétním krokem 
pro modernizaci hraničních kontrol, jejímž cílem je 
usnadnit obchod, zlepšit kontrolu bezpečnosti a 
dodržování předpisů a snížit administrativní zátěž 
podniků. Podrobnější informace jsou uvedeny zde. 
 
Ve středu Komise také přijala soubor opatření pro 

omezení šíření koronaviru, která mají zefektivnit 
zacílené testování a trasování kontaktů, zlepšit 
přípravy na očkovací kampaně, nadále poskytovat 
přístup k základním dodávkám a mimo jiné i 
zachovat i volný pohyb veškerého zboží na 
vnitřním trhu. Posledně jmenovanému opatření má 
napomoci i rozšíření přístupu založeného na tzv. 
zelených pruzích (green lanes). Zelené pruhy navržené 
Komisí v březnu tohoto roku mají zejména v případě 
silniční nákladní dopravy umožnit překročení hranic za 
méně než 15 minut. Rozšířením zelených pruhů chce 
Komise zajistit, aby multimodální doprava fungovala 
účinně a v rámci všech druhů dopravy. Více informací je 
k dispozici zde, informace k zeleným pruhům jsou 
uvedeny zde. 

Ve středu Rada a Evropský parlament za účasti 
Komise dosáhly politické dohody u nařízení pro 
prosazování pravidel v oblasti obchodu, známého 
jako tzv. vynucovací nařízení. Díky změně 
uvedeného nařízení EU získá další nástroje na 
ochranu svých obchodních zájmů s ohledem na 
aktuální ochromení mnohostranného systému 
řešení sporů fungujícímu v rámci Světové 
obchodní organizace (WTO).  Komise bude moci 
využít tohoto modelu také v případě podobných 
problémů v rámci dvoustranných dohod. Konečná 
dohoda odsouhlasená oběma zákonodárci rovněž 
rozšiřuje oblast působnosti nařízení na služby a některé 
aspekty ochrany práv duševního vlastnictví související s 
obchodem. Podrobnosti jsou uvedeny zde.  

Dne 11. listopadu se od 11:00 uskuteční webinář 
Brexit & cla: budoucnost byznysu s UK. Webinář 
pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s 
Generálním ředitelstvím cel prostřednictvím platformy 
Microsoft Teams v českém jazyce. V případě zájmu se 
můžete registrovat vyplněním tohoto formuláře, a 
to do 9. listopadu 2020. Více informací je k dispozici 
zde. 

Dne 25. listopadu proběhne virtuální „Industry 
Day“ pořádaný britským velvyslanectvím v Praze. 
Tématy diskuse budou opatření na hranicích Spojeného 
království po skončení přechodného období, tj. od 1. 
ledna 2021. Akce se zúčastní britská mezivládní skupina 
„Border Protocol and Delivery Group“ a zkušení úředníci 
z několika ministerstev britské vlády. Více informací, 
včetně registračního formuláře, naleznete zde. 
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26. — 30. ŘÍJNA 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90101/eu-consumers-should-enjoy-a-right-to-repair-and-enhanced-product-safety
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90106/investeu-fund-boost-for-sustainable-innovative-and-social-investment
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_1970
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_1986
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/transportation-during-pandemic_cs
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_1994
https://docs.google.com/forms/d/1BfzyNh_YwAiXpfb9DGlofT1WWIQOpaOjzuAkZoWZnOI/viewform?edit_requested=true
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/o-brexitu/webinar-brexit---cla-budoucnost-byznysu-s-uk--257592/
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