
V pondělí 16. listopadu Komise spustila nový systém 
pro podávání stížností, který umožní hlásit 
překážky v přístupu na trh a porušování závazků 
v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje 
v obchodních dohodách EU a v rámci všeobecného 
systému preferencí. Stížnosti mohou podávat jak 
členské státy, tak jednotlivé společnosti, podniková 
nebo obchodní sdružení, organizace občanské 
společnosti či občané EU. Zúčastněné strany se  díky 
této inciativě budou moci podílet na tom, aby obchodní 
politika EU přinášela obchodní příležitosti a také 
přispívala ke zvyšování pracovních a environmentálních 
norem. Útvary Komise každou přijatou stížnost posoudí 
a přijmou nezbytná opatření. Podrobnosti se dočtete 
zde, formulář pro podání stížnosti je k dispozici zde. 

Ministr Karel Havlíček na čtvrtečním 
jednání Rady pro konkurenceschopnost 

podpořil investice do inovativních 
technologií a také potřebu pomoci 

malým a středním podnikům tak, aby 
byly schopny překonat současnou krizi. 

V pondělí Rada přijala závěry k dosažení 
dynamičtějšího, odolnějšího a 
konkurenceschopnějšího evropského průmyslu. 
Rada v závěrech vnímá krizi jako příležitost využít úsilí 
o oživení ekonomiky k tomu, aby se unijní průmysl, a 
zejména malé a střední podniky, stal 
konkurenceschopnějším a odolnějším. Hospodářská 
obnova spolu se zelenou a digitální transformací by 
měla vést k těsnější a intenzivnější evropské spolupráci 
a měla by být mimo jiné založena na zásadách 
konkurenceschopnosti, integraci vnitřního trhu včetně 
sektoru služeb, udržitelnosti, soudržnosti a oběhovosti. 
Závěry potvrzují i důležitost dosažení strategické 
autonomie, avšak současně vyzývají k zachování 
otevřené ekonomiky v oblastech jako zdravotnictví, 
obranný průmysl, vesmír, digitalizace, energetika nebo 
kritické suroviny. Více informací se lze dočíst zde. 

Ve středu 18. listopadu Evropský parlament a 
Rada EU dosáhly politické dohody ohledně 
nástroje REACT-EU. Vyčleněné prostředky 
v objemu 47,5 miliardy eur mají zemím Unie pomoci 
zajistit hospodářské a sociální oživení v překlenovacím 
období mezi první reakcí na krizové situace a 
dlouhodobou obnovou hospodářství podporovanou 
v rámci programového období 2021-2027. Iniciativa 

REACT-EU bude podporovat v první řadě odvětví 
zdravotnictví a malé a střední podniky a pomůže 
s vytvořením nových pracovních míst. Bližší 
informace jsou zde. 

Ve čtvrtek 19. listopadu proběhlo videokonferenční 
zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve formaci pro 
vnitřní trh a průmysl. Českou republiku na jednání 
reprezentoval ministr Karel Havlíček, který ve 
svém vystoupení podpořil potřebu investovat do 
inovativních technologií, zejména v oblasti umělé 
inteligence, nízkouhlíkového vodíku nebo baterií, 
které pomohou posílit odolnost a 
konkurenceschopnost unijního průmyslu. Ministr 
podpořil Komisi v její snaze revidovat průmyslovou 
strategii EU, jejímž cílem je zohlednit dopady pandemie 
nemoci COVID-19 na unijní průmysl. Česká republika 
v diskusi také vyzdvihla potřebu podpořit malé a 
střední podniky tak, aby byly schopny překonat 
současnou krizi. Další informace jsou k dispozici 
zde. 

Ve středu 25. listopadu proběhne poslední ze 
série online workshopů k připravovanému Aktu o 
digitálních službách, které pořádá Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ve spolupráci se Svazem průmyslu 
a dopravy. Téma semináře bude tentokrát zaměřeno na 
problematiku ex ante regulace digitálních platforem a 
online reklamu. 

Dovolujeme si Vám rovněž připomenout konání 
virtuálního „Industry Day“, který pořádá britské 
velvyslanectví 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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