9. — 13. LISTOPADU
V pondělí 9. listopadu proběhlo zasedání Rady pro
zahraniční věci ve formátu ministrů pro obchod.
Ministři diskutovali o klíčových tématech jako jsou
budoucí vztahy EU-USA, vztahy s Čínou, revize
společné obchodní politiky či prioritní agendy
Světové obchodní organizace. Vicepremiér a
ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který vedl
delegaci
České
republiky,
podpořil
prohloubení
spolupráce se Spojenými státy ve všech oblastech
společných zájmů včetně obchodu. Potenciál na posílení
spolupráce mezi EU a USA vidí zejména v oblasti
nových technologií jako kybernetická bezpečnost,
5G či AI. Dále ČR podpořila Komisi v jejím úsilí
vybudovat odolnou obchodní politiku EU. ČR rovněž
vyzdvihla
důležitost
otevřeného
obchodu
založeného na pravidlech a další rozšiřování sítě
obchodních dohod EU se třetími partnery, díky
kterým získají hlavně malé a střední podniky
možnost působit na nových trzích. M inistři také
hovořili o podobě obchodních vztahů EU s Čínou, a to
zejména v souvislosti s investiční dohodou, která má
potenciál výrazně zlepšit podmínky evropských firem na
čínském trhu a zajistit ochranu investorů z EU.
Podrobnosti jsou k dispozici zde.
V pondělí 9. listopadu Rada Evropské unie a
zástupci
Evropského
parlamentu
dosáhli
předběžné politické dohody o nových pravidlech
pro obchod se zbožím dvojího užití. Stávající
režim EU pro kontrolu vývozu tohoto zboží byl zaveden
v roce 2009. Vzhledem k měnícím se technologickým,
ekonomickým a politickým okolnostem bylo nutné
příslušné nařízení ukotvující tento režim modernizovat.
Hlavními prvky nového nařízení jsou tak přísnější
kontrola u technologií kybernetického dohledu, nový
koordinační mechanismus na úrovni EU pro lepší
výměnu informací mezi unijními zeměmi, dvě nová
všeobecná vývozní povolení, lepší spolupráce mezi
licenčními a celními orgány nebo větší transparentnost
ve vztahu k obchodu se zbožím dvojího užití. Více
informací naleznete zde.
V úterý 10. listopadu dosáhla Rada EU politické
dohody s Evropským parlamentem o rozpočtu EU
pro roky 2021 – 2027. Dohody bylo dosaženo v
návaznosti na intenzivní konzultace mezi Radou,
Parlamentem a Komisí, které probíhaly od konce srpna.
Dohoda doplňuje komplexní finanční balíček v hodnotě
1 824,3 mld. eur, na němž se v červenci shodla
Evropská rada a který v sobě spojuje příští víceletý
finanční rámec v objemu 1 074,3 mld. eur a balíček
obnovy známý jako Příští generace EU v hodnotě 750
mld. eur. Podrobnosti se dočtete zde a zde.

Ve středu 11. listopadu Rada přijala závěry o
klíčových prvcích budoucí politiky EU v oblasti
duševního vlastnictví. Rada v závěrech zdůrazňuje,
že
je
důležité
disponovat
silným,
účinným,
transparentním a vyváženým systémem ochrany
duševního vlastnictví, zajistit ochranu inovací i
spravedlivého přístupu k nim a v neposlední řadě posílit
systémy ochrany zeměpisných označení v EU. Rada
v závěrech rovněž vybízí Komisi, aby přijala řadu
konkrétních opatření v boji proti padělání a pirátství, a
to i tím, že do něj více zapojí internetové platformy a
další poskytovatele hostingových služeb. Více informací
je uvedeno zde.
Ve středu také proběhla videokonference na téma
Digitální zdraví 2020 – EU v pohybu. Komise během ní
představila návrh na vytvoření evropského
prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví
v roce 2021, který bude součástí Evropské
zdravotní unie. Tato iniciativa tak přímo navazuje
na Datovou strategii EU z počátku letošního roku.
Rozsáhlejší využívání údajů o zdravotním stavu
pomůže zvýšit odolnost EU vůči výzvám, jako je
pandemie nemoci COVID-10. Více se lze dočíst
zde a zde.
Ve čtvrtek 12. listopadu Komise zveřejnila výroční
zprávu o implementaci unijních obchodních dohod
za rok 2019. Obchod EU se zahraničními partnery
vzrostl o 3,4 %, přičemž obzvláště obchod s Kanadou, i
díky dohodě CETA, a s Japonskem zaznamenal skokový
nárůst ve výši téměř 25 %, respektive 6 %. Odbyt
průmyslových výrobků vzrostl oproti roku 2018 o 3,7 %
a odbyt zemědělských produktů o 8,7 %. Související
informace a dokumenty jsou dostupné zde.
Dovolujeme si Vás informovat, že Generální ředitelství
Evropské komise pro hospodářskou soutěž zveřejnilo
výzvu s cílem získat názory a podněty všech
zainteresovaných stran k tomu, jak politika
hospodářské soutěže přispívá k naplňování Zelené
dohody pro Evropu. Termín pro odeslání příspěvků
zainteresovaných stran je 20. listopadu 2020.
Podrobnosti s kontaktními údaji jsou uvedeny zde.
Rovněž si Vás dovolujeme informovat o spuštění
veřejné konzultace k Evropské agendě dovedností
pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální
spravedlnost a odolnost. P říspěvky je možné
zasílat do 31. prosince 2020. Více informací je
k dispozici zde.
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