
V úterý 12. ledna Komise zahájila jednání 
s  biotechnologickou společností Valneva ohledně 
nákupu vakcíny proti nemoci COVID-19, kterou 
společnost vyvíjí. Po podepsání kontraktu by 
unijní země měly mít zajištěné dodávky v objemu 30 
milionů dávek vakcíny s možností nákupu dodatečných 
30 milionů dávek. Vakcíny od společnosti Valneva by 
tak doplnily diverzifikované nákupní portfolio, které 
zahrnuje již kontrahované očkování od firem 
AstraZeneca, Moderna nebo BioNtech-Pfizer. Další 
informace je možné se dočíst zde. 

Ve čtvrtek 14. ledna členové Výboru pro 
zahraniční věci (AFET) a Výboru pro mezinárodní 
obchod (INTA) Evropského parlamentu poprvé 
projednávali dohodu o obchodu a spolupráci mezi 
EU a Velkou Británií, která byla uzavřena 24. 
prosince loňského roku. Europoslanci zejména 
uvítali, že se podařilo dohody dosáhnout a vyhnout se 
tak tzv. tvrdému brexitu. Členové obou výborů nicméně 
vyjádřili politování nad skutečností, že mnoho aspektů 
vzájemných vztahů jako studijní program Erasmus, 
zahraniční vztahy nebo spolupráce v oblasti bezpečnosti 
a obrany nebyly ve vyjednáváních o budoucích vztazích 
po odchodu Spojeného království z Evropské unie 
zahrnuty. Zároveň někteří europoslanci vyjádřili obavy z 
environmentálních standardů vzhledem k tomu, že 
britský systém pro obchodování s emisními 
povolenkami byl oficiálně spuštěn teprve 1. ledna 2021 
a zatím není jasné, jak jej napojit na unijní systém pro 
obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). 
Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

Ve čtvrtek EU také požádala Světovou obchodní 
organizaci o ustavení panelu, který by se zabýval 
odstraněním nezákonných vývozních omezujících 
opatření uvalenými Indonésií na vybrané 
suroviny, zejména nikl a železnou rudu. Ty jsou 
nezbytné například pro výrobu nerezové oceli. 
Tato opatření tak nelegálně omezují přístup unijních 
výrobců oceli na indonéský trh. Indonésie navíc 
uplatňuje požadavky na domácí zpracování niklu a 
železné rudy předtím, než dojde k jejich vývozu. Tím 
pro podniky z EU vznikají další nepřiměřené překážky  
související s vývozem těchto surovin z Indonésie. Kvůli 
těmto praktikám, které odporují pravidlům WTO a proti 
nimž EU vystupuje, se tak Indonésie v blízké době po 
Číně stane druhým největším producentem oceli na 
světě. Více informací je uvedeno zde.  

Na závěr bychom Vás rádi informovali o tom, že dne 12. 
prosince 2020 došlo ke spuštění portálu Your Europe 
(Vaše Evropa), na kterém uživatelé naleznou na 
jednom místě informace o různých životních situacích v 
přehledné a uživatelsky přívětivé podobě. Celoevropský 
internetový rozcestník Your Europe mohou 
uživatelé již nyní využívat pro nalezení 
dostupných a kvalitních informací, elektronických 
postupů nebo asistence při přeshraničních 
aktivitách v rámci Evropské unie, a to nejen v 
jazycích daného členského státu, ale také v angličtině. 
V budoucnu bude portál rozšířen o vybrané elektronické 
služby, které budou uživatele moci využívat zcela online 
bez nutnosti navštívit daný úřad, a to v jakémkoli 
členském státě EU. Portál Your Europe staví na nařízení 
EU o jednotné digitální bráně (Single Digital Gateway), 
jehož implementaci koordinuje MPO. 
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