
V pondělí 18. ledna Komise spustila veřejnou konzultaci 
ohledně možného zavedení nového typu digitální 
daně. Komise tak reaguje na závěry Evropské 
rady z července loňského roku, v nichž byla vyzvána 
k navržení řešení pro nové vlastní zdroje. Vzhledem 
k technologickému rozvoji a postupující digitalizaci je 
dle Komise žádoucí, aby Unie měla moderní a stabilní 
regulatorní a daňový rámec, který bude tyto změny 
reflektovat. Podrobnosti jsou uvedeny zde. 

V úterý 19. ledna byl Jan Pánek jmenován ředitelem v 
generálního ředitelství Evropské komise pro 
energetiku (DG ENER). Generální ředitelství 
zodpovídá za energetickou politiku EU a má z hlediska 
zájmů ČR strategický význam. Do agendy Jana Pánka 
bude spadat jaderná energetika, bezpečnost a 
projekt ITER, který by měl ve spolupráci EU, USA, 
Ruska, Číny, Japonska, Jižní Koreje a Indie umožnit 
stavbu největšího termojaderného reaktoru na světě. 
Více informací je k dispozici zde. 

V úterý také Evropský parlament odsouhlasil revizi tzv. 
vymáhajícího nařízení, které umožní Unii lépe 
chránit své obchodní zájmy vzhledem 
k zablokování systému pro řešení sporů v rámci 
Světové obchodní organizace. Dle nařízení bude 
EU moci zavádět protiopatření v případě porušení svých 
práv v situacích, kdy některý z obchodních partnerů 
nebude spolupracovat v rámci systémů na řešení sporů 
zakomponovaných do bilaterálních nebo regionálních 
obchodních dohod. Parlament prosadil požadavek 
na rozšíření působnosti nařízení, které bude kromě 
sporů v oblasti zboží zahrnovat i oblast služeb a 
určitých práv duševního vlastnictví včetně unijních 
ochranných známek, průmyslových vzorů a 
geografických zeměpisných označení. Další informace je 
možné se dočíst zde. 

Ve středu 20. ledna Komise přistoupila na požadavek 
koalice České republiky, Německa, Rakouska a Dánska 
a výzvy dalších členských států na revizi Dočasného 
rámce pro opatření veřejné podpory s cílem pomoci 
podnikům zasaženým dopady pandemie COVID-19. 
Nově se navrhuje prodloužit účinnost dočasného 
rámce a zároveň navýšit limit pro maximální výši 
podpory dle čl. 3.1. ze současných 800 tisíc EUR. 
Podrobnosti je možné nalézt zde. 

Ve čtvrtek 21. ledna proběhla na plenárním zasedání 

Evropského parlamentu debata na téma vztahů EU 
a USA v souvislosti s inaugurací Joea Bidena jako 
nového amerického prezidenta. Dle předsedy 
Evropské rady Charlese Michela nastala nyní příležitost 
zintenzivnit po čtyřletém útlumu vzájemné vztahy. Dle 
jeho slov by EU společně s USA měly spolupracovat na 
obnově mezinárodního pořádku založeného na 
pravidlech, zajistit mír, bezpečnost, prosperitu, 
svobodu, dodržování lidských práv a rovnosti pohlaví. 
Mezi tématy, která zazněla z úst europoslanců, patřila i 
potřeba spolupráce v oblastech jako nastavení 
spravedlivých pravidel pro velké technologické firmy či 
obnova multilaterálního obchodního systému. 
Podrobnější informace jsou k dispozici zde. 

Rádi bychom Vás informovali o dalším ze série webinářů 
k praktickým aspektům obchodování mezi Spojeným 
královstvím a EU, který se bude konat ve středu 27. 
února  ve spolupráci s britskou mezivládní 
skupinou „Border Protocol and Delivery Group“. 
Webinář se tentokrát zaměří zejména na převoz zboží 
přes Belgii a Nizozemsko. Registrace je možná zde. 

Ministr Karel Havlíček dnes 22. ledna hostil 
neformální online debatu s českými europoslanci 
o přípravách českého předsednictví a sektorových 
prioritách v agendě MPO. Jsme rádi, že naše 
pozvání přijalo 17 europoslanců a živá debata přinesla 
řadu podnětů v oblasti digitalizace, vnitřního trhu, 
průmyslu, obchodu nebo energetiky. Děkujeme za 
cenné vstupy a těšíme se na další spolupráci!  
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18. — 22. LEDNA 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12836-Digital-Levy/public-consultation
https://www.euroskop.cz/9002/36269/clanek/jan-panek-povede-v-evropske-komisi-agendu-jaderne-energetiky-bezpecnosti-a-iter/
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210114IPR95626/eu-will-have-stronger-powers-in-trade-disputes
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/2937-ceska-republika-usiluje-u-komise-o-navyseni-limitu-%E2%80%9Ekovidove%E2%80%9C-verejne-podpory-a-jeji-prodlouzeni.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210114IPR95616/new-us-president-meps-hope-for-a-new-dawn-in-transatlantic-ties
https://www.eventbrite.co.uk/e/movement-of-goods-through-non-short-straits-roro-locations-tickets-137421325885
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