15. — 19. ÚNORA
V úterý 16. února místopředseda Komise Valdis
Dombrovskis
ve
svém
projevu
na
neformální
videokonferenci ministrů odpovědných za hospodářské
a finanční věci podpořil co nejrychlejší začátek
využívání finančních prostředků z unijního plánu
obnovy hospodářství Příští generace EU a
souvisejícího Nástroje na podporu oživení a
odolnosti. Dle aktuálních výhledů Komise se Unie jako
celek nachází blízko u zlomového bodu, kdy krizi
způsobenou pandemií COVID-19 ekonomicky začíná
překonávat. Růst unijního HDP by se měl vrátit na
předpandemickou úroveň již v roce 2022, tedy
dříve, než se původně předpokládalo. Podrobnosti
jsou uvedeny zde.
Ve středu 17. února Komise a vysoký představitel
Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josep
Borell představili novou strategii, která uvádí, jak
by
se
EU
měla
výrazněji
podílet
na
multilateralismu založeném na pravidlech. Dle
zveřejněné strategie by EU neměla multilateralismus
pouze vyznávat, ale rovněž prokázat jeho význam tím,
že bude budovat silnější, rozmanitější a inkluzivnější
partnerství. To Unii umožní stát v čele modernizace
světového multilaterálního systému, a to zejména
klíčových institucích jako jsou Světová obchodní
organizace nebo Světová zdravotnická organizace, a
utvářet globální reakce na výzvy 21. století, mezi něž
patří
například
změna
klimatu.
Pro
změnu
multilaterálního prostředí je EU připravena budovat
nová spojenectví se třetími zeměmi nebo posilovat
spolupráci s mnohostrannými regionálními organizacemi
a zúčastněnými stranami, s nimiž sdílí demokratické
hodnoty. Více informací je k dispozici zde.
Ve středu předseda Evropské rady Charles Michel
při příležitosti 30. výročí založení Visegrádské
skupiny ve svém projevu v polském Krakově
podpořil vzájemnou spolupráci mezi členskými
státy pro dosažení pokroku, ochrany občanů a
kladných výsledků v ekonomické a sociální
oblasti. Předseda Michel zároveň mimo jiné připomněl
aktuální výzvy v podobě boje proti klimatické změně či
digitální transformace a s tím související důležitost brát
ohled na rozdíly panující v jednotlivých členských
státech, které nemají totožné výchozí podmínky.
Pomoci zmírnit tyto rozdíly by měl nejen nový unijní
rozpočet, ale i fond na podporu hospodářského oživení
v podobě nástroje Příští generace EU. Projev předsedy
Evropské rady si můžete přečíst zde.

angažovanosti formovat okolní svět a chránit zájmy a
hodnoty EU. Obchodní strategie si ve střednědobém
výhledu klade tři hlavní cíle. Prvním je podpora obnovy
a dvojí, tj. zelené a digitální transformace, která je
z pohledu EU klíčovou prioritou pro multilaterální a
bilaterální obchodní politiku EU. Zelená transformace
má proměnit unijní hospodářství tak, aby bylo do roku
2050 klimaticky neutrální. Zároveň úspěšné zvládnutí
digitální transformace pomůže Unii zajistit dlouhodobou
konkurenceschopnost, prosperitu a pevnou pozici
v globálním dění. Druhým cílem Unie je utvářet
environmentálně udržitelnější a sociálně spravedlivější
globalizaci. Jednou z priorit v tomto ohledu by měla být
reforma Světové obchodní organizace a posílení
multilateralismu. Třetím cílem obchodní strategie je
asertivnější přístup Unie při obraně svých zájmů a
hodnot prostřednictvím nástrojů, které jí umožní bránit
se proti nekalým obchodním praktikám. EU rovněž bude
více dbát na to, aby dohody uzavřené s partnery ve
světě přinášely jejím pracovníkům, zemědělcům a
občanům očekávané výhody. Podrobnosti jsou uvedeny
zde, otázky a odpovědi k otevřené, udržitelné a
sebevědomé obchodní politice jsou k dispozici zde.
Na pátek 19. února Evropská komise svolala
mimořádné
jednání
pracovní
skupiny
pro
prosazování pravidel jednotného trhu (SMET). Na
jednání se primárně diskutovalo a hodnotilo doporučení
Rady (EU) 2020/1475 o koordinovaném přístupu k
omezení volného pohybu v reakci na pandemii nemoci
COVID-19. Jedním z hlavních důvodů pro svolání
jednání jsou přísné kontroly, které Německo před
několika dny zavedlo na hranicích s ČR a které mají
dopad nejen na pohyb přeshraničních pracovníků, ale i
na přepravu zboží. ČR na jednání bude apelovat na
členské státy, aby důsledně dodržovaly pravidla tzv.
green lanes, tedy volných pruhů na hranicích jak pro
lokální provoz, tak pro tranzit, který splňuje zavedené
požadavky.
Dále si Vás dovolujeme informovat o sérii
webinářů k dovozu výrobků rostlinného a
živočišného původu do Velké Británie. Webináře se
uskuteční v únoru a březnu tohoto roku. Zástupci
britského ministerstva životního prostředí, potravin a
záležitostí venkova (DEFRA) během webinářů představí
nové požadavky pro dovoz těchto výrobků z EU do
Velké Británie, které vstoupí v platnost 1. dubna
2021. Přehled webinářů je dostupný zde. Více informací
k opatřením a kontrolám na hranici mezi EU a Velkou
Británií naleznete v příručce Border Operating Model.

Ve čtvrtek 18. února Komise představila svou
obchodní strategii pro nadcházející roky. Nová
strategie je založena na konceptu otevřené
strategické autonomie. Ten vychází ze směru, jímž
se EU chce ubírat, tedy mít svůj vlastní kurz na globální
scéně a díky svému vedoucímu postavení a
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