3. — 7. KVĚTNA
V pondělí 3. května bylo v Lucemburku za účasti
komisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona
slavnostně otevřeno hl avní středisko Evropského
společného
podniku
pro
vysoce
výkonnou
výpočetní techniku. K o m is e p o važ uje v ys o c e
výkonné počítače za jeden z pilířů digitální suverenity
Unie, protože umožní plně využít potenciál dat například
pro vývoj v oblasti umělé inteligence, zdravotnickém
výzkumu nebo v průmyslu 4.0. Brzy v Lucembursku
rovněž dojde ke spuštění MeluXiny, který bude po
slovinském Vega druhým ze sedmi připravovaných
superpočítačů v Unii. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Ve středu 5. května Komise zveřejnila aktualizaci
průmyslové strategie EU, kter á p o tvr z uje p r io r ity
stanovené ve sdělení Komise z března 2020 a zároveň
zohledňuje dopady pandemie onemocnění COVID-19.
Důležitý pilíř průmyslové strategie tvoří podpora malých
a středních podniků, na něž cílí finanční podpora i
opatření, která jim mají usnadnit provádění zelené a
digitální transformace. V této souvislosti chce Komise
jmenovat pana Vazila Hudáka, bývalého slovenského
ministra hospodářství, zmocněncem EU pro malé a
střední podniky. Aktualizovaná průmyslová strategie se
zaměřuje na posílení odolnosti vnitřního trhu, řešení
strategických závislostí Unie a urychlení zelené a
digitální transformace. V části k vnitřnímu trhu Komise
oznamuje, že vydá návrh nouzového mechanismu pro
vnitřní trh a bude se věnovat harmonizaci standardů
pro vybrané přeshraniční služby. Unijní průmysl má
prostřednictvím této strategie dostat vše potřebné
k tomu, aby se stal hybatelem dvojí transformace a
byla posílena jeho globální konkurenceschopnost.
Prostřednictvím nové průmyslové strategie Unie hodlá
upevnit své postavení světového průmyslového lídra a
získat konkurenční výhodu v oblasti digitálních a
zelených technologií. Úmyslem Unie je také usilovat o
spolupráci s podobně smýšlejícími partnery v oblastech,
které pomohou podpořit spravedlivý a otevřený
mezinárodní obchod založený na pravidlech. Další
informace jsou k dispozici zde.
Ve středu také Evropská komise zveřejnila návrh
nařízení pro řešení potenciálních rušivých účinků
zahraničních subvencí na vnitřním trhu, kter ý
navazuje na bílou knihu o zahraničních subvencích z
loňského června. Komise v případě přijetí návrhu získá
pravomoc prošetřit subvence poskytované vládami
třetích zemí určených ve prospěch společností
provozujících hospodářskou činnost v EU. Návrh
nařízení také zahrnuje zavedení dvou nástrojů, které

umožní Komisi prošetřit spojení podniků a nabídky
v rámci veřejných zakázek, jež jsou dotované ze třetích
zemí. V případě, že Komise zjistí existenci zahraniční
subvence narušující hospodářskou soutěž, přezkoumá
v odůvodněných případech její možné pozitivní a
negativní účinky. Jestliže negativní účinky převáží, pak
bude mít Komise pravomoc, obdobně jako v soutěžním
právu EU, uložit nápravná opatření nebo od dotčených
společností přijmout závazky, které narušení trhu
napraví. Více informací je uvedeno zde.
Ve středu Rada a Evropský parlament dosáhly
předběžné politické dohody u návrhu nařízení o
evropském právním rámci pro klima, jeho ž c ílem
je do roku 2020 učinit EU klimaticky neutrální EU a do
roku 2030 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 55
% ve srovnání s výchozím rokem 1990. Předběžná
dohoda také stanoví další cíl, kterým je dosažení
negativních emisí po roce 2050. V návaznosti na tuto
dohodu by měla Komise v červnu představit další
balíček opatření v oblasti klimatu - tzv. „Fit-for-55“,
jehož cílem je právě dosažení minimálně 55% snížení
emisí skleníkových plynů. Více informací se dočtete zde.

Dovolujeme si Vás upozornit na probíhající
veřejnou konzultaci k problematice ochrany
zeměpisných označení nezemědělských produktů
v rámci EU. V současné době totiž neexistuje unijní
systém, který by se zabýval ochranou například
řemeslných výrobků či průmyslového zboží. Tyto
produkty jsou přitom důležitou součástí identity kraje,
stimulují cestovní ruch a pomáhají vytvářet pracovní
místa. Jednotný unijní systém na ochranu zeměpisných
označení nezemědělských produktů by měl pomoci
zejména výrobcům udržet si konkurenceschopnost na
specializovaných
trzích,
podpořit
regionální
hospodářství a poskytnout spotřebitelům informace o
pravosti výrobků. Veřejná konzultace je otevřena do 22.
června tohoto roku. Do veřejné konzultace je možné se
zapojit zde.

Ve
středu
Komise
zveřejnila
aktualizaci průmyslové strategie EU,
která potvrzuje priority stanovené ve
sdělení Komise z března 2020 a
zároveň zohledňuje dopady pandemie
onemocnění COVID-19.
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