10. — 14. KVĚTNA
V pondělí 10. května Rada přijala předpisy
upravující kontrolu vývozu zboží dvojího užití.
Nové
nařízení
posiluje
kontrolu
vývozu,
zprostředkování, technické pomoci a přepravy u nově
vznikajících technologií dvojího užití jako například
nástroje kybernetického dohledu a zároveň posiluje
koordinaci mezi členskými státy a Evropskou komisí na
podporu účinného prosazování kontrol v rámci Unie.
Další informace jsou k dispozici zde.
V úterý 11. května Komise představila návrh
doporučení pro rozhodnutí Rady, jímž by Rada
udělila Komisi mandát k zahájení vyjednávání o
dohodě o spolupráci mezi EU a Spojeným
královstvím (UK) v oblasti hospodářské soutěže.
Dohoda o obchodu a spolupráci mezi oběma celky,
která vstoupila v platnost dne 1. května, umožňuje
sjednání samostatné dohody v oblasti hospodářské
soutěže. Takováto dohoda může zahrnout podmínky pro
výměnu a použití důvěrných informací v kontextu
antimonopolních opatření a opatření pro kontrolu
spojování podniků. Efektivní koordinace vynucování
prosazování předpisů v oblasti hospodářské soutěže
mezi Unií a UK bude mít pozitivní dopad na evropské
podniky a spotřebitele. Komise již v minulosti vyjednala
několik dohod v této oblasti se třetími zeměmi, a to
například s USA, Kanadou, Japonskem, Jižní Koreou
nebo Švýcarskem. Více informací zde.
Téhož dne se konal druhý ze série kulatých stolů
Ministerstva průmyslu a obchodu k prioritám pro
české předsednictví v Radě v roce 2022, tentokrát
zaměřený na digitální agendu. Za účelem diskuse o
aktuálních tématech v oblasti digitální ekonomiky a
jejich dopadech na přípravu českého předsednictví se
sešlo více než 40 vlivných osobností, odborníků a
zainteresovaných osob, mezi nimi náměstci ministra
průmyslu a obchodu Petr Očko a Martina Tauberová,
místopředsedkyně
Evropského
parlamentu
Dita
Charanzová, stálý představitel ČR ve Výboru stálých
zástupců (COREPER I) Jaroslav Zajíček, viceprezidentka
Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková a další.
Ve středu 12. května Komise zveřejnila jarní
hospodářskou prognózu. Unijní hospodářství se
v roce 2020 propadlo o 6,1 %. Jeho oživení, které
započalo v létě 2020, se zbrzdilo v důsledku přijímání
nových opatření pro zamezení nárůstu případů
onemocnění COVID-19. Nicméně v důsledku rostoucí
míry proočkovanosti populace a postupného uvolňování
omezení lze očekávat, že ekonomika EU začne opět

posilovat. Díky klíčovému Nástroji pro oživení a
odolnost dosáhnou v příštím roce veřejné investice
nejvyššího podílu na HDP za posledních deset let. Jarní
prognóza tak počítá s ekonomickým růstem 4,2 %
v letošním roce a 4,4 % v roce 2022. Další podrobnosti
zde.
Ve
středu
Komise
také spustila
veřejnou
konzultaci, která se týká formulace souboru zásad
na podporu a prosazování hodnot EU v digitálním
prostoru. Veřejná konzultace navazuje na sdělení
Komise „Digitální kompas: Evropské pojetí digitální
dekády“, které bylo zveřejněné v březnu tohoto roku.
Digitální zásady budou vodítkem pro vytvoření
spravedlivého a bezpečného digitálního prostředí, které
nabídne příležitosti pro všechny. Veřejná konzultace
bude uzavřena dne 2. září tohoto roku. Podrobné
informace jsou k dispozici zde.
Ve čtvrtek 13. května Komise vybrala projekt
Central European Digital Media Observatory
(CEDMO) jako vítězný projekt celounijní soutěže.
CEDM bude mít sídlo v Praze a jeho vedení se ujme
Univerzita Karlova a ČVUT. Cílem CEDMO tak v rámci
sítě osmi nezávislých regionálních European Digital
Media
Observatory
hubů
bude
provádět
interdisciplinární výzkum dezinformací, včetně jejich
detekce za pomoci prvků umělé inteligence, posilování
digitální a mediální gramotnosti a rozvoj factcheckingových platforem. Tento projekt je zároveň
prvním krokem k vybudování Evropského centra
excelence pro AI. Projekt CEDMO bude mj. podpořen
Národním plánem obnovy ČR, jehož dokončení pod
taktovkou Ministerstva průmyslu a obchodu v těchto
dnech vrcholí. Více se můžete dočíst zde.
Dovolujeme si Vás informovat o online debatě na
téma
„Přispěje
nová
průmyslová
politika
k technologické soběstačnosti Evropy?“, která
proběhne dne 25. května. Debata se zaměří na
otázky spojené s tím, jaké sektory jsou pro
soběstačnost EU strategické a jak by jim měla EU
pomoci v jejich rozvoji a jaké existují dobré příklady
z praxe. V rámci debaty mimo jiné vystoupí
náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martina
Tauberová, poslankyně Evropského parlamentu Martina
Dlabajová, generální ředitelka Svazu průmyslu a
dopravy ČR Dagmar Kuchtová a další řečníci. Více
informací zde.
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