
Ve středu 19. května Komise zveřejnila novou 

metodologii pro vyhodnocení dopadů liberalizace 

obchodu na biodiverzitu. Tato metodologie má být 

flexibilní a přizpůsobitelnou kontextu různých typů 

obchodních dohod. Nová obchodní strategie EU totiž 

upevňuje unijní závazky směrem k udržitelnému 

obchodu a obsahuje opatření, která mají mj. plně využít 

potenciál obchodních a investičních dohod EU jako 

platforem pro spolupráci s partnery v souladu s cíli 

Zelené dohody pro Evropu, a to včetně biologické 

rozmanitosti, udržitelné potravinové politiky, znečištění 

a oběhového hospodářství. Více informací je uvedeno 

zde. 

Ve čtvrtek 20. května Rada a Evropský parlament 

dosáhly předběžné dohody k návrhu Komise na 

zavedení digitálního certifikátu EU pro covid 

(dříve označován jako digitální zelený certifikát nebo 

covidový pas). Tento certifikát bude k dispozici 

bezplatně v digitální i papírové podobě. Díky certifikátu 

bude moci jeho držitel při svých cestách mimo 

domovský stát prokázat, že byl očkován proti 

onemocnění COVID-19, má negativní výsledek testu na 

přítomnost onemocnění nebo tuto nemoc prodělal. 

Snahou Rady i Evropského parlamentu je formálně 

dokončit legislativní proces u návrhu nařízení o 

digitálním certifikátu EU pro covid co nejdříve. Další 

informace jsou dostupné zde. 

Ve čtvrtek Evropská komise podepsala třetí 

kontrakt se společností BioNTech/Pfizer na 

dalších 1,8 miliardy dávek vakcíny proti novému 

koronaviru, jejichž dodávky budou zahájeny 

v roce 2022. Podmínky smlouvy stanoví, že 

výroba očkování a jeho základních složek musí pocházet 

z Unie. Smlouva rovněž posiluje možnosti členských 

zemí prodávat nebo darovat vakcíny do třetích zemí, 

které jich mají nedostatek, nebo je poskytovat 

prostřednictvím nástroje COVAX. Více se dočtete zde. 

Ve stejný den se v Bruselu uskutečnilo zasedání 

Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů 

obchodu, na němž ČR zastupovala náměstkyně 

ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová. 

Jednání se zaměřilo na aktuální témata jako reforma 

WTO, vztahy EU-USA, ochranná opatření na dovoz oceli 

a hliníku nebo dohoda EU-Mercosur. Členské země se 

shodly na tom, že USA jsou nejdůležitějším spojencem 

a partnerem EU, přičemž největší potenciál rozvoje 

vzájemných vztahů vidí zejména v oblastech jako jsou 

nové technologie, kyberbezpečnost, umělá inteligence 

nebo v regulatorní oblasti. ČR spolu s dalšími zeměmi 

vyzvala americkou zmocněnkyni pro obchod Katherine 

Tai, která se zasedání zúčastnila prostřednictvím 

videokonference, ke konstruktivnímu přístupu např. 

v otázce odstranění cel na dovoz oceli a hliníku. 

Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

Ve čtvrtek také komisař pro vnitřní trh Thierry 

Breton navštívil ústředí nizozemské společnosti 

ASML, kde se setkal s  CEO společnosti Peterem 

Wenninkem a rovněž s Lucem Van den Hovem, 

CEO meziuniverzitního centra pro 

mikroelektroniku (IMEC). Obě organizace p atř i 

k evropským lídrům v oblasti procesorů a 

polovodičových technologií. Komisař Breton s nimi 

debatoval o ambicích Unie ohledně výroby procesorů a 

polovodičů nové generace nebo o posílení otevřené 

strategické autonomie Unie a její vedoucí úlohy 

v technologiích. Komisař také zmínil roli nadcházející 

unijní aliance pro procesory a polovodičové technologie, 

která by měla propojit klíčové hráče hodnotového 

řetězce v elektronice s cílem posílit unijní kapacity 

navrhovat a vyrábět pokročilou mikroelektroniku. Další 

informace jsou uvedeny zde.   
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