24. — 28. KVĚTNA
V pondělí 24. a v úterý 25. května proběhlo
mimořádné zasedání Evropské rady, které se
primárně
zabývalo
otázkami
spojenými
s ochranou klimatu a chystaným balíčkem
klimaticko-energetických návrhů Fit for 55.
Evropská rada vyzvala Evropskou komisi, aby co
nejdříve předložila příslušné legislativní návrhy, a
to
včetně
podrobné
analýzy
z
hlediska
environmentálních, hospodářských a sociálních
dopadů.
Mezi další témata, jimž se lídři věnovali,
patřila aktuální mezinárodně politická situace, zejména
ve vztahu k Bělorusku, Rusku, Blízkému východu a Mali.
Lídři rovněž přivítali, že vstoupila v platnost Dohoda o
obchodu a spolupráci, která společně s tzv. výstupovou
dohodou stanovuje rámec pro vzájemné vztahy EU a
Spojeného království po jeho odchodu z EU. Evropská
rada se také již tradičně zaměřila na aktuální situaci a
koordinaci dalších kroků v boji proti pandemii
onemocnění COVID-19. Vrcholní představitelé členských
států a Unie se mj. shodli na potřebě urychlené
realizace digitálního COVID certifikátu EU nebo na
dalším navyšování globálních výrobních kapacit pro
očkovací látky tak, aby byly pokryty potřeby
v celosvětovém měřítku. Podrobnosti zde.
Ve středu 26. května se Česká republika ve
spolupráci s Komisí zhostila pořádání digitální
roadshow Your Europe, která se zaměřila na práva a
příležitosti podnikání na vnitřním trhu EU, ale i na
témata týkající se zakládání nebo rozšiřování podniků
ve více zemích EU. Při této příležitosti byl rovněž
představen samotný portál Your Europe, kde je možné
nalézt relevantní informace jak pro podnikatele, tak pro
občany, a to v oblastech podnikání, cestování,
vzdělávání a dalších. Akci zahajovala náměstkyně
ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová a je
možné ji zhlédnout ze záznamu zde.
Ve čtvrtek 27. května v Bruselu proběhlo zasedání
Rady pro konkurenceschopnost, na němž Českou
republiku zastupoval vicepremiér Karel Havlíček.
Ministři v návaznosti na nedávno zveřejněnou
aktualizaci Nové průmyslové strategie pro Evropu
diskutovali o možnostech, jak zajistit EU přístup ke
strategickým
surovinám
a
také
o
posílení
konkurenceschopnosti EU a jejího globálního vlivu
prostřednictvím ambiciózního legislativního balíčku
týkajícího se digitálních služeb. Ministr Havlíček, který
spolu s dalšími členskými státy digitální balíček
podpořil, v debatě poukázal na důležitost digitálních
služeb, jež se ve světle pandemie ukázaly být agilní a
dokázaly významně růst. Za problematické však označil

ty návrhy některých členských států, jež by u DSA
vedly k dodatečné administrativní zátěži pro mikro- a
malé podniky, které byly pandemií zasaženy nejvíce.
V případě těchto podniků je naopak nezbytné zajistit,
aby mohly svobodně inovovat a uplatňovat se na
mezinárodním poli. Ministr Havlíček také jednal s
komisařkou pro energetiku Kadri Simsonovou, s níž
hovořil o spravedlivých podmínkách pro energetickou
transformaci
včetně
potřebného
navýšení
Modernizačního fondu a také o chystaném balíčku Fit for
55. Zároveň ministr hostil první společnou schůzku
ministrů průmyslu v rámci předsednického tria
tvořeného Českou republikou, Švédskem a Francií.
Podrobněji zde.
Ve čtvrtek se také uskutečnil summit EU-Japonsko
za účasti předsedkyně Komise Ursuly von der
Leyenové, předsedy Evropské rady Charlese
Michela a japonského ministerského předsedy
Jošihida Sugy. Jednání se mimo jiné zaměřilo na
otázky globálního významu jako zotavení z pandemie
nového koronaviru, digitální transformace a globální
ekonomická správa, ale také na další rozvoj
vzájemných vztahů v rámci dohod o strategickém
partnerství, hospodářském partnerství a partnerství
v oblasti konektivity využití výhod, které tyto dohody
nabízejí. V rámci summitu EU a Japonsko spustily tzv.
zelenou alianci. Jedná se o vůbec první bilaterální
alianci svého druhu, kterou má Unie uzavřenou s jinou
zemí. Cílem této inciativy je urychlit kroky v boji
s klimatickou změnou, degradací životního prostředí a
rovněž v oblasti posílení zeleného růstu, pracovních
míst a v dosažení udržitelných a bezpečných dodávek
energie. Více informací zde.
Dovolujeme si Vás také informovat o tom, že
Komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu
nařízení, které má zajistit rovné podmínky na
vnitřním trhu v souvislosti se zahraničními
subvencemi. Komise v nařízení navrhuje nové nástroje
poskytující řešení potenciálních negativních dopadů,
které subvence ze třetích zemí mohou mít na
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Návrh nařízení
dává Komisi pravomoc zahájit šetření ohledně nekalých
finančních příspěvků ze třetích zemí společnostem
působících v EU. V případě, že Komise zjistí, že
subvence mají nepříznivý dopad na hospodářskou
soutěž, může přijmout nápravná opatření. Veřejná
konzultace je spuštěna do 22. července 2021 a je
dostupná zde. Podrobnější informace k návrhu nařízení
jsou dostupné zde.
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