7. — 11. ČERVEN
V pondělí 7. června Evropská komise zahájila
cílenou veřejnou konzultaci zaměřenou na revizi
pokynů k veřejné podpoře v oblasti životního
prostředí a energetiky. Vzhledem k rostoucí
důležitosti ochrany klimatu budou mít nová pravidla
upravený název – Pokyny k veřejné podpoře v oblasti
klimatu, energetiky a životního prostředí. Komise
rovněž navrhuje několik významných změn, mezi něž
patří rozšíření působnosti pravidel tak, aby byla možná
podpora i v nových, dosud nezahrnutých oblastech jako
jsou čistá mobilita nebo energetická účinnost budov.
Revidovaná pravidla umožní členským státům naplnit
ambiciózní environmentální cíle Zelené dohody pro
Evropu
a
zároveň
minimalizovat
dopady
na
hospodářskou
soutěž.
Veřejná
konzultace
bude
ukončena dne 2. srpna 2021. Více informací je uvedeno
zde, do veřejné konzultace je možné vstoupit zde.
V úterý 8. června Komise předložila první návrh
unijního rozpočtu na rok 2022 ve výši 167,8 mld.
EUR, který bude doplněn o dotace z nástroje Příští
generace EU v objemu 143,5 mld. EUR. Kombinace
těchto prostředků umožní mobilizovat investice do
hospodářského oživení, zabezpečení udržitelnosti a
vytváření nových pracovních míst. Unie se tak přibližuje
k naplňování cílů v oblasti digitální a zelené
transformace a posilování své odolnosti. Komise mj.
navrhuje využít 905 mil. EUR na zajištění fungování
vnitřního trhu, včetně 584 mil. EUR alokovaných pro
program pro vnitřní trh. Další informace jsou k dispozici
zde.
Ve stejný den Komise spustila veřejnou konzultaci
zaměřenou na možnosti boje v oblasti proti
vyhýbání se daňovým povinnostem u právnických
osob, které mají nulovou nebo pouze minimální
obchodní přítomnost a hospodářskou činnost, tzv.
skořápkové společnosti. Tato iniciativa prozkoumá
nejvhodnější možnosti, jak zajistit, aby právní subjekty
a právní struktury v EU bez podstatné obchodní
přítomnosti neměly prospěch z daňových výhod.
Veřejná konzultace bude otevřena do 27. srpna a
vstoupit do ní můžete zde.
Ve středu 9. června Evropský parlament na svém
plenárním zasedání schválil návrh nařízení o
digitálních covidových certifikátech EU, které mají
usnadnit
cestování
v
Unii
a
přispět
k
hospodářskému
oživení. Certifikáty budou
občanům EU vydávat vnitrostátní orgány v digitální
nebo tištěné podobě, a to bezplatně. Unijní právní
úprava zajistí, že certifikáty budou interoperabilní a

bude je možné ověřovat v celé EU. Zároveň bude tento
systém chráněn proti podvodům a padělání. Systém
certifikátů začne platit od 1. července 2021 po dobu 12
měsíců. Podrobnosti jsou uvedeny zde.
Ve středu Komise také zveřejnila počáteční
zjištění
odvětvového
šetření
v
oblasti
hospodářské soutěže zaměřeného na unijní trhy
s produkty a službami, které souvisí s internetem
věcí. V době zahájení odvětvového šetření dne 16.
července 2020 se Komise obávala, že se v tomto
sektoru objeví tzv. „strážci internetu“, kteří by mohli
zneužít své tržní síly a poškodit hospodářskou soutěž na
úkor rozvíjejících se podniků a spotřebitelů. Dle prvních
výstupů šetření obavy Komise sdílí také řada zástupců
tohoto odvětví. Analýza proto poslouží i jako podklad
pro budoucí kontrolní a regulační opatření. Veřejná
konzultace ke zmíněné zprávě probíhá až do 1. září
tohoto roku. Více informací zde.
V pátek 11. června proběhlo zasedání Rady pro
dopravu, telekomunikace a energetiku – část
energetika. Jednání se za Českou republiku zúčastnil
náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Ehler.
Jedním z důležitých témat jednání byla vodíková
strategie EU. ČR ve svém vystoupení k tomuto bodu
zdůraznila důležitost obnovitelného a nízkouhlíkového
vodíku v souvislosti s podporou růstu vodíkové
ekonomiky a rovněž vyslovila podporu technologicky
neutrálnímu a nákladově efektivnímu financování
vodíkových technologií, které by bylo přístupné jak
členským zemím, tak podnikům. ČR také podpořila
přijetí závěrů Rady k renovační vlně.
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 28. června
se uskuteční online seminář k praktickým
aspektům
v
obchodování
s
UK
pořádaný
Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s
britským
velvyslanectvím
v
Praze,
Generálním
ředitelstvím cel a Svazem průmyslu a obchodu ČR. Více
informací, včetně registračního formuláře, naleznete na
webu MPO.
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