
V úterý 14. září Evropská komise publikovala 

společné prohlášení EU a Sdružení národů 

jihovýchodní Asie (ASEAN) u příležitosti 17. 

konzultace zástupců obou celků. V oblasti obchodu 

a investic představitelé obou stran zhodnotili výsledky 

spolupráce probíhající dle pracovního programu na roky 

2020 a 2021 a dotkli se i dalších témat, včetně 

prohlubování globální spolupráce nebo podpory rovného 

přístupu a distribuce vakcín, a to i té proti onemocnění 

COVID-19. Představitelé EU a ASEAN se rovněž shodli 

na důležitosti podpory digitalizace a udržitelného 

rozvoje. Text společného prohlášení je k dispozici zde.  

Ve středu 15. září předsedkyně Evropské komise 

Ursula von der Leyen přednesla v Evropském 

parlamentu každoroční projev o stavu Unie, ve 

kterém mj. představila výhled EU pro příští rok. Ve 

svém projevu předsedkyně von der Leyen připomněla 

úspěchy Unie v oblasti očkování a potřebu pomoci 

třetím zemím s očkováním jejich obyvatel, připomněla i 

důležitost vnitřního trhu, včetně zásadního významu 

digitalizace, která má probíhat v souladu s unijními 

pravidly a hodnotami. V případě klimatických změn 

předsedkyně Komise zdůraznila, že EU své cíle v oblasti 

klimatu proměnila v právní závazky a je tak první 

významnou ekonomikou, která k dosažení klimatických 

cílů předkládá komplexní právní předpisy. 

Předsedkyně Komise zároveň zmínila i důležité 

legislativní návrhy, které Komise plánuje 

předložit. V prvním čtvrtletí 2022 tak Komise navrhne 

nouzový nástroj pro vnitřní trh, který by měl zabránit 

vzniku překážek na vnitřním trhu při krizích podobných 

pandemii COVID-19. Komise rovněž navrhne akt o 

čipech, který má řešit unijní nedostatek čipů a 

polovodičů, s nímž se aktuálně potýká nejen 

automobilový průmysl. Vedle toho Komise hodlá 

zveřejnit i další legislativní návrhy, např. v oblasti 

ochrany práv spotřebitelů ve vztahu k právu na opravu 

nebo unijní akt o kybernetické bezpečnosti. Více zde a 

zde. 

Ve stejný den Komise navrhla Cestu k digitální 

dekádě. Jedná se o konkrétní plán pro dosažení 

digitální transformace společnosti a hospodářství 

EU do roku 2030. K dosažení cílů v oblasti digitálních 

dovedností, infrastruktury a digitalizace podniků a 

veřejných služeb Komise navrhuje vytvořit řídící a 

správní rámec koncipovaný na základě ročního 

mechanismu spolupráce. Představený plán má Unii 

umožnit stanout v čele globální technologické soutěže. 

Podrobnosti se dočtete zde. 

Rovněž ve středu Komise oznámila, že podnikne 

kroky proti obcházení antidumpingových cel, 

která se vztahují na hliníkové folie z Číny. Komise 

k tomuto záměru přistoupila na základě důkladného 

šetření, jehož výsledkem bylo zjištění významného 

nárůstu dovozu hliníkových folií pro domácnost 

z Thajska. Dle šetření čínští výrobci vyváželi části 

výrobku, na něž se vztahovala unijní antidumpingová 

opatření, do Thajska, kde následně došlo ke kompletaci 

a vývozu finálního výrobku do EU. Tím, že čínské 

společnosti využívaly jinou zemi pro vývoz svých 

výrobků, se vyhnuly až 35 % antidumpingových cel na 

hliníkové folie. Z tohoto důvodu EU uvalila 

antidumpingová cla na dovoz tohoto výrobku rovněž 

z Thajska. Více informací je k dispozici zde. 

Ve čtvrtek 16. září Komise a vysoký představitel 

pro zahraniční a bezpečností politiku Josep Borrell 

přijali společné sdělení o strategii EU pro 

spolupráci v indicko-tichomořském regionu. EU je 

v tomto regionu největším investorem a předním 

partnerem v oblasti rozvojové spolupráce a rovněž 

jedním z největších obchodních partnerů. Více informací 

naleznete zde. 

Dovolujeme si Vás také informovat o tom, že 

Komise ve spolupráci s obchodní komorou EU – 

Kanada v úterý 21. září uspořádá kulatý stůl pro 

malé a střední podniky u příležitosti čtvrtého 

výročí vstupu v platnost Komplexní dohody o 

vzájemném obchodu mezi EU a Kanadou (CETA). 

Podniky, které se kulatého stolu zúčastní si budou moci 

vyslechnout zkušenosti ostatních unijních společností se 

vstupem na kanadský trh a dozvědět se o 

příležitostech, které CETA nabízí. Účastníci kulatého 

stolu se rovněž více dozvědí o možnostech využití 

unijních portálů jako Access2Markets nebo Enterprise 

Europe Network. Konkrétní návrhy, jež z diskuse 

kulatého stolu vzejdou, Komise využije pro 

připravovaný akční plán spolupráce mezi EU a Kanadou, 

který by měl zejména malým a středním podnikům 

pomoci lépe využívat příležitosti, které CETA přináší. 

Více informací společně s registrací jsou dostupné zde. 
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