
V úterý 21. září EU a Kolumbie podepsaly 

memorandum o porozumění ohledně programu 

posíleného politického a sektorového dialogu a 

spolupráce na příští desetiletí. V memorandu obě 

strany vyzdvihují důležitost vzájemných vztahů a 

kladou si za cíl rozšířit spolupráci, a to například 

v oblastech jako boj proti pandemii COVID-19, ochrana 

klimatu, hospodářská a sociální agenda nebo digitální 

záležitosti. V memorandu je také uveden přehled 12 

sektorů, v jejichž rámci může být spolupráce dále 

prohlubována. Mezi tyto prioritní sektory patří doprava, 

vzdělávání nebo investice. Bližší informace jsou 

k dispozici zde. 

Ve středu 22. září Komise přijala legislativní návrh 

nového všeobecného systému preferencí (GSP), a 

to na roky 2024-2034. V rámci tohoto návrhu Komise 

představuje úpravy na zlepšení některých klíčových 

prvků tohoto systému s cílem posílit jeho sociální, 

pracovní, environmentální a klimatický rozměr. GSP je 

jednostranným nástrojem obchodu, který odstraňuje 

nebo snižuje dovozní cla z produktů, které pocházejí ze 

zemí s nízkými příjmy a jsou dováženy do EU. Návrh 

Komise se zaměřuje na to, aby systém GSP snižoval 

chudobu, a naopak zvýšil vývozní příležitosti pro země 

s nízkými příjmy. Zároveň GSP nově posílí možnosti EU 

využívat obchodní preference k vytváření 

hospodářských příležitostí nebo rozšíří důvody pro 

odnětí preferencí EU v případě závažného a 

systematického porušování příslušných zásad. Více se 

dočtete zde. 

Ve stejný den Komise přijala komplexní přezkum 

unijních pravidel v oblasti pojišťovnictví (tzv. 

Solventnost II). V rámci hospodářství mají pojišťovny 

kromě jiného nezastupitelnou úlohu v tom, že směrují 

úspory do finančních trhů a reálné ekonomiky a tím 

poskytují unijním podnikům dlouhodobé financování.  

Revidovaná směrnice také lépe ochrání spotřebitele, 

kteří mj. budou lépe informováni o finanční situaci 

svého pojistitele. Spotřebitelé budou také lépe chráněni 

při pořizování pojistných produktů v jiných členských 

státech díky lepší spolupráci mezi orgány dohledu. Další 

informace jsou dostupné zde.  

Ve čtvrtek 23. září Komise podnikla kroky proti 

elektronickému odpadu a obtížím, které 

spotřebitelům způsobují vzájemně nekompatibilní 

nabíječky k elektronickým zařízením. Komise proto 

předkládá návrh revidované směrnice o radiových 

zařízeních, díky níž budou harmonizovány nabíjecí porty 

a technologie rychlého nabíjení. V praxi se tak port USB 

typu C stane standardním portem pro všechny chytré 

telefony, tablety, fotoaparáty, sluchátka, přenosné 

reproduktory a přenosné herní konzole. Díky této 

iniciativě se zvýší pohodlí spotřebitelů a rovněž se sníží 

množství odpadu. Přezkum směrnice o radiových 

zařízeních je součástí širšího záměru Komise, který se 

soustředí na zvýšení udržitelnosti výrobků na unijním 

trhu, a to zejména elektroniky. Podrobnosti jsou 

k dispozici zde. 

Dovolujeme si Vás informovat o záměru Komise 

vyhlásit na začátku roku 2022 veřejnou zakázku 

k projektu EU FAB, o němž Komise informovala 

v rámci svého sdělení ohledně zřízení Úřadu pro 

připravenost a reakci na mimořádné situace v 

oblasti zdraví (HERA). EU FAB by měl pomoci na 

unijní úrovni zajistit dostupnost sítě „stále 

připravených“ výrobních kapacit pro výrobu očkovacích 

látek a léků, včetně kvalifikovaných pracovníků, jasných 

provozních postupů, kontrol kvality a pravidelných 

investic do infrastruktury, což Unii umožní se lépe 

připravit a reagovat na budoucí zdravotní hrozby. V 

případě budoucích zdravotních hrozeb bude EU FAB 

moci rychle a snadno aktivovat svou síť výrobních 

kapacit, tak aby uspokojila poptávku po očkovacích 

látkách a/nebo terapeutikách, dokud trh nenavýší 

výrobní kapacity. Více informací se dozvíte zde. 

Dovolujeme si připomenout, že ve dnech 26. a 27. 

října 2021 proběhne 10. výroční fórum 

Podunajské strategie (EUSDR). Zasedání fóra 

proběhne v hybridním formátu a je určeno odborné i 

široké veřejnosti. V rámci výročního fóra je plánováno 

zvláštní zasedání ministrů EUSDR zodpovědných za 

oblast inovací a digitalizace. Registrace pro zájemce a 

bližší informace společně s kompletním programem jsou 

k dispozici zde. 
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