14. — 18. ÚNORA
V neděli 13. a v pondělí 14. února proběhlo
v Marseille neformální zasedání Rady pro
zahraniční věci ve složení ministrů obchodu.
V debatě se ministři věnovali strategickým vodítkám
unijní obchodní politiky a budoucnosti Světové obchodní
organizace. V jejím případě EU podporuje mezinárodní
obchod založený na pravidlech, nicméně WTO čelí
v současné době krizi, která je z velké míry zapříčiněna
zablokováním jejího odvolacího orgánu a debatami, jak
by tato organizace měla přizpůsobit pravidla obchodu,
aby odrážela současné výzvy. Ministři rovněž hovořili o
vztazích mezi EU a Africkou unií v souvislosti se
summitem mezi oběma celky tento týden a podpořili
posilování hodnotových řetězců mezi oběma kontinenty,
které by mělo zvýšit odolnost jak unijních, tak afrických
ekonomik a rovněž zajistit hmatatelný pokrok v oblasti
zelené transformace a udržitelného rozvoje na obou
kontinentech. V neposlední řadě se ministři zabývali
přípravou příštího zasedání Rady EU-USA pro obchod a
technologie, které by se mělo zaměřit na mezinárodní
standardizaci,
zabezpečení
hodnotových
řetězců,
technologickou
spolupráci,
přístupy
v
otázce
dekarbonizace obchodu a také na předvídatelnost a
transparentnost v oblasti kontroly vývozu a screeningu
investic. Česká republika zastoupena ministrem
průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou podpořila
prohlubování obchodní spolupráce s USA, které
považuje za klíčového ekonomického a strategického
spojence jak ČR, tak EU. Více informací je k dispozici
zde.
V úterý 15. února Evropská komise představila
opatření v oblasti obrany, která mají podpořit
inovace a omezit závislost v případě strategických
technologií. Tato opatření reagují na řadu aktuálních
výzev, mezi něž patří konvenční obranný průmysl a
vybavení na pevnině, na moři a ve vzduchu, ale také
například kybernetické, hybridní a vesmírné hrozby.
Iniciativa Komise má pomoci vytvořit integrovanější a
konkurenceschopnější společný trh v oblasti obrany, a
to především prostřednictvím prohloubení spolupráce
mezi zeměmi EU či uskutečňováním rozsáhlejších
projektů. Mezi kroky, které mají podle Komise zvýšit
konkurenceschopnost společného trhu v oblasti obrany,
patří prozkoumání možností, jak stimulovat investice
členských států do klíčových strategických schopností a
prvků či více využívat společné zadávání veřejných
zakázek. Vzhledem k tomu, že stále více civilních

technologií nachází i vojenské uplatnění, je dle Komise
třeba ještě více propojit malé a střední podniky tak, aby
bezpečnostní a obranné technologie byly od samého
počátku vyvíjeny v rámci celounijní spolupráce.
Podrobnosti jsou k nalezení zde.
V úterý Evropská komise také představila návrh
nařízení o bezpečném připojení na základě
vesmírných technologií a společné sdělení o
přístupu EU k řízení kosmického provozu. Podle
Komise budou vesmírné technologie hrát klíčovou úlohu
v
digitální
transformaci
EU
a
zvyšování
konkurenceschopnosti. Bezpečné připojení na základě
vesmírných
technologií
tak
zajistí
dlouhodobou
dostupnost
celosvětového
nepřetržitého
přístupu
k bezpečným a nákladově efektivním službám družicové
komunikace. V souladu s cíli navrhované digitální
dekády 2030 pak toto opatření umožní poskytování
soukromých komerčních služeb, které mohou občanům
a podnikům v celé Evropě zajistit přístup k rychlému a
spolehlivému internetového připojení a tím rovněž
posílit soudržnost mezi členskými zeměmi. Více
informací zde.
Ve čtvrtek 17. února Evropská komise zveřejnila
první pololetní zprávu o nástroji Příští generace
EU. Zpráva pokrývá období od června do prosince
minulého roku. Komise loni získala 71 mld. EUR pro
dlouhodobé financování a mezi členské státy uvolnila 64
mld. EUR v rámci Nástroje pro oživení a odolnost. Více
zde.
Ve čtvrtek 17. a v pátek 18. února proběhl summit
mezi Evropskou unií a Africkou unií, na němž
Českou republiku zastupoval předseda vlády Petr
Fiala. Jednání vrcholných představitelů obou celků
mělo původně proběhnout již v roce 2020, nicméně bylo
z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 odloženo.
Cílem summitu EU-AU je položit základy obnoveného a
prohloubeného partnerství, v jehož popředí stojí
ambiciózní investiční balíček v rámci strategie Global
Gateway. Lídři rovněž hovořili o tématech jako
financování
udržitelného
a
inkluzivního
růstu,
energetická
transformace,
podpora
soukromému
sektoru nebo ekonomická integrace. Podrobnější
informace k průběhu summitu jsou k dispozici zde a
zde.
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