21. — 25. ÚNORA
Ve čtvrtek 24. února přijala mimořádná Evropská
rada závěry reagující na vojenskou agresi Ruska
vůči Ukrajině. V úzké koordinaci s unijními partnery a
spojenci se Evropská rada dohodla na zavedení dalších
omezujících opatření namířených proti Rusku. Sankce
zahrnují finanční odvětví, oblasti energetiky a dopravy,
zboží dvojího užití, jakož i kontrolu vývozu a
financování vývozu. Evropská rada v návaznosti na
aktuální invazi na Ukrajinu také vyzvala Komisi
k urychlenému vypracování a přijetí dalšího souboru
individuálních a hospodářských sankcí, který se bude
vztahovat také na Bělorusko. Kompletní znění závěrů je
k dispozici zde
Ve středu 23. února Evropská komise publikovala
pravidelnou výroční zprávu o vnitřním trhu. Dle
výroční zprávy je patrné, že vnitřní trh vykazuje
známky oživení, nicméně hloubka pandemického šoku a
jeho kolísavé oživení vyžadují neustálou ostražitost. Po
velkém propadu v roce 2020 se ukazatele důvěry napříč
průmyslovými ekosystémy v průběhu roku 2021
výrazně zlepšily, ale v prosinci a v lednu 2022 opět
mírně poklesly v důsledku obav z nových variant a
možných opatření k omezení šíření koronavirové
nákazy. Ekonomické důsledky krize COVID-19 i rychlost
oživení se v jednotlivých průmyslových ekosystémech
značně liší. Zpráva uvádí, že klíčové pro zotavení a
posílení odolnosti evropského průmyslu budou malé a
střední podniky (MSP). Více zde.
Zároveň Komise vydala druhou hloubkovou
analýzu strategické závislosti Evropské unie na
třetích zemích. Tato zpráva je zaměřena na pět
oblastí, a to hořčík, chemické látky, fotovoltaické
panely, kybernetickou bezpečnost a software IT. Zpráva
také hodnotí opatření přijatá v rámci analýzy
strategických závislostí v prvním vydání hloubkového
přezkumu a také zdůrazňuje úlohu významných
projektů společného evropského zájmu (IPCEI), které
mají realizovat průlomové inovace, například v oblasti
polovodičů a cloudových služeb. Více informací je
možno nalézt zde.
Ve stejný den se v Bruselu odehrálo šesté
zasedání Evropské bateriové aliance na vysoké
úrovni, na němž ČR zastupovala náměstkyně
ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová.
Členské státy vyhodnotily pokrok při budování
evropského hodnotového řetězce v oblasti baterií a také

probíraly nejpalčivější problémy dalšího postupu
k posílení bateriového průmyslu EU. Komise na tomto
zasedání také představila prioritní oblasti pro činnost
Evropské bateriové aliance pro letošní rok, mezi něž
patří například schválení a přijetí návrhu nařízení
Komise o udržitelných bateriích nebo zefektivnění
povolovacích postupů pro projekty v oblasti surovin pro
baterie. Další informace jsou k uvedeny zde.
Rovněž ve středu Komise zveřejnila návrh
nařízení/akt o datech, jehož cílem je v digitálním
prostředí povzbudit konkurenční trh s daty, vytvořit
nové příležitosti pro inovace založené na datech a
rovněž zajistit větší přístupnost dat. Dle Komise
spotřebitelé a podniky díky tomuto návrhu získají větší
kontrolu nad tím, jak může být nakládáno s jejich údaji,
a také možnost spočívající v širším využití dostupných
zejména průmyslových dat. Návrh nařízení o datech
zajistí, aby byla průmyslová data sdílena, uchovávána a
zpracovávána v plném souladu s unijními pravidly.
Podrobnosti se můžete dočíst zde.
Ve středu Komise také představila návrh směrnice
o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti.
Návrh cílí na podporu udržitelného a zodpovědného
chování podniků v rámci globálních hodnotových
řetězců. Podniky podle tohoto návrhu budou muset
identifikovat nepříznivé vlivy svých činností na lidská
práva, jako je dětská práce či vykořisťování pracovníků,
a na životní prostředí, například znečištění a úbytek
biologické rozmanitosti, a v nezbytných případech
těmto dopadům předcházet, odstranit je nebo je
zmírnit. Dle Komise návrh přinese právní jistotu a rovné
podmínky pro podniky z EU a z třetích zemí působících
na vnitřním trhu, spotřebitelům a investorům pak větší
transparentnost. Podrobné informace jsou zde.
Ve čtvrtek 24. února jednala v Bruselu Rada pro
konkurenceschopnost.
Rada
projednala
zejm.
nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní
trh, kterým chce Unie tyto nesoutěžní aktivity podniků
ze třetích zemí postihnout. Na Radě byly dále
představeny akt o čipech, pokrok ve vyjednávání
návrhu směrnice o jednotné nabíječce a zároveň
proběhla
diskuze
o
budoucnosti
průmyslového
ekosystému mobility. Členské státy včetně ČR
rovněž ve svých vystoupeních odsoudily invazi
ruských vojsk na Ukrajinu a vyjádřily solidaritu s
ukrajinským lidem.
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