25. — 29. DUBNA
V pondělí 25. dubna se ministr průmyslu a
obchodu Jozef Síkela v rámci příprav na české
předsednictví v Radě EU jednal v Bruselu
s partnery z Evropské komise a Evropského
parlamentu. O prioritách MPO na CZ PRES ministr
Síkela jednal s výkonným místopředsedou Komise pro
Zelenou dohodu Fransem Timmermansem, komisařem
pro vnitřní trh Thierry Bretonem, kterému mj.
pogratuloval k dosažení dohody v trialogu k návrhu
nařízení o digitálních službách (DSA), a generální
ředitelkou pro energetiku Ditte Juul Jörgensen. Ministr
Síkela se také setkal s předsedou Výboru Evropského
parlamentu pro mezinárodní obchod Berndem Langem a
předsedou Výboru pro životní prostředí Pascalem
Canfinem. Další podrobnosti jsou uvedeny zde.
Téhož dne Výbor Evropského parlamentu pro
mezinárodní
obchod
projednal
pozici
této
instituce k návrhu nařízení o zahraničních
subvencích narušujících vnitřní trh, jehož cílem je
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž na
vnitřním trhu EU. Legislativní návrh dává Komisi
pravomoc zakročit proti zahraničním subvencím, které
obdrží společnosti, jež usilují o získání podniků v Unii
nebo se účastní veřejných zakázek v EU. Zatímco
členské země Unie se musí řídit pravidly pro
poskytování veřejné podpory, podniky ze třetích zemí
často nemusí dodržovat stejně přísná pravidla. Nový
nástroj tak zajistí, aby hospodářská soutěž byla
spravedlivá pro všechny podnikatelské subjekty
působící v rámci EU. Na počátku května by pozici
Evropského parlamentu pro trialogy s Radou a Komisí
mělo potvrdit projednání na plénu. Více informací zde.
V pondělí také Komise zveřejnila výroční zprávu o
systému včasného varování EU pro nebezpečné
nepotravinářské
výrobky
Safety
Gate.
Dle
dokumentu spotřebitelé ve větší míře nakupují skrze
internetové platformy a z toho důvodu jsou rovněž
vyvíjeny nové nástroje, které mají spotřebitele při
těchto nákupech lépe ochránit a umožnit i stahování
nebezpečných výrobků z trhu. Komise v této souvislosti
ve stejný den spustila „web crawler“, nový nástroj pro
online dohled, který má vnitrostátním orgánům pomoci
v odhalování nabídek nebezpečných výrobků. Výroční
zpráva mj. konstatuje, že poprvé jsou na prvních dvou
místech seznamu automobily a hračky. Další informace
jsou k dispozici zde.

Leyenové a indického předsedy vlády Naréndra
Módího v den oslav 60. výročí navázání
diplomatických vztahů dohodly na prohloubení
dvoustranné spolupráce zaměřené na dodržování
globálního
řádu
založeného
na
pravidlech,
podpoře hospodářské oživení, boji proti změně
klimatu a plánování digitální transformace. EU a
Indie rovněž přislíbily obnovení jednání o vzájemné
dohodě o volném obchodu a na zahájení vyjednávání
ohledně dohody o ochraně investic a o zeměpisných
označeních. Na jednání se vrcholní představitelé obou
partnerských celků dohodli na vytvoření společné Rady
pro obchod a technologie. Jedná se o krok, který má
Evropské unii a Indii pomoci prohloubit spolupráci a
řešit problémy spojené s obchodem, důvěryhodnou
technologií a bezpečností. Indie je pro EU klíčovým
obchodním partnerem, přičemž pro Indii je Evropská
unie třetím největším obchodním partnerem, druhou
největší vývozní destinací a jedním z největších
investorů v zemi. Podrobnosti jsou uvedeny zde.
V pondělí také proběhlo druhé mimořádné
zasedání průmyslového fóra k dopadům ruské
invaze na Ukrajině na unijní průmysl. Komise toto
jednání uspořádala s cílem shromáždit důkazy ohledně
narušení dodavatelských řetězců a sdílet nápady
ohledně postupů potřebných pro ochranu průmyslu EU.
Komise rovněž prezentovala výsledky dotazníkového
šetření, dle něhož převážně malé a střední podniky čelí
různým výzvám, které jsou spojeny s dodávkami
surovin, vysokými cenami energií a zpožděním
v dodávkách. Více informací je uvedeno zde.
Ve čtvrtek 28. dubna Evropská unie a Spojené
státy společně s několika mezinárodními partnery
navrhli Deklaraci o budoucnosti internetu, která
představuje
společnou
vizi
a
principy
důvěryhodného internetu. Deklarace podporuje
otevřený, svobodný, globální, interoperabilní, spolehlivý
a bezpečný internet, přičemž zdůrazňuje závazek na
podporu a respektování lidských práv v online světě.
Internet by měl fungovat jako jedna decentralizovaná
síť sítí, kde jsou digitální technologie využívány
důvěryhodným
způsobem,
je
zamezováno
nespravedlivé diskriminaci jednotlivců, je umožněna
soutěživost online platforem a spravedlivá hospodářská
soutěž mezi podniky. V současné době deklaraci
podpořilo 60 zemí, a to včetně všech členských států
EU. Podrobné informace jsou k nalezení zde.

Ve stejný den se EU a Indie pod vedením
předsedkyně Evropské komise Ursuly von der
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