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České předsednictví sehraje v době, kdy čelíme důsledkům války na Ukrajině a stále napjatější geopolitické situaci ,  
významnou roli v navracení Evropy na cestu bezpečnosti, stability a prosperity. Čtyři týdny před zahájením českého  
předsednictví v Radě Evropské unie se v Praze na pozvání Svazu průmyslu a dopravy ČR sešla Rada prezidentů  
BusinessEuro pe. Prezidenti 40 členských svazů BusinessEuro pe stanovili své pri ority pro české předsednictví  
a identifikovali dva okruhy, které budou během následujícího půlro ku vyžadovat zvýšenou pozornost. 
 

1. Podpora Ukrajiny a řešení hospodářských důsledků války pro Evropskou unii 
 

My, prezidenti  BusinessEurope a jejích členských svazů, důrazně odsuzujeme invazi Ruska na Ukrajinu. Jsme 
pevně přesvědčeni, že EU musí hájit mezinárodní právo a udělat maximum pro podporu Ukrajiny a jejího lidu. 
Od prvního dne agrese jednoznačně stojíme za sankcemi. Evropské firmy př ijímají nezbytná opatření, aby je 
dodržely, a to navzdory významným ekonomickým dopadům.  
 
Jednota je klíčová a i  v budoucnu budeme jasně podporovat veškeré sankce, které evropské instituce budou 
považovat za nezbytné. Tyto sankce musí být dobře zacílené a  pečlivě nastavené, aby byla zachována 
hospodářská síla Evropy, která je ústředním faktorem našeho globálního vlivu. Veřejné orgány musí navíc 
poskytnout i  jasné návody usnadňující jejich dodržování. 
 
Nedávné zastavení dodávek ruského plynu do některých zemí EU ukazuje, že je naléhavě nutné vypracovat 
realistické a funkční strategie diverzifikace, urychlit integraci evropského energetického trhu a podpořit 
evropskou jednotu a solidaritu.    
 
Zelená dohoda pro Evropu je důležitou součástí této strategie. Aby  se však zabránilo prohloubení současné 
energetické krize a aby byla zelená transformace ekonomicky a sociálně proveditelná, potřebuje EU 
koordinovaný plán na snížení energetické závislosti, odstranění překážek na integrovaném evropském 
energetickém trhu, rozšíření propojení energetických soustav, lepší využití vlastních kapacit výroby energie, 
usnadnění investic do všech bezemisních a nízkouhlíkových zdrojů energie a do řešení nezbytných pro tuto 
transformaci.  
 
Válka na Ukrajině vyhrotila potíže spojené s  narušením globálních dodavatelských řetězců, nedostatkem 
surovin a šokovým nárůstem jejich cen. Aby se EU přizpůsobila této nové realitě a  vybudovala odolnější 
evropskou ekonomiku, musí obnovit svou průmyslovou strategii. Rozvoj obranného pilíře EU vytvář í nové 
příležitosti pro synergie mezi veřejným a soukromým sektorem, včetně výzkumu a inovací, s pozitivním 
dopadem na všechna hospodářská odvětví. 
 
Zároveň musí EU usilovat o ambiciózní obchodní politiku, která dokáže reagovat na otřesy. Evropská unie 
potřebuje snížit svou zranitelnost a závislost na nespolehlivých dodavatelích, vytvářet koalice s  podobně 
smýšlejícími partnery a diverzifikovat zdroje dodávek. Spoléháme na to, že české předsednictví podpoří 
sjednání nových obchodních a investičních dohod pro evropské firmy po celém světě, že pomůže urychlit 
ratifikace uzavřených dvoustranných dohod o volném obchodu, například se sdružením Mercosur, s Mexikem 
a s Chile, a rovněž prohloubit obchodní vztahy s  klíčovými mezinárodními partnery, jako jsou USA a Spojené 

království.  
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Podporujeme spolupráci s USA v rámci Rady pro obchod a technologie (TTC) a oceňujeme, že bylo dosaženo 
"principiální dohody" o novém rámci pro transatlantické předávání údajů. Spoléháme na to, že české 
předsednictví přispěje k jeho rychl ému dokončení a implementaci.  
 
Pandemie COVID-19 i válka na Ukrajině zdůraznily význam digitální ekonomiky, nových technologií a nutnost 
zajištění kybernetické bezpečnosti. Úzká spolupráce s podobně smýšlejícími partnery, kteří sdílejí naše 
hodnoty, je nezbytná pro účinnou reakci na výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako jsou kybernetické 
útoky na klíčové instituce a infrastrukturu. 
 

2. Přizpůsobení střednědobých a dlouhodobých politik EU nové realitě  
 
Přestože inflační tlaky v EU byly vyvolány především růstem světových cen energií a potravin, musíme se 
vyvarovat toho, aby tyto dočasné tlaky nezvyšovaly dlouhodobá inflační očekávání. Než aby neudržitelné 
zvyšování mezd vytvářelo škodlivou mzdově-cenovou spirálu, posílení kupní síly obyvatelstva musí být 
realizováno prostřednictvím proaktivního růstového programu, který podpoří konkurenceschopnost 

evropských firem. Vlády musí řešit nedostatek pracovních sil  a potřebných dovedností, který podkopává 
oživení ekonomiky, a prosazovat opatření, která zvyšují produktivitu a  inovace, neboť to je základem trvalé 
prosperity a tvorby pracovních míst.  
 
Je třeba naléhavě uvolnit kompletní potenciál jednotného trhu, rozvíjet a urychlit jeho digitalizaci. Spoléháme 
na to, že české předsednictví dodá aktivitám na  odstranění překážek jednotného trhu větší ambicióznost, a  to 
tím, že vrátí volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, osob a dat mezi politické priority. Jakýkoli vyjednaný návrh 
podporující zelenou a digitální transformaci, ať už jde o pravidla týkající se obecné bezpečnosti výrobků, 
umělé inteligence, sdílení dat nebo udržitelných výrobků, by měl tyto základní evropské svobody chránit.  
 
Není čas ani prostor pro právní nejistotu, standardní postupy ani běžné politické rozhodování. Všechna 
střednědobá a dlouhodobá politická opatření EU budou muset zohlednit novou realitu a  bude nutné přísně 
dodržovat zásady lepší regulace. Pokud evropš tí zákonodárci brání inovacím a  zavádění nových technologií, 
nadměrně zatěžují evropské firmy na jejich domácím trhu, nezjednoduš ují a nezrychlují postupy pro 
povolování investičních projektů v EU, brání tak digitální a  zelené transformaci a podkopávají tvorbu 
pracovních míst i  snahy o reindustrializaci s cílem zvýšit naši otevřenou strategickou autonomii.  
 
Spoléháme na to, že české předsednictví sehraje klíčovou roli v usměrňování legislativních návrhů, kterými 
se bude zabývat, tak, aby kladly na firmy realistické nároky. Od pravidel správy a řízení společností a náležité 
péče až po návrhy Fit-for-55 a legislativu v oblasti sociální politiky, například transparentnost odměňování. 
Plně podporujeme cíle, které tyto iniciativy sledují, ale máme vážné obavy ohledně některých ustanovení, 
která nezohledňují současnou krizovou situaci a která by na firmy kladla přehnaně zatěžující požadavk y. 
 
Evropská unie musí ve stále méně jistém a méně stabilním světě řešit nejen bezprostřední výzvy v oblasti 
míru a prosperity, ale také kontrolovat, zda všechna její politická opatření přispívají ke stabilitě a podpoře 
prosperity. Versailleská deklarace správně zdůrazňuje význam konkurenceschopnosti pro silnější ekonomiku, 
která se opírá o sílu jednotného evropského trhu. 
 


