
V pondělí 19. září Evropská komise představila 

nový nástroj pro mimořádné situace na vnitřním 

trhu, který má zajistit jeho odolnost vůči krizím a 

umožnit zachovat volný pohyb a dostupnost 

nejdůležitějšího zboží a služeb. Během pandemie 

nemoci COVID-19 došlo k přijetí řady jednostranných 

opatření, která krizi zhoršovala a vnitřní trh tříštila. 

Nový nástroj podle Komise zabezpečí, aby při každé 

nové krizi naopak zůstal vnitřní trh otevřený a 

koherentní. Nástroj pro mimořádné situace na vnitřním 

trhu nebude založen na ad hoc opatřeních, ale naopak 

poskytne strukturální řešení pro zachování volného 

pohybu zboží, osob a služeb. Nástroj také má zajistit 

lepší koordinaci Komise a členských států, může pomoci 

případné krizi předejít či omezit její negativní dopad na 

unijní průmysl a hospodářství. Pro řešení krizí tento 

nástroj zavádí rámec, který umožní identifikovat různé 

hrozby pro vnitřní trh a zajistí jeho fungování. Česká 

republika v rámci svého probíhajícího předsednictví 

v Radě EU vede jednání o novém nástroji v Radě EU. 

Podrobné informace jsou uvedeny zde a zde. 

V úterý 20. září Komise zveřejnila výroční zprávu 

o činnostech EU na ochranu obchodu v roce 2021. 

Ta uvádí, že v minulém roce bylo přímo ochráněno 462 

tisíc pracovních míst v klíčových výrobních odvětvích 

EU, mezi něž patří např.  ocelářství, výroba a 

zpracování hliníku, keramický průmysl a zelené 

technologie. Dle výroční zprávy Komise rovněž 

zintenzivnila monitoring, aby mohla identifikovat a 

trestat ty hospodářské subjekty, které se vyhýbají 

placení cel, a rovněž zlepšila poskytování pomoci při 

řešení neoprávněných nebo nespravedlivých opatření na 

ochranu obchodu, které na unijní vývozce uvalily třetí 

země. Více informací je k dispozici zde. 

Ve stejný den Rada přijala rozhodnutí o uzavření 

rámcové dohody mezi EU a Austrálií, která 

významně přispěje ke zlepšení vzájemného 

partnerství a umožní společně řešit výzvy mj. v oblasti 

změny klimatu nebo hospodářských a obchodních 

záležitostech. Podrobnosti naleznete zde. 

Ve středu 21. září uplynulo páté výročí 

prozatímního provádění Komplexní hospodářské a 

obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA). Tato 

dohoda přispěla k posílení vzájemného obchodu a díky 

dodatku o strategickém partnerství v oblasti surovin 

z června 2021 nabyla významu z hlediska 

důvěryhodnosti u dodávek energie a surovin a podpořila 

obchod ekologickým zbožím. V posledních pěti letech se 

obchod zbožím mezi Unií a Kanadou zvýšil o 31 % a 

v současné době dosahuje objemu 60 mld. EUR. V EU 

se s dohodou CETA pojí přibližně 700 tisíc pracovních 

míst, přičemž kanadské společnosti investují v EU přes 

240 mld. EUR. Podrobnosti jsou uvedeny zde. 

Také ve středu Komise uspořádala páté setkání 

Průmyslového fóra, jehož hlavním tématem byla 

připravenost v energetice. Členové fóra debatovali o 

krizových opatřeních v energetice, která Komise 

představila dne 14. září, a jejich dopad na průmysl, 

včetně zmírňování jejich negativních účinků. Zároveň se 

fórum zaměřilo na pokrok v oblasti strategických 

závislostí, investičních potřeb, příležitostí pro spolupráci 

a pokročilé výroby.  Další informace se můžete dočíst 

zde. 

Ve čtvrtek 22. září Komise zveřejnila evropský 

srovnávací přehled inovací 2022. Přehled 

konstatuje, že oproti roku 2021 se inovační výkonnost 

v 19 členských zemích zlepšila a u osmi zhoršila. Unii se 

daří snižovat náskok inovační výkonnosti u největších 

konkurentů, k nimž patří Austrálie, Jižní Korea, Kanada 

a Spojené státy. Dle Komise je nezávislost a 

konkurenceschopnost Evropské unie podmíněna její 

schopností stát se technologickým a obchodním lídrem 

ve strategických oblastech, mezi něž patří vesmír, 

obrana, vodík, baterie, čipy, kvantové technologie nebo 

vysoce výkonná výpočetní technika. Související 

informace jsou uvedeny zde. 

V pátek 23. září proběhlo jednání pracovní 

skupiny pro prosazování pravidel vnitřního trhu 

(SMET), jemuž vedle Evropské komise za Radu 

aktuálně spolupředsedá ČR. V rámci této pracovní 

skupiny se zástupci Evropské komise a členských států 

dlouhodobě zasazují o odstraňování překážek na 

vnitřním trhu, a to ve velmi konkrétní a praktické 

rovině. Dnešní jednání bylo zaměřeno na snižování 

administrativní zátěže u služeb a vysílání pracovníků. 

ČR se na jednání podělila o své zkušenosti a představila 

dobrou praxi týkající se vysílání pracovníků, a to 

zejména u požadavků na kontaktní osoby a flexibilní 

ohlašovací povinnosti pro vyslané pracovníky.  
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