Aktuality z Evropské unie 13. – 19. října 20188
V pondělí 15. října se v Bruselu uskutečnilo 3. jednání Evropské bateriové aliance, kterého se zúčastnila
náměstkyně ministryně průmyslu a obchodu Alexandra Rudyšarová spolu s náměstkem pro řízení sekce technologií
4.0 Petrem Očkem. Hlavním tématem jednání na vysoké úrovni byl rozvoj elektromobility a s ní spojená důležitost
baterií, zajištění přístupu k surovinám a posílení pozice EU v tomto odvětví. Činnost Evropské bateriové aliance
zahájil v říjnu 2017 místopředseda EK Šefčovič s členskými státy a zástupci průmyslu. Tato platforma pro spolupráci
nyní sdružuje Evropskou komisi, zainteresované členské státy EU, Evropskou investiční banku a více než 260
subjektů z oblasti průmyslu a inovací a jejím cílem je vytvořit v Evropě konkurenceschopný, inovativní a udržitelný
hodnotový řetězec, jehož základem je udržitelná výroba bateriových článků. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě
Evropské komise.
Ve středu 17. října Evropská komise předložila ke konečnému schválení a podpisu dohody o obchodu a investicích
mezi Evropskou unií a Vietnamem. Vietnam je po Singapuru druhým největším obchodním partnerem EU v rámci
Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Vzájemný obchod se zbožím dosahuje ročně hodnoty 47,6 miliardy
eur, u služeb je to 3,6 miliardy eur. Po vstupu dohody v platnost odstraní Vietnam 65 % dovozních cel
uplatňovaných na zboží dovážené z EU a zbývající část bude odstraněna postupně během následujících 10 let, čímž
se zohlední skutečnost, že Vietnam je rozvojovou zemí. Společnosti z EU se také budou moci účastnit nabídkových
řízení vypisovaných vietnamskými orgány a státními podniky, a to za rovných podmínek jako domácí společnosti.
Obchodní dohoda také stanoví velmi přísné normy v oblasti práce, bezpečnosti a ochrany spotřebitelů a životního
prostředí. Dohoda týkající investic nahradí dvoustranné dohody o ochraně investic, které s Vietnamem uzavřelo 21
členských států EU. Jakmile obchodní a investiční dohodu schválí Rada, budou předloženy ke schválení Evropskému
parlamentu (investiční dohoda bude rovněž ratifikována všemi členskými státy EU). Více informací naleznete
v tiskové zprávě.
Ve dnech 17. a 18. října se v Bruselu uskutečnilo zasedání Evropské rady, jehož hlavními tématy byl brexit, migrace
a vnitřní bezpečnost. Více informací o průběhu naleznete zde.
K otázce brexitu se představitelé členských států sešli již 17. října, aby na pracovní večeři posoudili aktuální stav
jednání se Spojeným královstvím. Ačkoliv se původně počítalo s říjnovou Evropskou radou jako s klíčovým
termínem, kdy bude představena finální verze výstupové dohody, je nyní jasné, že dosažení shody je zatím stále
v nedohlednu, což jen zvyšuje nejistotu všech zúčastněných aktérů. Jednání se zastavila zejména na otázce celního
režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Spojené království nesouhlasí s návrhem EU, dle kterého by
v případě, že nebude nalezeno lepší řešení v rámci jednání o budoucích vztazích, zůstalo Severní Irsko součástí
unijního hospodářského a celního prostoru. Vyjádření Rady k brexitu je dostupné zde. Dále také doporučujeme
portál BusinessInfo.cz, kde naleznete další užitečné odkazy související s brexitem.
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