Aktuality z Evropské unie 28. ledna — 1. února
V pondělí 28. ledna přijala Rada návrh nařízení, který zjednoduší zavádění ochranných opatření do dohod
o volném obchodu EU se třetími zeměmi. Tato opatření umožňují dočasné omezení celních preferencí za
předpokladu, že by mohl být vážně ohrožen určitý domácí průmyslový sektor. Momentálně se nařízení vztahuje na
dohody EU s Japonskem, Singapurem a Vietnamem a v budoucnu může být rozšířeno i na další. Podrobnosti
naleznete zde.
V úterý 29. ledna proběhlo v britském parlamentu další ostře sledované hlasování související s brexitem
a výstupovou dohodou. Předmětem jednání byly možnosti dalšího postupu v otázce vystoupení z EU. Poslanci
odmítli odchod UK bez dohody (tzv. tvrdý brexit) a zároveň žádají přepracování výstupové dohody ve smyslu hledání
alternativního řešení k tzv. irské pojistce. EU však již dala najevo, že nehodlá znovu otevírat výstupovou dohodu,
o které se jednalo téměř dva roky. EU rovněž dosud neobdržela konkrétní britské návrhy.
V rámci pokračujících příprav na brexit vydala Evropská komise ve středu 30. ledna další soubor nouzových
opatření pro případ, že UK vystoupí z EU bez dohody. Předložené dokumenty se týkají programu Erasmus+,
koordinace sociálního zabezpečení a rozpočtu EU. Podrobnosti k návrhům jsou dostupné zde. Na stránkách Komise
pak také naleznete kompletní přehled dosud vydaných opatření.
Dnes, 1. února se na MPO od 14:00 uskuteční setkání zástupců podnikatelské sféry s představiteli Evropské
komise o přípravách EU na odchod Spojeného království. Ti navštívili Prahu v rámci svých cest po jednotlivých
členských státech souvisejících s přípravami na brexit a možný scénář vystoupení Velké Británie z Evropské unie bez
dohody. Tiskovou zprávu naleznete na webu MPO.
Dnes také vstoupila v platnost dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Podniky
a spotřebitelé v Evropě a Japonsku mohou nyní profitovat z největší zóny volného obchodu na světě. Dohoda
odstraní drtivou většinu cel, které platí evropské společnosti při vývozu do Japonska, stejně jako řadu netarifních
překážek, a to např. u automobilů či zdravotnických zařízení. Díky dohodě ušetří čeští vývozci na clech ročně více
než 1 mld. Kč a díky odstranění netarifních překážek dalších 1,5 mld. Kč. Více informací naleznete zde. Na webu
MPO je také dostupná studie dopadů dohody na ekonomiku ČR.
Ve dnech 5. a 6. února se v Bruselu uskuteční již třetí ročník konference na vysoké úrovni Dny průmyslu 2019.
Konference je koncipována jako dialog EK se zástupci evropského průmyslu a s ním spojených výzkumných a
inovačních institucí o nových trendech v průmyslové výrobě a jejich využití ve společnosti. V rámci Dnů průmyslu
2019 budou také představeny priority Strategického fóra pro důležité projekty společného evropského zájmu, jehož
je ČR členem. Podrobnosti naleznete zde.
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