Aktuality z Evropské unie 18. — 22. února
V pondělí 18. února se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve formátu ministrů
odpovědných za vnitřní trh a průmysl. Delegaci ČR vedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu Vladimír
Bärtl. Představitelé členských států diskutovali zejména o dopadech umělé inteligence a dlouhodobé klimatické
strategie EU na evropský průmysl. ČR na zasedání rovněž upozornila na patovou situaci, jež nastala v jednáních
o návrhu tzv. notifikační směrnice dle směrnice o službách a navrhla možný kompromis, který by mohl vést
k rychlému schválení tohoto předpisu. Na zasedání rovněž proběhla diskuse k rozsudku Tribunálu Soudního dvora EU
ve věcech T-339/16, T-352/16 a T-391/16, kterým bylo zrušeno prozatímní zmírnění emisních norem pro osobní
automobily v souvislosti s náběhem na tzv. testování v reálném provozu. ČR společně s dalšími členskými státy
apelovala na Komisi, aby adekvátně reagovala na právní nejistotu plynoucí z tohoto rozsudku, který může mít
značný dopad na zaměstnanost a hospodářský růst. Aktuálně se očekává rozhodnutí Komise, zda se proti tomuto
rozsudku odvolá. Během pracovního oběda pak ministři diskutovali o konkurenceschopnosti evropského obranného
průmyslu. Více informací naleznete v tiskové zprávě.
V pondělí také Evropská komise spustila v souvislosti s přípravami na brexit Průvodce celními postupy.
Cílem je poskytnout podnikům, které budou se Spojeným královstvím po brexitu dále obchodovat, nezbytné
informace o tom, co musí udělat, aby byl přechod na nové podmínky co nejplynulejší. V zájmu zajištění připravenosti
na scénář vystoupení bez dohody by měli podnikatelé vyhodnotit, zda mají k uplatňování celních postupů a pravidel
(např. „preferenčních pravidel původu“) potřebné technické kapacity a nezbytné lidské zdroje. Dále by měli také
zvážit, zda je třeba získat různá celní povolení a registrace, které jim usnadní obchodování v případě, že je Spojené
království součástí jejich dodavatelského řetězce. Průvodce Evropské komise naleznete zde. Podnikatelé také mohou
využít interaktivního průvodce k dopadům brexitu, kterého připravilo MPO. Užitečné informace týkající se brexitu
naleznou také na stránkách Businessinfo.cz a na webu MPO.
Dnes, 22. února probíhá v Bukurešti neformální zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů
obchodu. Delegaci ČR vede ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Ministři diskutují například
o modernizaci Světové obchodní organizace, která by měla vyřešit její aktuálně nejpalčivější problémy, zejména
pokud jde o krizi v Odvolacím orgánu, blokaci negociačního procesu či zajištění pravidelné činnosti organizace.
Diskuze představitelů členských států by se také měla zaměřit na obchodních vztahy mezi EU a USA a aktuální stav
jednání o dohodách o volném obchodu. Na okraj neformální Rady se ministryně Marta Nováková rovněž sešla s
komisařkou pro obchod Cecilií Malmström. Tiskovou zprávu naleznete zde.
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