Aktuality z Evropské unie 18. — 22. března
Ve dnech 21. a 22. března 2019 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Evropské rady, které bylo věnováno vnějším
(obchodním) vztahům, brexitu, konkurenceschopnosti a klimatické politice. Delegaci ČR vedl předseda vlády Andrej
Babiš. Na okraj prvního dne se z iniciativy Finska sešli zástupci 17 členských států, kteří spolupodepsali dopis
adresovaný předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi k budoucímu směřování vnitřního trhu s návrhem priorit pro
vnitřní trh na příštích pět let. Pak již proběhlo zasedání Evropské rady ve formátu dle článku 50, na němž se
představitelé členských států dohodli na dvou možných variantách odložení brexitu - do 22. května v případě,
že britská Dolní sněmovna schválí v týdnu od 25. března výstupovou dohodu. Pokud by se tak nestalo, bude datum
odchodu Spojeného království posunuto na 12. dubna s tím, že premiérka Mayová musí Radě upřesnit, jak si
představuje další postup. Podrobnosti k odkladu brexitu naleznete na portálu BusinessInfo.cz. Více k průběhu celé
Evropské rady pak zde. V souvislosti s přípravami na brexit byl také v úterý 19. března otevřen český
generální konzulát v Manchesteru, který má pomoci českým občanům i podnikům v nejisté době odchodu UK
z Evropské unie. Tiskovou zprávu naleznete zde.
V pondělí 18. března přijala Evropská komise pracovní programy pro spolufinancování společných
průmyslových projektů v oblasti obrany na období 2019–2020 ve výši téměř 500 milionů EUR. Dalších 25
milionů EUR bylo vyčleněno na financování kooperativních projektů obranného výzkumu v roce 2019.
Prostřednictvím Evropského programu rozvoje obranného průmyslu Komise zahájí první společné průmyslové
projekty v oblasti obrany financované EU. V nadcházejících dnech EK zveřejní devět výzev k podávání návrhů na
letošní rok. První projekty budou vybrány do konce roku 2019. Podrobnosti naleznete zde.
Téhož dne také Komise představila kroky, které povedou k vytvoření Evropské rady pro inovace (ERI).
V letech 2019 – 2020 budou v rámci ERI na inovace vyčleněny 2 miliardy EUR. Financování bude pokrývat celý
inovační řetězec od podpory základního výzkumu přes financování inovativních startupů, až po fázi získávání financí
od investorů. Komise také jmenuje 15 až 20 lídrů v oblasti inovací do poradního výboru ERI, více informací naleznete
v tiskové zprávě.
Ve středu 20. března zveřejnila konfederace BusinessEurope, která sdružuje 40 podnikatelských svazů z 34 zemí
Evropy, pravidelný přehled Reform Barometer 2019. Přehled hodnotí globální konkurenceschopnost EU na
základě klíčových ukazatelů zahrnujících zdanění a stav veřejných financí, podnikatelského prostředí, pracovního
trhu, a identifikuje prioritní oblasti pro další reformy v budoucnu.
Rádi bychom Vás upozornili na francouzsko-německý manifest k evropské průmyslové politice pro 21.
století, který se zaměřuje na vytvoření evropské strategie pro financování technologií, inovace a umělou inteligenci.
Změny navrhované v rámci společného manifestu spočívají v posílení industrializace EU a zároveň v uvolnění
pravidel pro spojování podniků, revizi pravidel veřejné podpory, soutěžního práva i průmyslových pobídek. V případě
jejich implementace by tyto návrhy měly významný dopad na vnitřní trh EU. Navrhované změny by vedly
k političtější soutěžní politice EU, která by více zohledňovala globální konkurenceschopnost velkých podniků. Text
naleznete zde. Manifest navazuje na nedávno zveřejněnou německou Národní průmyslovou strategii 2030.
Závěrem mi dovolte Vás pozvat dne 25. března do Ostravy na pokračování série regionálních seminářů MPO
a partnerů „Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků“. Bližší informace o semináři a program
naleznete zde.
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