Aktuality z Evropské unie 29. dubna — 3. května
Na začátku tohoto týdne se v Praze uskutečnilo 14. zasedání Evropského jaderného fóra (ENEF). Hlavními
tématy letošního ročníku byl význam jaderné energetiky v rámci dlouhodobé strategie snižování emisí skleníkových
plynů a také podmínky pro dlouhodobý provoz jaderných elektráren v Evropě. V úvodním panelu zasedli premiér
Andrej Babiš, premiér Slovenské republiky Peter Pellegrini, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, slovenský
ministr hospodářství Peter Žiga, rumunský ministr energetiky Anton Anton a generální ředitelé energetických
agentur OECD William Magwood a Fatih Birol. Tiskovou zprávu naleznete zde.
V úterý 30. dubna představila Evropská komise návrh strategické agendy pro období 2019 – 2024. Před
schůzkou vedoucích představitelů unijní Sedmadvacítky v rumunském Sibiu, která se koná 9. května 2019,
zveřejnila Komise řadu politických doporučení, jak Evropa může utvářet svou budoucnost ve stále více multipolárním
a nejistém světě. Doporučení jsou rozdělena do 5 oblastí, mezi které patří zajištění bezpečnosti, podpora
konkurenceschopnosti, spravedlnosti, udržitelnosti a zvýšení svého vlivu. Podrobnosti naleznete zde.
V úterý bylo také zveřejněno stanovisko generálního advokáta Soudního dvora EU, dle kterého je služba
poskytovaná společností Airbnb službou informační společnosti. Otázku, zda pro služby poskytované Airbnb
prostřednictvím elektronické platformy provozované z Irska platí svoboda poskytování služeb podle směrnice
o elektronickém obchodu, položil soudnímu dvoru EU Soud prvního stupně v Paříži. Dle návrhu generálního advokáta
je služba spočívající ve zprostředkování kontaktu pomocí elektronické platformy mezi potenciálními nájemci
a pronajímateli nabízejícími krátkodobé ubytovací služby, a to v situaci, kdy poskytovatel této služby nemá kontrolu
nad základními parametry těchto ubytovacích služeb, je službou informační společnosti. Podrobnosti naleznete
v tiskové zprávě.
Dnes, 3. května proběhlo v Bukurešti neformální jednání Rady EU pro konkurenceschopnost. Delegaci ČR vedl
náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Na žádost Rumunska měl být součástí delegace také úspěšný
český podnikatel. Náměstka Bärtla tak doprovodil zástupce společnosti Y Soft Martin de Martini. Jednání se zaměřilo
na podnikatelské prostředí, malé a střední podniky, start-upy a scale-upy a jejich příspěvek ke
konkurenceschopnosti EU. Představitelé členských států také diskutovali o integrovaném přístupu k vnitřnímu trhu
v kontextu průmyslové politiky a lepšího vymáhání pravidel. Součástí zasedání byl také pracovní oběd na téma
konkurenceschopnosti evropského průmyslu v souvislosti s klimatickou politikou a dekarbonizací. Tiskovou zprávu
naleznete na webu MPO.
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