Aktuality z Evropské unie 10. — 14. června
V úterý 11. června představila Evropská komise výsledky Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za
rok 2019, který sleduje celkovou výkonnost Evropy v digitální oblasti a měří pokrok jednotlivých zemí EU, pokud
jde o jejich digitální konkurenceschopnost. Výsledky ukazují, že cílené investice a účinné digitální strategie mohou
významně ovlivnit výkonnost jednotlivých zemí. Dle indexu si Česká republika vede dobře v oblasti integrace
digitálních služeb, a to zejména díky vysokému skóre za elektronické obchodování a nakupování online. Problémem
naopak zůstává nedostatečná úroveň digitálních dovedností obyvatelstva a také digitalizace podniků nepostupuje tak
rychle, jak by mohla. Více informací naleznete zde, výsledky pro Českou republiku jsou pak dostupné zde.
Ve středu 12. června zveřejnila Evropská komise v pořadí již páté sdělení k připravenosti na brexit. Sdělení
obsahuje podrobnosti o rozsáhlých přípravách v zemích EU-27 v oblastech, jako jsou oprávnění občanů k pobytu
a jejich nároky na sociální zabezpečení, cla a daně, doprava, rybolov, finanční služby a léčivé přípravky, zdravotnické
prostředky a chemické látky. Na případný brexit bez dohody se EK a členské státy připravují od prosince 2017,
přičemž EK dosud předložila 19 legislativních návrhů, přijala 63 nelegislativních aktů a zveřejnila 93 oznámení
o připravenosti. Z aktuálního sdělení plyne, že přijatá opatření Unie není třeba měnit, jsou nadále vhodná pro daný
účel a EK již před datem vystoupení žádná další opatření neplánuje. Komise také vyhodnotila, že jednotlivé členské
státy jsou dobře připraveny všechny možné varianty brexitu. Tiskovou zprávu včetně samotného sdělení naleznete
zde. Ve stejný den se také v Dolní sněmovně britského parlamentu uskutečnilo hlasování vyvolané opozicí, jehož
cílem bylo zamezit případnému brexitu bez dohody i v případě, že by tuto variantu prosazoval nový premiér.
Labouristický návrh, ke kterému se připojilo i několik konzervativců, byl nakonec těsně zamítnut.
Dnes, 14. června se za účasti p. ministra Havlíčka uskutečnila strategická porada MPO, jejímž cílem bylo
zhodnotit končící rumunské předsednictví a určit strategické priority MPO v evropské agendě v rámci
nadcházejícího finského předsednictví v Radě EU, které začne 1. července, a nového funkčního období unijních
institucí. Diskuze se týkala zejména obchodní politiky, konkurenceschopnosti EU a vnitřního trhu, energetiky a
evropských fondů. Mezi klíčové priority, na které se během svého předsednictví zaměří Finsko, bude patřit udržitelný
rozvoj, konkurenceschopnost a bezpečnost. Podrobnosti k finskému předsednictví naleznete zde.
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