Aktuality z Evropské unie 21. — 25. října
Dne 25. října velvyslanci členských států na zasedání COREPER, pouhých šest dní před dosud platným
datem odchodu Spojeného království z Evropské unie, jednali o možném dalším odložení tohoto termínu.
Rozhodnutí by nicméně mělo padnout až na začátku příštího týdne, až se ve Velké Británii vyjasní otázka ohledně
předčasných voleb. Vyjednavači Evropské komise a Spojeného království dosáhli kompromisu ohledně výstupové
dohody již 17. října, nicméně premiér Johnson pro její schválení zatím stále nenalezl dostatečnou podporu
v britském parlamentu a byl tak nucen v souladu s tzv. Bennovým zákonem požádat o další odklad. Britští poslanci v
úterý těsnou většinou schválili návrh prováděcího zákona o brexitové dohodě. Následně však zamítli návrh
schvalovacího harmonogramu s tím, že nedává parlamentu dostatek času na podrobné posouzení revidované
dohody. Informace k brexitu naleznete na webu MPO, na stránkách BusinessInfo.cz a také na webu Úřadu vlády
brexitinfo.cz.
V úterý 22. října publikovalo Společné výzkumné středisko (JIC) studii, ze které vyplývá, že Investiční plán pro
Evropu, tzv. Junckerův plán by měl vést ke zvýšení HDP EU o 0,9 % a vytvoření přes 1 milionu pracovních míst. Do
roku 2022 by přitom se měl příspěvek investičního plánu na HDP EU zvednout na 1,8 % a vytvořit 1,7 milionu
pracovních míst. Podrobnosti ke studii naleznete zde.
V pátek 25. října představila Francie svého nového kandidáta na post eurokomisaře. Tím by se měl stát šéf
technologické skupiny Atos a bývalý ministr financí Thierry Breton. Před dvěma týdny poslanci Evropského
parlamentu odmítli schválit jako kandidátku na eurokomisařku Sylvii Goulardová. Ta podle nich nedokázala
uspokojivě vysvětlit své finanční aféry z doby, kdy sama v Evropském parlamentu působila. Na starosti měla mít
vnitřní trh, průmyslovou politiku, spolupráci v obranném průmyslu a vesmír. Čtyřiašedesátiletý Breton byl v letech
2005 až 2007 francouzským ministrem financí, hospodářství a průmyslu a před tím stál v čele telekomunikační
společnosti France Télécom. V posledních letech pracoval pro technologickou společnost Atos, od roku 2009 byl jejím
šéfem. Podle Elysejského paláce budoucí předsedkyně Evropské komise francouzskému prezidentovi potvrdila, že
portfolio, které si Francie vyjednala pro Goulardovou, zůstane i Bretonovi.
Závěrem si dovolujeme upozornit na studii zaměřenou na vylepšení Single Market Scoreboard, jejíž součástí je i
dotazník prostřednictvím, kterého mohou stakeholdeři zaslat své náměty a připomínky. Single Market Scoreboard je
jedním z klíčových mechanismů pro měření a sledování pokroku co se týče ekonomické integrace na vnitřním trhu,
správné implementace a vymáhání pravidel jednotlivých členských států EU. Zaveden byl v roce 1997 a jeho účelem
je poskytnout uživatelům data, analýzy a informace týkající se praktických aspektů implementace a správy vnitřního
trhu. Více informací zde.
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