
V úterý 5. listopadu se v Praze sešli premiéři či ministři zemí skupiny Přátel koheze, kteří společně projednali návrh 
víceletého finančního rámce Evropské unie na roky 2021 až 2027 a schválili společnou deklaraci. V přijatém 
prohlášení se zúčastněné země shodly, že politika soudržnosti představuje klíčový investiční nástroj EU, 
který významně a viditelně přispívá ke konvergenci regionů a členských států v rámci EU a k fungování 

vnitřního trhu. Aby kohezní politika mohla i nadále pomáhat slabším členským zemím EU dohánět silnější 
ekonomiky a aby přispěla i k řešení nových výzev, jakými jsou změna klimatu, průmyslová transformace či stárnutí 
populace, je nutné v rámci celkového rozpočtu EU zachovat dosavadní objem financování z let 2014–
2020. Ze sedmnácti států účastnících se summitu se nepřipojila k deklaraci pouze Itálie, která je čistým plátcem do 

unijního rozpočtu a není formálním členem skupiny Přátel koheze. Více informací včetně kompletního znění 
deklarace naleznete zde. 

Ve středu 6. listopadu Evropská komise informovala, že byla uzavřena jednání o dvoustranné dohodě, která 
má ochránit 100 evropských zeměpisných označení na čínském trhu a 100 čínských zeměpisných 
označení na trhu EU proti napodobeninám a neoprávněnému užívání. Zeměpisná označení se používají pro 

výrobky typické pro určitý region nebo zemi, jako např. řecký sýr feta, francouzské šampaňské, parmská šunka atd. 
Dohodě je přikládán velký význam s ohledem na skutečnost, že Čína je druhou nejvýznamnější destinací, do které 
Unie zemědělsko-potravinářské výrobky vyváží. Mezi chráněnými označeními jsou i dvě české, a 
to Českobudějovické pivo a žatecký chmel. Dohoda by měla vstoupit v platnost do konce příštího roku. Více 
informací naleznete zde. 

Tento týden Evropská komise zveřejnila závěry a doporučení Strategického fóra pro významné projekty 
společného evropského zájmu. Šest průmyslových hodnotových řetězců bylo s ohledem na jejich inovační 
potenciál označeno za strategické. Upřednostněny byly zejména ty oblasti, u kterých lze předpokládat významný 
dopad na evropskou průmyslovou konkurenceschopnost a současně ochotu členských států v těchto oblastech 

spolupracovat.  Strategickými hodnotovými řetězci EU tak jsou: (1) propojená, čistá a autonomní vozidla; (2) 
vodíkové technologie a systémy; (3) inteligentní zdravotnictví; (4) průmyslový internet věcí; (5) nízkouhlíkový 

průmysl; a (6) kybernetická bezpečnost. Doporučení jsou dostupná pouze v anglickém jazyce, a to zde.  
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