
V pondělí 18. listopadu se Rada a Evropský parlament (EP) předběžně dohodly na evropském rozpočtu 
pro rok 2020. Rozpočet vychází z předpokladu, že Spojené království se bude i nadále podílet na financování a 
plnění unijního rozpočtu pro celý příští rok. Rozpočet byl v závazcích stanoven na 168,7 mld. EUR, což představuje 
nárůst o 1,5 % oproti minulému roku. Celkové platby činí 153,57 mld. EUR, což rovněž představuje navýšení oproti 

minulému roku, a to o 3,4 %. Téměř polovina zdrojů (83,93 mld. EUR) bude alokována na podporu růstu a 

konkurenceschopnosti ekonomiky EU, snižování ekonomických rozdílů mezi jednotlivými regiony členských států a 
vytváření pracovních míst. Dalších 21 % bude určeno na opatření zaměřená na boj proti změně klimatu. Rada i EP 
mají nyní 14 dní na to, aby dosaženou dohodu formálně schválily, Rada by dohodu měla potvrdit 25. listopadu. 
Hlasování v EP je plánováno na 27. listopadu. Více informací naleznete zde. 

Ve středu 20. listopadu Evropská komise (EK) spustila nový nástroj tzv. Due Diligence Ready!, který 
podporuje podniky v zodpovědném získávání surovin. Nejen že tento online portál usnadní firmám dodržování 
nařízení EU o zodpovědném získávání nerostných surovin (tzv. nařízení o konfliktních minerálech), ale současně jeho 
prostřednictvím firmy mohou lépe reagovat na rostoucí tržní poptávku po nerostných surovinách získávaných 

zodpovědným způsobem. Stávající komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta 
Bieńkowska uvádí, že nerostné suroviny získávané zodpovědným přístupem mají zásadní význam pro nová obchodní 
odvětví a čisté technologie, jako jsou vysoce výkonné baterie. Podniky by proto podle EK měly zajistit, aby byl každý 
krok v hodnotovém řetězci prováděn transparentním, odpovědným a udržitelným způsobem a spuštění portálu Due 
Diligence Ready! v tomto ohledu vnímá jako krok, který napomůže podnikům činit informovanější rozhodnutí. Online 
portál je dostupný v sedmi jazykových mutacích. Více informací naleznete zde.  

Tentýž den, ve středu 20. listopadu, se v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu uskutečnil seminář na téma 
„Inovační leadership v digitální ekonomice“. Seminář si kladl za cíl seznámit zástupce malých a středních firem, 
novináře i státní zaměstnance s novými trendy v oblasti inovací. Zájem o seminář byl velký. Ze strany MPO šlo již o 

sedmý seminář k prioritním tématům digitalizace a inovací a jejich vlivu na společnost.  

Ve čtvrtek 21. listopadu zasedala Rada pro vnější záležitosti ve formátu ministrů pro obchod. Delegaci 

České republiky vedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Hlavní diskuse se zaměřila na vývoj 
ve Světové obchodní organizaci (WTO) v souvislosti s krizí Odvolacího orgánu, přípravou na 12. konferenci ministrů 
WTO a na stav vzájemných vztahů mezi EU a USA. Na okraj jednání Rady ministr Havlíček jednak s generální 
ředitelkou pro energetiku Ditte Juul-Jørgensen, která potvrdila, že volba energetického mixu je zcela v kompetenci 
členských zemí EU, a rovněž se zástupkyní generálního ředitele pro komunikační sítě, obsah a technologie Claire 
Bury, která má v Komisi na starosti mj. umělou inteligenci.  

Tentýž den vstoupila v platnost obchodní dohoda EU se Singapurem, největším obchodním partnerem EU 
v oblasti jihovýchodní Asie. V Singapuru je obchodně aktivních více než 10 000 evropských společností a díky 

této dohodě budou odstraněna veškerá zbývající cla na evropské zboží mířící na singapurský trh a zpřístupní se i trh 

se službami poskytovatelům v telekomunikačním, strojírenském či IT sektoru. Dohoda pomůže odstranit i regulatorní 
překážky pro vstup na trh, a to například uznáváním testovacích procedur pro evropské automobily a elektrická 
zařízení. Dohoda rovněž obsahuje ochranu geografických označení. Viz zde.  
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