INFORMACE PRO RADU ČLENŮ SP ČR
7. LISTOPADU 2018
SEKCE MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
AKTUÁLNĚ Z OBLASTI ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ A PODPORY EXPORTU (GARANTI: VICEPREZIDENT S.
KÁZECKÝ A VICEPREZIDENT R. ŠPICAR)
Plán podnikatelských misí a dalších akcí SP ČR (aktualizace k 29.10.):
Seminář Investování a obchodování ve Švédsku - právní a daňové aspekty

8.11

Podnikatelské fórum v rámci incomingové mise z Namibie a Botswany

20.11.

Česko - čínský seminář s delegací All-China Industry Federation

26.11.

Podnikatelská mise doprovázející místopředsedu PSP ČR Vojtěcha Filipa do
Uzbekistánu (organizace ve spolupráci s Komorou SNS)

26.-29.11

Podnikatelská mise doprovázející ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou v
rámci mezinárodní výstavy 'Mašinostrojenije Metalloobrabotka' v Kazani, Rusko
(organizace ve spolupráci s Komorou SNS)

4.-7.12

Podnikatelská mise SP ČR na 17. zasedání Česko-tchajwanské podnikatelské rady v
Tchajpeji a účast na veletrhu Smart City Summit & Expo

24. - 30.3. 2019

OBCHODNÍ POLITIKA (GARANTI: VICEPREZIDENT S. KÁZECKÝ A VICEPREZIDENT R. ŠPICAR)
Obchodní dohody EU
• Safeguards („bezpečnostní pojistka v obchodních dohodách“) - Evropský parlament přijal nařízení,
které umožní EU pozastavit liberalizaci trhu nebo odstoupit od nižších celních sazeb, pokud
obchodní dohoda povede k tak extrémnímu přílivu zboží, který vážně ohrozí evropský trh a místní
producenty. Toto ochranné nařízení se bude vztahovat na všechny nové obchodní dohody včetně
Japonska, Singapuru a Vietnamu.
• FTA EU-Singapur + Investiční dohoda se Singapurem byla podepsána slavnostně na okraji setkání
Asie - Evropa ASEM 19. 10. v Bruselu. Členské státy dohodu již podepsaly na Radě 15.10. Více
informací na webu SP ČR.
• FTA EU-Vietnam byla také schválena EK, nyní následují ještě oficiální překlady, schválení v EP a
podpisy na Radě. Nicméně dohoda se také blíží ke konečnému schválení. Více informací na webu SP
ČR.
• Možná obchodní dohoda EU -USA: Probíhá scoping (3-4 měsíce), pokud by se z potenciální dohody
vyjmuly automobily a zemědělství, dohoda by zřejmě nebyla v souladu s WTO (nebyl by minimální
nutný objem liberalizace); USA uzavřely dohodu s Mexikem, nakonec i s Kanadou – jasná tendence
uzavírat bilaterální dohody. Zdá se, že se jim nátlak vyplatil. Obava a předpoklad, že se pokusí na EU
uplatnit postup podobný nátlaku při změnách v NAFTA.
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•

Mercosur: blížíme se k uzavření dohody, ekonomická a politická situace v zemích Mercosuru je ale
znepokojivá. (SPČR by dohodu uvítal, ale náš pohled není nyní příliš optimistický, již např. s ohledem
na prezidentské volby v Brazílii)

Sankce
• Nové americké sankce na Rusko - business vyjadřuje obavy ze sekundárních dopadů sankcí na
dodávky energií v EU a řadu projektů v této oblasti (BE zaslalo v polovině září dopis administrativě
EU i USA a SPČR podpořil v plném rozsahu) – problém je mj. nejasné definice “Russian energy
export pipeline”, nezodpovězené otázky ohledně harmonogramu (možná bezprostřední aplikace
sankcí?) a výjimek; bude záležet na konkrétním znění legislativy – možný dopad i na současné
projekty; USA ani nejsou připravené dodávat do EU potřebné množství plynu.
• Sankce USA na Írán: druhou várku sankcí lze očekávat v listopadu; EU uplatnila blocking statute
regulation – snaha ochránit EU firmy, kvůli extrateritoriální povaze mají sankce dopad na evropské
firmy; některé sektory nejsou zasažené sankcemi (př. potravinářský a zdravotnický), ale ani v těchto
oblastech nechtějí banky poskytovat finance – což je ve finále hlavní problém.

EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE (GARANTI: VICEPREZIDENT S. KÁZECKÝ)
Prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie:
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých
zahraničních investic do Evropské unie.
•
•
•

Návrh čeká první čtení v EP. Ke schválení by (dle průběhu konzultací EP, EK, Rada) mohlo dojít do
konce roku 2018
Dne 18.10. proběhla schůzka VP Mileny Jabůrkové a Pavla Fáry s poslancem Janem Lipavským
/Piráti, Výbor pro obranu, Zahraniční výbor PSP/ na téma „Screening FDI“ – cílem je výměna
informací a formování možného způsobu implementace v českém právním prostředí
Ve dnech 9. – 19. ledna 2019 by se Pavel Fára měl zúčastnit „INTERNATIONAL VISITOR LEADERSHIP
PROGRAM“ (koordinuje Ambasáda USA v Praze, kromě cesty hradí MZV USA) ve Washingtonu na
téma „Screening FDI“. Vzhledem k vyspělosti investičního prostředí nás zajímají zejména tamní
„best practices“.

BREXIT – aktuální stav vyjednávání mezi EU a Velkou Británií (UK) o vystoupení z EU:
•
•

Klíčové jednání Rady, které proběhlo 18.10 zůstalo bez výsledku.
BusinessEurope zaslalo dopis předsedovi ER Donaldu Tuskovi, před tímto klíčovým zasedáním. SPČR
draft komentoval a řada připomínek byla zohledněna. Dopis obsahuje i námi dříve akcentované
priority. Hlavním vzkazem pro Evropskou radu je zabránit neřízenému brexitu (bez výstupové
dohody a tím i bez přechodného období). Dohoda musí být podepsána včas, aby se stihla ratifikace i
v britském parlamentu. Pro EU je důležité zachování integrity vnitřního trhu. Jednota EU27 při
vyjednávání je dodržována. (Dopis s komentářem je na www.spcr.cz)
• Evropská komise zatím nevydala svou zprávu a výhled budoucího vztahu EU – UK, z důvodu
vyjednávání ji nechce vydat před konáním Rady.
• Opatrným optimizmem nás naplnil projev vyjednavače EU pana Barniera z 10.10. ,kde jsou
obsaženy i poměrně konkrétní informace k řešení ožehavých otázek, jako je režim na hranici Irsko –
Severní Irsko a jejichž vyřešení je nutné k dotažení Výstupové dohody. Hlavní body projevu
s komentářem jsme v českém jazyce zveřejnili na webu www.spcr.cz .
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• MPO ve spolupráci s a agenturou CzechTrade připravilo v rámci oficiálního portálu pro podnikání a
export BusinessInfo.cz speciál věnovaný právě brexitu (http://www.businessinfo.cz/brexit), kde
jsou průběžně zveřejňovány aktuální informace, užitečné odkazy či odpovědi na nejčastější otázky.
Tyto informační aktivity SPČR oceňuje a bude nadále podporovat. Bez ohledu na to, zda dojde
k brexitu bez dohody, nebo s výstupovou dohodou, bude informování ekonomických aktérů o
změnách důležité. Podporujeme alespoň sjednocení odkazů k brexitu na jedno místo na webu.

•

•
•
•
•

Z pracovního týmu pro brexit na ÚV dne 12.10. ,mimo jiné vyplynulo:
Tajemník A.Chmelař: Situace se vyvíjí z hodiny na hodinu, ale trend směřuje spíše k dohodě. Vnitřní
britskou reakci lze ale těžko odhadnout. EK se rozhodla nevydat druhé „Sdělení o připravenosti“,
čeká na výsledek. Současná opatření připravenost musejí být splněna tak jako tak. Ale druhé sdělení
je připravenost na brexit bez dohody - možná (doufáme) nebude potřeba.
Dle informací státního tajemníka Chmelaře spíše k dohodě dojde, možná vznikne krátká prodleva
(den, dva), než dohodu schválí britský parlament. Ohledně brexitu bez dohody se nelze připravit na
vše. EK nabízí možnost zrychleného legislativního postupu pro nouzové plánování – tam kde má
výlučnou působnost.
EK nechce, aby se z nouzových opatření stala opatření systémová, trvalá. Nechce paralelní dohody
čl. států s UK po případném divokém brexitu.
Při scénáři „bez dohody“ by byly rozpracovány a realizovány nastíněné kroky nouzového plánování
ČR
EK soustředí nouzové plánování na: Celní, sanitární s fytosanitární otázky, doprav - hlavně letectví,
finanční služby, práva občanů.
ČR navrhuje více oblastí pro nouzové plánování, než EK. EK chce opravdu jen nouzová. Nechce
vytvářet pocit, že je to „business as usual“. Ale podle ČR je kritická i zdravotní péče a silniční
doprava a tu tam EK nemá. SPČR podporuje – zvláště silniční doprava.

CEE – iniciativa středoevropských svazů
Příští zasedání proběhne 29. – 30. listopadu v Rakousku (Seefeld). Účast VP Stanislava Kázeckého a Pavla
Fáry. Návrh témat k jednání předjednáváme s rakouským IV – momentálně preferujeme my i IV víceletý
finanční rámec EU, brexit, případně screening přímých zahraničních investic do EU. Finální program bude
následně na základě návrhů schválen rakouským svazem.
•

Aktuální aktivitou CEE byl společný lobbing proti příliš přísným cílům redukce emisí CO2 u osobních
a lehkých užitkových vozidel; všechny připomínky SPČR zapracovány a členské svazy lobovaly
společně. MEPS se i tak bohužel rozhodli pro přísnější cíle. Více informací o tématu lobbingu a
dalším postupu podá SHP (J. Šebesta)

•

Během semináře COPRES v Paříži (9. – 10. října) se objevil zájem německého průmyslového svazu o
připojení se k iniciativě CEE. Zvažujeme neformálně projednat v Rakousku. Rozšiřování skupiny má
pro i proti.

BusinessEurope – dne 4.9. bylo s VP Radkem Špicarem natočeno na výzvu BusinessEurope video na
podporu multilaterálního světového obchodního systému, výzva proti protekcionizmu. Klíčová část
materiálu byla BE použita a je hned v úvodu zveřejněného sestřihu s ostatními vedoucími představiteli
členských organizací BE. Video bylo převzato spolu s rozšířeným komentářem na Aj web SPČR.
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