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Naše priority
během CZ PRES

Česká republika se ujímá předsednictví v Radě EU
v situaci, kdy Evropa musí řešit nejenom překonání
pandemie COVID-19, ale nově navíc i následky
ozbrojené agrese Ruska proti Ukrajině. Situace
na Ukrajině je pro mezinárodní společenství
krizí nejen v oblasti práva a demokracie, ale
s ohledem na komplexní ekonomické dopady
krizí celospolečenskou, se kterou se musí potýkat
občané i podniky a jejíž dopady nelze zatím plně
vyčíslit.

S tímto vědomím formuluje Svaz průmyslu
a dopravy ČR své tři základní priority
pro nadcházejících šest měsíců. Zástupci
nejreprezentativnějšího podnikatelského
a zaměstnavatelského svazu v České republice
kladou důraz na posílení evropské odolnosti
při zachování její otevřenosti, zabezpečení
konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje
Evropy, stejně jako dalšího rozvoje dynamického
trhu práce.

Evropská unie proto musí nyní přehodnotit své
strategie a iniciativy a racionálně reagovat na
stávající situaci. Po rychlém vyřešení humanitární
krize musí přijít opatření střednědobého
a dlouhodobého horizontu s cílem zajištění stability
a ekonomické prosperity Evropy.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je přesvědčen, že
koordinované úsilí všech sociálních partnerů
a členských států pomůže Evropské unii
i mezinárodnímu společenství toto náročné období
zdárně překlenout a společně najít cestu, jak z něj
vyjít posíleni.

A k t ivi t y SP ČR během předsednic t v í ČR v R adě EU podporují:

n á š par t ner:
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1. pilíř

Odolná
a otevřená
Evropa
Posílení otevřené strategické
autonomie evropského průmyslu, jeho
odolnosti a diverzifikace:
› Efektivní mezinárodní spoluprací
a rozšiřováním sítě obchodních dohod
omezit jednostranné závislosti, diverzifikovat
hodnotové řetězce a posilovat bezpečnost
Evropy.

› Při posilování společné obranné a bezpečnostní
politiky dbát na efektivní koordinaci a hledání
synergií mezi veřejným a soukromým
sektorem, podporu evropského obranného
průmyslu a věnovat zvýšenou pozornost
kybernetické bezpečnosti.

› Při nastavování pravidel dbát na vyvážení
rovných podmínek a otevřenosti EU, bránit
protekcionismu.
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› Aktualizovanou průmyslovou strategii promítnout
do konkrétních kroků přispívajících k růstu
konkurenceschopnosti evropského průmyslu
a k posílení vlastní produkce ve strategických
oblastech.

› Zelenou a digitální transformaci realizovat
způsobem konzistentním s naplňováním
evropské průmyslové strategie a globální
konkurenceschopností EU.

přenosů dat a spolupráci v oblasti moderních
technologií.

› V zájmu zachování multilaterálního obchodního
systému se ve spolupráci s USA a dalšími
klíčovými zeměmi zasadit o plnohodnotné
fungování Světové obchodní organizace a o její
modernizaci.

› Podporovat kandidátský status Ukrajiny,
podporovat Východní partnerství a evropskou
perspektivu západního Balkánu.

Ambiciózní společná obchodní politika
a efektivní multilateralismus:
› Posilovat synergie a koherenci mezi společnou
obchodní politikou a ostatními politikami EU
v zájmu naplňování priorit EU v oblasti vnějších
vztahů a s cílem podpořit konkurenceschopnost
evropských firem a digitální tranzici (ambiciózní
digitální kapitoly v obchodních dohodách).

› Aktivně podporovat řešení založená na
širším mezinárodním konsenzu, jako je např.
hledání řešení v daňové oblasti v rámci OECD,
a v konkrétních návrzích respektovat možnosti
využití podpůrných nástrojů hospodářské politiky
jednotlivých zemí.

› Podpořit ratifikovatelnost obchodních dohod
realistickým nastavením jejich rozsahu
a důrazem na jejich ekonomické cíle, vyváženým
přístupem k jejich vyjednávání a lepší komunikací
o jejich pozitivním vlivu mimo jiné na vytváření
pracovních míst.
		
› Podporovat strategická partnerství s důrazem
na transatlantickou spolupráci. Je potřeba se
soustředit na zajištění bezpečných mezinárodních
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2. pilíř

Konkurenceschopná
a udržitelná Evropa
Zajištění energetické bezpečnosti
a postupná cesta ke klimatické
neutralitě EU zohledňující dopady na
konkurenceschopnost průmyslu:
› Primárně zajistit energetickou bezpečnost
a stabilitu dodávek energie.

› Zajistit koordinaci společných nákupů
a projektů u klíčových energetických
a surovinových vstupů a vyvážený přístup
k jednotlivým zemím EU.

› Respektovat technologickou neutralitu,
přechodné technologie a investiční cykly.

› Stanovovat příspěvky ke klimaticko-energetickým
cílům EU členskými státy dle jejich národních
specifik a ekonomických možností.

› Zachovávat a posilovat opatření proti úniku uhlíku.
› Využívat digitální technologie k ekologické
transformaci.
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› Balíček „Fit for 55“ nastavit realisticky, a nikoli
na úkor konkurenceschopnosti některých
členských států.
Prohloubení a zkvalitnění vnitřního trhu EU:
› V souladu s Dlouhodobým akčním plánem EU
pro lepší provádění a prosazování pravidel
jednotného trhu zvýšit efektivitu vnitřního
trhu EU eliminací přetrvávajících překážek
a předcházením vzniku nových.

› Podpořit další rozvoj vnitřního trhu se službami,
nastavení mantinelů pro další nepřiměřené
a byznys zatěžující regulace na národní úrovni
a pokračování diskuse o notifikacích a testu
přiměřenosti regulovaných profesí.

› Při dobudování jednotného digitálního trhu
preferovat nelegislativní nástroje a eliminovat
přístup „one size fits all“.

› Důsledně plnit cíle evropské iniciativy Fair
and Simple Taxation, např. modernizaci
a zlepšení spolupráce mezi daňovými správami,
zjednodušení registrace DPH či rozvíjení již
existujícího DPH One Stop Shop.

› Trvat na tom, aby veškeré evropské legislativní
návrhy byly vždy opřeny o kvalitní dopadové
studie, např. v oblasti zelené a digitální tranzice.

Zvýšení konkurenceschopnosti
a posílení růstu EU:
› V rámci Nové průmyslové strategie usilovat
o vytvoření prostředí, které podporuje
konkurenceschopnost evropského průmyslu,
a o zajištění strategických technologií
a produktů, a to nejen prostřednictvím
podpůrných politik, ale také nastavením
podmínek pro spolupráci veřejného
a soukromého sektoru. Dbát na rovné podmínky
a férovou hospodářskou soutěž, uznat přínos
firem od těch nejmenších, přes malé a střední,
mid-caps až po ty velké, a podporovat jejich
spolupráci.

› Usilovat o harmonizaci požadavků na
podávání zpráv ze strany podniků z finančních
i nefinančních oblastí.

› Věnovat mimořádnou pozornost návrhům
Evropské komise v oblasti udržitelné správy
a řízení obchodních společností a náležité péče
(due dilligence) v dodavatelských řetězcích.
Zajistit, aby úprava nezpůsobila evropským
společnostem v globálním prostředí konkurenční
nevýhodu a nepřinášela další administrativní
zátěž.

› Umožnit efektivní a pružné využití evropských
finančních nástrojů pro poválečnou obnovu
Ukrajiny.
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3. pilíř

Evropa
s dynamickým
trhem práce
Inkluzivní a flexibilní trh práce v době
obnovy, éře digitalizace a zelené
transformace:
› Zajistit koordinovanou podporu pro národní
adaptaci kvalifikací směrem k digitálním,
pokročilým a zeleným dovednostem v reakci
na nové požadavky trhu práce, podporovat
Akční plán EU pro digitální dovednosti 20212027 a Doporučení Rady o vzdělávání pro
udržitelnost životního prostředí.

› Podporovat inkluzivitu celoživotního učení
prostřednictvím individualizovaného
poradenství a asistence pro osoby s obtížným
přístupem na trh práce.

› Podporovat nový Strategický rámec pro evropskou
spolupráci v oblasti Vocational Education and
Training (čes. odborné vzdělávání a příprava),
Deklaraci z Osnabrücku a rozvoj kombinovaného
vzdělávání na všech úrovních.
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› Posilovat konkurenceschopnost EU a tvorbu
nových pracovních míst, zvyšovat flexibilitu
trhu práce, a to včetně rozvoje nových forem
práce, při důsledném respektování a rozlišení
zaměstnaneckého statutu a OSVČ.
Podpora zaměstnanosti zvyšováním
předvídatelnosti právního prostředí,
respektováním diverzity a omezováním
administrativní náročnosti evropského
trhu práce:
› Prosazovat co nejširší digitalizaci
administrativních procesů na evropském trhu
práce v zájmu jednodušší aplikace pravidel
vnitřního trhu.

› Respektovat kompetence členských států
a autonomii sociálních partnerů v oblasti mezd
a systémů sociální ochrany. Usilovat o vytvoření
transparentního a předvídatelného rámce pro
úpravy minimální mzdy v členských státech.

› Podporovat zajištění včasného přístupu
zaměstnavatelů a firem k úplným a aktuálním
informacím dotýkajících se jejich povinností
aplikovat evropské předpisy, zejména pokud jde
o přeshraniční aktivity spojené s poskytováním
služeb a vysíláním pracovníků.
		
› Posílit jednotnou aplikaci evropské legislativy
v jednotlivých členských státech tak, aby
nebyla porušována svoboda volného pohybu
osob, integrita vnitřního trhu jako celku a byly
zajištěny rovné podmínky.

s postižením ve světle Strategie o právech osob
se zdravotním postižením.

› Zajistit, aby iniciativy a plánované revize
legislativy v souladu s novou Strategií EU
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci 2021-2027 respektovaly podnikovou
realitu, reagovaly na nové trendy a nepřinášely
podnikům další administrativní a finanční
náklady.

› Zajistit efektivní využití nástrojů EU na pomoc
uprchlíkům z konfliktních oblastí pro jejich
rychlou integraci, rekvalifikaci a připravenost
pro vstup na trh práce.

› Podporovat iniciativy EK vedoucí k podpoře
legální migrace a přilákání dovedností a talentů
ze třetích zemí (modrá karta, talent pool)
komplementárně s národními preferenčními
režimy.

› Respektovat úlohu sociálních partnerů jako
aktérů trhu práce a upřednostňovat řešení na
úrovni podniků při maximálním využití samoregulace.

› Podpořit diverzitu, participaci žen na trhu
práce, zejména revizí Barcelonských cílů, a lidí
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PRŮMYSL – NAŠE TRADICE,
NAŠE BUDOUCNOST

robot
Mezinárodní slovo robot
vymysleli před více než 100 let
dva čeští spisovatelé a bratři
Karel a Josef Čapkovi pro sci-fi
drama R.U.R z roku 1921. Už
tehdy si je nepředstavovali
jen jako stvoření z plechu
plné ozubených koleček ale jako
bytosti vytvořené biochemií.
I když první průmysloví roboti
začali fungovat až o několik
desítek let později, své jméno už
měli.

kontaktní čočka
Vznikla díky světově
proslulému českému vědci
a vynálezci Otto Wichterlemu,
který v 60. letech 20. století,
položil základy pro dnešní
měkké kontaktní čočky, které
využívá na 100 milionů lidí po
celém světě. kvůli postojům
tehdejšího komunistického
režimu si zařízení na první
prototypy musel postavit doma
z dětské stavebnice a dynama
z jízdního kola jeho synů.

NANO VLÁKNO
Český vědec Oldřich Jirsák
vymyslel technologii, která od
roku 2003 umožňuje rychlejší
a levnější výrobu netkaných
nanovlákenných textilií, čímž
nastartoval jejich průmyslovou
výrobu. I díky tomu se
nanovlákna dostávají do oborů
jako je medicína, kde pomáhají
při vývoji umělých cév nebo
speciálních obvazů, ale i ve
výrobě oblečení nebo při čištění
vod.
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A k t ivi t y SP ČR během předsednic t v í ČR v R adě EU podporují:

n á š par t ner:

svaz průmyslu a dopravy české republiky
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9, Česká republika
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Sledujte nás:
@SvazPrumyslu
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