
 

Rada pro konkurenceschopnost (COMPET, 1.  10.  2015, Lucemburk) 
Půldenní maraton - rychle a efektivně o vnitřním trhu a prověrce konkurenceschopnosti 

Dne 1. října 2015 v Lucemburku zasedne Rada pro konkurenceschopnost (COMPET) ve složení 
ministrů odpovědných za oblast vnitřního trhu a průmyslu. Krátké, ale intenzivní jednání zahájí 
ministři pracovní snídaní na téma digitálního trhu a zakončí pracovním obědem k revizi systému EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS). Ústředním bodem agendy bude diskuse o prověrce 
konkurenceschopnosti, jejímiž hlavními tématy budou aktuální informace o hospodářském vývoji 
a systematické zohledňování otázek konkurenceschopnosti průmyslu ve všech relevantních 
politikách. Následovat bude výměna názorů k tématu zlepšování právní úpravy („better regulation“), 
která by se měla soustředit především na možnosti přínosů lepší regulace pro fungování vnitřního 
trhu a s tím spojený růst malých a středních podniků. Komise seznámí s aktuálním stavem 
implementace Jednotného patentu.  

Ministři naváží na diskusi k digitální transformaci průmyslu zahájenou v rámci Lotyšského 
předsednictví. Členské státy na tento stále se rozvíjející trend, čtvrtou průmyslovou revoluci 
i související celospolečenské změny, reagují ve svých vnitrostátních iniciativách. Aby průmysl 
v Evropě, v této čtvrté průmyslové revoluci uspěl, potřebuje fungovat v prostředí, které lidem, 
strojům, komponentám a dalším aktérům v rámci hodnotového řetězce umožní v reálném čase 
vyměňovat data a informace, interagovat (vzájemně na sebe působit) a optimalizovat produkci. 
Takové prostředí se musí mj. opírat o odpovídající širokopásmovou infrastrukturu. 

V oblasti vnitřního trhu je nyní pro evropský byznys klíčová Strategie pro vnitřní trh se zbožím a 
službami, kterou plánuje Evropská komise schválit 27. října 2015. Efektivní fungování vnitřního trhu 
je nezbytné pro ekonomický rozvoj a růst konkurenceschopnosti EU. Odstraňování přetrvávajících 
bariér na vnitřním trhu může nejen stimulovat hospodářský růst, ale může také vytvořit nová 
pracovní místa. Pro dobré fungování vnitřního trhu bude důležitá implementace opatření z balíčku 
pro zlepšování regulace a snižování regulační zátěže, a to jak na evropské, tak na národní úrovni. 

BUSINESSEUROPE, Konfederace evropského podnikání, zaslala své tradiční poselství panu Étiennu 
Schneiderovi, místopředsedovi vlády a ministru hospodářství a zahraničního obchodu 
Lucemburska. BUSINESSEUROPE velmi vítá, že se nyní „prověrka“ konkurenceschopnosti bude na 
zasedáních Rady pro konkurenceschopnost objevovat pravidelně. Prověrka konkurenceschopnosti 
však nesmí být omezena jen na diskusi, aniž by následovaly konkrétní akce, chce-li se dosáhnout 
pokroku v systematickém zohledňování otázek konkurenceschopnosti průmyslu ve všech 
relevantních politikách. 
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