Evropský byznys na podporu konkurenceschopnosti
Rada pro konkurenceschopnost 30. 11. – 1. 12. 2015
Zasedání Rady pro konkurenceschopnost jsou pro evropský byznys vždy mezníky měření pokroku a
naplňování jejich požadavků na podporu konkurenceschopnosti v Evropě.
Nadcházející Rada pro konkurenceschopnost ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2015 bude mít na programu
orientační diskusi ke strategii jednotného trhu pro zboží a služby a výměnu názorů k implementaci
balíčku pro zkvalitňování legislativy a některým krokům k naplňování hospodářské a měnové unie.
BUSINESSEUROPE, Konfederace evropského podnikání, oslovila svým tradičním poselstvím Étienna
Schneidra, místopředsedu vlády a ministra hospodářství Lucemburska, a zdůraznila své požadavky,
pokud jde o jednotný trh, konkurenceschopnost, kvalitnější regulaci, revizi ETS a dramatické dopady
spojené diskvalifikací Safe Harbor jako institutu přenosu dat mezi EU a USA.

Poselství BUSINESSEUROPE Radě pro konkurenceschopnost
Pokud jde o posilování jednotného trhu a silnější interakci s agendou kvalitnější regulace, evropský
byznys očekává víc než jen diskusi a slova, očekává konkrétní kroky a důsledné provádění testu
konkurenceschopnosti ve všech politikách EU („competitiveness check-up“).
BUSINESSEUROPE se ve svém poselství zaměřuje i na některé otázky, které jsou pro evropský byznys
v daném momentu nejdůležitější nebo nejtíživější právě z pohledu ohrožení konkurenceschopnosti:
 Safe Harbor:1 rozsudek soudního dvora a jeho velmi negativní dopad
na konkurenceschopnost podniků, které závisí na transferu dat z hlediska přístupu ke třetím
zemím. Podniky bez rozdílu velikostí jednoduše nemohou operovat bez přenosu dat.
 Reforma systému EU pro obchodování s emisemi: Průměrné roční investice energeticky
náročného průmyslu poklesly v Evropě o 15 % oproti stavu před ekonomickou krizí, zatímco
v USA vzrostly o 13 % a v Japonsku o 11 %. Další dramatické snížení volných povolenek ještě
více podkopá globální konkurenceschopnost odvětví, bez nějakého významného přínosu
na podporu globálních cílů v oblasti klimatických změn.
 Pilíř sociálních práv: Byznys volá po důkladné konzultaci nových návrhů se sociálními
partnery.
 Zkvalitňování regulace: Byznys podporuje rychlé uzavření dohody mezi institucemi EU
směřující ke zkvalitnění regulace a volá po transparentnosti v průběhu celého legislativního
procesu, zejména v trialogu.
 Národní rady pro konkurenceschopnost: Nový instrument v rámci dokončování hospodářské
a měnové unie. BUSINESSEUROPE doporučuje širší mandát těchto rad tak, aby zahrnoval celé
podnikatelské prostředí ve vztahu ke konkurenceschopnosti. Stanovování mezd a jednání
o mzdách musí podléhat národní praxi a nezávislost sociálních partnerů musí být zachována.
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Viz společný dopis BUSINESSEUROPE a Obchodní komory USA na místopředsedu Evropské komise pro
jednotný digitální trh Andruse Ansipa z 20. 11. 2015, ve kterém obě podnikatelské organizace vyzývají
k urychlené dohodě o posílení rámce Safe Harbor.

