
Neformální Rada pro konkurenceschopnost v Amsterodamu 
Diskuse s byznysem o digitální agendě 

 

Nizozemský Amsterodam bude ve dnech 27. - 28. ledna 2016 hostit ministry odpovědné 
za oblast vnitřního trhu a průmyslu na neformálním zasedání Rady 
pro konkurenceschopnost. Pracovní večeře 27. ledna se zaměří na digitalizaci průmyslu 
za účasti vybraných podnikatelů. Pracovní večeři bude předcházet kulatý stůl 
pro zúčastněné podnikatele, organizovaný Konfederací nizozemského průmyslu 
a zaměstnavatelů (VNO-NCW). Za Českou republiku byl vybrán Michal Feix, ředitel 
pro právní a legislativní záležitosti společnosti Seznam.cz. Hlavními řečníky pracovní večeře 
budou Henk Kamp, ministr financí Nizozemka, a Günther Oettinger, komisař pro digitální 
ekonomiku a společnost. Účastníci diskuse budou reagovat na tři okruhy otázek: 1) Normy, 
2) Digitální dovednosti, 3) Inteligentní regulace.  

Generální ředitelství Komunikační sítě, obsah a technologie (DG CNECT) Evropské komise 
připravuje prováděcí plán k digitalizaci evropského průmyslu, který se soustředí 
na omezený počet klíčových oblastí (digitální inovační centra (tzv. „huby“), platformy 
pro průmysl, digitální dovednosti, inteligentní regulace pro inteligentní průmysl), staví 
na aktivitách v členských zemích a hodlá je vhodně doplňovat těmi s přidanou hodnotou 
na úrovni EU. Akční plán by měl být představen v dubnu (25. – 29. 4. 2016) u příležitosti 
veletrhu Hannover Messe 2016. 

Druhý den jednání bude zaměřen na diskusi ke službám a neoprávněnému geo-blockingu. 
Pracovní oběd ministrů bude věnován sdílené ekonomice. Záměrem je podnítit detailnější 
diskuzi založenou na vzájemném sdílení příkladů dobré praxe. Mezi přizvanými řečníky 
budou např. Andrus Ansip, komisař pro jednotný digitální trh, Elżbieta Bieńkowska, 
komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Corinne Vigreux 
ze společnosti TomTom (elektronika) a Herna Verhagen, výkonná ředitelka poštovní 
společnosti PostNL. 

Jednání neformální Rady pro konkurenceschopnost – část výzkum se uskuteční ve středu 
27. ledna 2016 v Amsterodamu, v budově National Maritime Museum. Hlavním mottem 
jednání jsou investice do vědy a výzkumu a ex-ante hodnocení 7. rámcového programu. 
V úvodu zasedání paní Catherine Mann, hlavní ekonomka a vedoucí oddělení pro ekonomiku 
OECD, nastíní, jak investice do výzkumu a inovací přispívají v Evropě k ekonomickému růstu 
a dlouhodobé prosperitě. Pan Louise Fresco, předseda expertní skupiny na vysoké úrovni 
pro ex-post hodnocení 7. Rámcového programu, bude informovat o hlavních výstupech 
a doporučeních z expertní zprávy. Diskutována bude i otázka příznivého regulatorního 
prostředí pro vědu a výzkum. Dobře nastavené rámcové podmínky pro výzkum a inovace 
jsou základním předpokladem pro maximalizaci hospodářského a sociálního dopadu 
výzkumu a inovací na evropskou ekonomiku a na posílení výzkumného a investičního 
prostředí v Evropě. Nizozemské předsednictví představilo 3 diskusní dokumenty - Přístup 
k talentům: EU visa pro start-up, výhled investic a výzkumu, lepší regulace pro inovace 
a výzkum. 
 
Vladimíra Drbalová 
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti  


