28. ČERVNA — 2. ČERVENCE
V pondělí 28. června Rada EU přijala postoj
v prvním čtení k unijnímu právnímu rámci pro
klima. P ř ij e tí p o s toj e v prvním čtení navazuje na
politickou dohodu Evropského parlamentu s Radou
z dubna tohoto roku. Právní rámec EU pro klima mj.
stanoví závazný cíl Unie v oblasti klimatu v podobě
čistého snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030
alespoň o 55 % ve srovnání s úrovní z roku 1990.
Podrobnosti se můžete dočíst zde.
Rovněž v pondělí Evropská komise vyplatila
prvních 800 mil. EUR ve formě plateb z nástroje
Příští generace EU (NextGenerationEU) pro
prvních 41 celostátních a regionálních programů
v 16 členských státech, mezi něž patřila také
Česká republika. F ina nč ní p r os tř ed ky by ly p o už ity
z iniciativy REACT-EU. Ta financuje cílená opatření pro
zelenou a digitální transformaci, která mají například
prostřednictvím investic do energetické účinnosti nebo
digitalizace být rychlou reakcí na negativní dopady
pandemie onemocnění C OVID-19. Více informací je
uvedeno zde.

Ve středu 30. června Komise zveřejnila návrh
revize směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a
návrh
revize
pravidel
EU
týkajících
se
spotřebitelských úvěrů, jejichž cílem je chránit
spotřebitele. Ko m ise ty to r ev iz e př e ds tav ila ve
světle nových nástrah, kterým spotřebitelé čelí zejména
v digitálním světě, jenž zásadně změnil povahu
nakupování, služeb či finančních trhů. Aktualizace obou
souborů pravidel tak má pomoci spotřebitelům vyhnout
se rizikům spojeným s úvěry nebo přinést větší
odpovědnost na účastníky trhu díky zpřísnění pravidel
pro bezpečnost výrobků. Více se můžete dočíst zde.
Ve stejný den Komise ve vztahu k brexitu
představila balíček opatření, která mají pomoci
účinně řešit některé z nejnaléhavějších otázek
týkajících se provádění Protokolu o Irsku a
Severním Irsku. Cíle m Unie je je d nak z aj iš tě ní
provádění Velkopáteční dohody a pak také zabránění
vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem.
Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Ve středu také Komise přijala balíček rozhodnutí
na nastartování Evropského obranného fondu,
který
má
podpořit
konkurenceschopnost a
inovační kapacity obranného průmyslu EU. P rv ní
roční pracovní program Evropského obranného fondu
umožní spustit 23 výzev k podávání návrhů v souhrnné
výši 1,2 mld. EUR. Tyto prostředky jsou vyčleněny na
podporu kooperativních výzkumných a vývojových
projektů v oblasti obrany jako jsou nová generace
tanků, lodí nebo vojenský cloud, umělá inteligence,
polovodiče atd. Evropský obranný fond je klíčovým
nástrojem Unie pro vytvoření trvalé spolupráci
v obranném průmyslu. Přibližně jedna třetina finančních
prostředků fondu směřuje k malým a středním
podnikům. Další informace jsou dostupné zde.
Ve čtvrtek 1. července vstoupilo v platnost
nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID. P r o
unijní občany a obyvatele to znamená, že si budou moci
nechat své digitální certifikáty vydat a ověřit v celé Unii.
K této iniciativě se připojily i tři země Evropského
hospodářského prostoru, konkrétně Norsko, Island a
Lichtenštejnsko. Většina států se však k systému
připojila již dříve a je připravena certifikáty vydávat a
ověřovat. Zatím bylo vytvořeno více než 200 milionů
certifikátů. Digitální certifikát EU C OVID zahrnuje údaje
o očkování, testování a prodělání nemoci C OVID-19, je
dostupný v digitální a papírové podobě, je bezpečný a
obsahuje digitálně podepsaný QR kód, Vydává se
zdarma a je k dispozici ve všech jazycích EU. Více
informací naleznete zde.

Za rok, 1. července 2022, se Česko ujme
předsednictví v Radě EU. Přípravy CZPRES 2022
jsou v plném proudu i na MPO. Podívejte se, jaká
témata budeme v Radě EU řešit v oblastech vnitřního
trhu, energetiky, telekomunikací nebo zahraničního
obchodu.
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