25. — 29. ŘÍJNA
V úterý 26. října proběhlo mimořádné zasedání
Rady pro energetiku v Lucemburku, na němž
Českou republiku zatupoval místopředseda vlády,
ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Karel Havlíček. Ministr Havlíček na jednání vyzval
Evropskou komisi k rychlému řešení aktuální krize
způsobené růstem cen energií, a to zejména pokud jde
o
zamezení
spekulací
s emisními
povolenkami
v systému EU ETS. Dle ČR je totiž současná situace
důsledkem nejen ekonomického oživení po pandemii a
vyšší poptávky po energiích, ale rovněž neočekávaného
rychlého růstu ceny emisních povolenek, nižší výroby
energie z obnovitelných zdrojů nebo odstavování zdrojů
jaderné energie. ČR spolu s dalšími členskými zeměmi
také vyzvala Komisi, aby do konce listopadu předložila
komplementární delegovaný akt k taxonomii, který
uzná jadernou energetiku jako stabilní zdroj energie a
roli plynu jako přechodného zdroje energie při odklonu
od uhlí. Více informací je k dispozici zde.
Rovněž v úterý Evropská komise přijala zprávu o
stavu Energetické unie za rok 2021. Zpráva hodnotí
pokrok, jehož se Unii na poli dekarbonizace podařilo
v letošním roce dosáhnout, a to včetně legislativních
změn v právním rámci EU, a také analyzuje dopady
pandemie onemocnění COVID-19 na provádění cílů
Zelené dohody pro Evropu v oblasti energetiky a
ochrany klimatu. Letošní zpráva rovněž reflektuje
aktuální růst energií v Unii a ve světě, který je
způsoben zejména skokovým nárůstem cen zemního
plynu. Obnovitelné zdroje energií se v roce 2020 staly
poprvé dominantním zdrojem energie v Evropské unii,
přičemž generovaly 38 % z celkového objemu vyrobené
elektřiny oproti 37 % energie vyrobené z fosilních paliv.
Podrobné informace se dočtete zde.
Ve stejný den Komise zahájila druhou výzvu
k předkládání návrhů na rozsáhlé projekty v rámci
Inovační fondu. Fond je financován z dražby emisních
povolenek EU a z rozpočtu o objemu 1,5 mld. EUR
poskytne financování průlomových technologií v oblasti
výroby energie z obnovitelných zdrojů, energeticky
náročných průmyslových odvětví, ukládání energie nebo
v oblasti zachycování, využívání a ukládání oxidu

uhličitého. Cílem je podpořit dekarbonizaci unijního
hospodářství a posílit globální postavení Evropské unie
v oblasti technologií zaměřených na dosažení uhlíkové
neutrality. Projekty, které se do výzvy přihlásí, Komise
vyhodnotí podle jejich potenciálu k zamezení emisím
skleníkových plynů, potenciálu k inovacím nebo
nákladové efektivity. Více informací je k dispozici zde.
V úterý 26. října a ve středu 27. října v Bratislavě
proběhlo
jubilejní
desáté
výroční
fórum
Podunajské strategie, které společně zahájili
komisařka pro kohezní politiku Elisa Ferreira a
předseda vlády Slovenska Eduard Heger. Diskuse
v rámci tematicky zaměřených panelů a dalších
doprovodných akcí zahrnovala řadu různorodých témat,
a to od digitalizace, biodiverzitu až po roli mládeže či
diskusi o tom, jak více podpořit nečlenské státy EU.
Podrobnosti jsou uvedeny zde a zde.
Ve středu 27. října Komise vydala první
konsolidovanou výroční zprávu o provádění a
prosazování obchodních dohod EU. Zpráva se
zabývá opatřeními pro zachování otevřenosti trhů, která
Komise přijala v úzké spolupráci se členskými zeměmi,
podniky a dalšími zúčastněnými stranami. Dle
dokumentu se díky účinnému provádění a prosazování
obchodních dohod EU a pravidel mezinárodního
obchodu v roce 2020 vývoz z Unie zvýšil o 5,4 mld.
EUR. Komise v minulém roce představila i další právní
nástroje k posílení schopnosti Unie bránit své klíčové
zájmy na půdorysu konceptu otevřené strategické
autonomie. Komise rovněž informovala o pokroku
v několika případech při řešení sporů, a to buď v rámci
WTO nebo obchodních dohod EU. Minulý rok Komise
spustila online platformu Access2Markets, která
poskytuje podporu pro 584 tisíc malých a středních
podniků nebo jednotné kontaktní místo pro podávání
stížností, jehož prostřednictvím mohou podniky a
zúčastněné strany upozornit Komisi na obchodní
překážky nebo porušování závazků v oblasti obchodu ze
strany partnerských zemí. Další informace jsou
k dispozici zde.
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