11.—15. ŘÍJNA
V úterý 12. října proběhl v Kyjevě summit EUUkrajin a. Líd ř i o b o u c elků p o tvr d ili od ho d lání

spolupráce se zúčastněnými stranami ze Severního
Irska a měl by přispět k naplňování cílů tzv. irského

posílit politické přidružení a hospodářskou integraci

protokolu,

Ukrajiny s EU. Na summitu byly podepsány tři dohody

vystoupení Spojeného království z EU. Bližší informace

zaměřené na spolupráci v oblasti letecké dopravy a

jsou k dispozici zde.

zapojení Ukrajiny do vybraných unijních finančních
programů. Více informací se můžete dočíst zde.

který

je

nedílnou
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dohody

o

Ve čtvrtek 14. října Evropský parlament podpořil
prodloužení
bezplatného
roamingu
v EU.

Ve stejný den Evropská komise vydal a první
zelený dluhopis v rámci nástroje Příští generace

Spotřebitelé tak budou moci nejen využívat roaming

EU. T ím to kr o kem Ko m is e z ís kala 12 m ld . EUR pr o

poskytovatelé

zelené a udržitelné investice v rámci Unie. Finanční
prostředky z emisí zelených dluhopisů nástroje Příští

povinováni v případě, že jim to technické podmínky
umožní, poskytnout stejné podmínky jako domácím

generace EU budou využity k financování ekologických

spotřebitelům. Parlament tak chce například zamezit

a udržitelných výdajů v rámci Nástroje pro oživení a

obchodním praktikám, které omezují kvalitu služeb jako

odolnost. Celkem má být na ekologickou transformaci

přepnutí

určeno minimálně 37 % z národních plánů pro oživení a

informací se dočtete zde.

odolnost, nicméně ambice většiny členských států tuto
hranici překračují. Komise předpokládá, že během
letošního roku získá přibližně 80 mld. EUR vydáváním
dluhopisů, které

doplní

krátkodobými

pokladničními

poukázkami EU. Další informace jsou k dispozici zde a
zde.
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internetu
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Více

Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 11. a
12. října navštívila d elegac e MPO pod vedením
ředitele Martina Bednáře p artnerské Ministerstvo
hospodářství,

financí

a

obnovy

Francouzské

republiky a Gen erální sekretariát pro evropské
záležitosti (SGAE). Zás tup c i MP O jed nali s e s vým i

Ve středu 13. října Komise představila očekávané
sdělení o cenách energie s cílem vypořádat se

francouzskými

s mimořádným

cen.

Francie v Radě a o pozicích k některým novým a

Sdělení přináší soubor opatření, která mohou EU jako

očekávaným legislativním návrhům v oblasti vnitřního

celek nebo členské země na své národní úrovni přijmout

trhu,

s cílem pomoci řešit bezprostřední dopad růstu cen
energií především na zranitelné skupiny občanů EU

spotřebitelů a energetiky a klimatu. Cílem cesty bylo
prohloubit vzájemnou komunikaci a koordinaci před

nebo malé a střední podniky EU. Podrobnější informace

obdobím

jsou k nalezení zde a zde.

pracovnice MPO rovněž vyslána na týdenní stáž do

globálním

růstem

jejích

Rovněž ve středu Komise navrhla individuální
opatření pro usnadnění
pohybu zboží z Vel ké
Británie do Severního Irska v reakci na obtíže
vyvolan é brexitem. K o m is e je p ř ip r avena z ahájit

intenzivní jednání s vládou Spojeného království za
účelem

co

nejrychlejšího

nalezení

trvalého

protějšky

o

přípravě

společného

předsednického tria Francie-ČR-Švédsko, o prioritách

jednotného

předsednictví.

partnerského
Francie

digitálního

svého

Za

francouzského
pracovníka

trhu,

tímto
MPO.

před

ochrany

účelem

Recipročně
začátkem

práv

byla
vyšle

českého

předsednictví do Prahy. Obdobnou výměnu bude MPO
realizovat i se Švédskem, jakmile to pandemická
situace ve Švédsku dovolí.

řešení.

Aktuální balíček poskytuje další flexibilitu v oblasti
potravin, zdraví rostlin a zvířat, cel, léčivých přípravků a
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