10.—14. LEDNA
Od 1. ledna se Francie na půl roku ujala role
předsednické země v Radě EU a je tak první zemí
nového předsednického tria Francie – Česká
republika – Švédsko. Mo ttem fr anc o uz s kého
předsednictví je „Obnova, síla, sounáležitost“. Francie
mj.
přichází
s
plánem
na
posílení
unijního
ekonomického modelu v kontextu zelené a digitální
transformace, bude se věnovat vnitřnímu trhu a rovněž
usilovat o pokrok směrem k dokončování jednotného
digitálního trhu. V neposlední řadě patří k prioritám
Francie dosažení pokroku v projednávání balíčku
legislativních návrhů Fit for 55, zejm. mechanismu
uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM). Podrobnosti
lze nalézt zde.
V pondělí 10. ledna Evropská komise a Úřad
Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
spustily nový fond EU pro malé a střední podniky,
který s rozpočtem 47 mil. EUR má pomoci chránit
jejich práva duševního vlastnictví. Fo nd p o s kytne
tuto alokovanou podporu například na proplacení 90 %
poplatků účtovaných členskými státy za diagnostické
služby v oblasti duševního vlastnictví, 50 % poplatků
účtovaných Světovou organizací pro duševní vlastnictví
za získání ochrany v oblasti ochranných známek a
průmyslových vzorů nebo proplacení 50 % poplatků
účtovanými vnitrostátními patentovými úřady za zápis
patentů v roce 2022. V roce 2023 se služby fondu
rozšíří například o částečnou náhradu nákladů výzkumu
v oblasti nových patentů. Ve dnech 8. až 11. února pak
proběhnou Evropské dny průmyslu, během nichž budou
moci zástupci malých a středních podniků odborníkům,
kteří fond spravují, pokládat dotazy a získat informace,
jak o různé služby požádat. Více informací je k dispozici
zde.
V úterý 11. ledna projekt Breakthrough Energy
Catalyst zveřejnil výzvu n a podávání projektů
v oblasti zelených technologií v Evropě. Cílem je
získat investice do portfolia projektů s vysokým
potenciálem v oblastech jako čistý vodík, udržitelná
letecká paliva, zachycování CO 2 ze vzduchu nebo
dlouhodobé ukládání energie. Půjde tak o první
významný milník v rámci partnerství, které mezi sebou
uzavřely Evropská komise, Evropská investiční banka a
Breakthrough Energy Catalyst v listopadu loňského roku
na jednání COP26 v Glasgow. V rámci tohoto
partnerství je pro roky 2022-2026 vyčleněna částka o
objemu 820 mil. EUR. Více informací se můžete
dozvědět zde a zde.

V úterý Komise také zah ájil a veřejnou konzultaci
zaměřenou na udržitelnou spotřebu zboží. Cílem
je podpořit udržitelnější využívání zboží po celou dobu
jeho životnosti díky pobídkám a nástrojům, které
povedou k dlouhodobějšímu používání zboží, a to
včetně oprav vadných výrobků, a snížení jejího
negativního dopadu na životní prostředí. Konzultace je
otevřena do 5. dubna t. r. Podrobnosti jsou uvedeny
zde.
Ve středu 12. ledna Rada v tajn é volbě zvolila
zvláštního velvyslance ČR pro otázky energetické
bezpečnosti Václava Bartušku členem Agentury
pro spolupráci energetických regulačních orgánů
(ACER). K r átká inf o r m ac e je d o s tup ná z d e.
Ve stejný den Komise zahájila první kolo výzev
digitální části Nástroje pro propojení Evropy
(CEF). Na p r vní výz vu je alo ko váno c elk em 258
mil. EUR, které mají být využity na vylepšení
infrastruktury pro digitální konektivitu napříč Unií,
například u sítí 5G. Komise bude spolufinancovat
iniciativy, které na hlavních unijních dopravních trasách
i poskytovatelům klíčových služeb zajistí v lokálních
komunitách připojení k sítím 5G. Výzvy se rovněž
zaměří na infrastrukturu propojující cloudové služby
nebo páteřní infrastrukturu jako podvodní kabely.
V souvislosti s prvním kolem výzev proběhne dne 19.
ledna online informační den, který potenciální žadatele
seznámí s tím, jak vytvořit co nejlepší nabídku. Více
informací je k dispozici zde a zde.
Ve čtvrtek 13. ledna navštívil Českou republiku
předseda Evropské rady Charles Michel, který při
této příležitosti jednal s předsedou vlády Petrem
Fialou. Hlavním t ém at em s c hůz ky o b o u p o litiků
byla příprava českého předsednictví v Radě EU ve druhé
polovině letošního roku. Premiér Fiala a předseda Michel
hovořili také o aktuálních evropských otázkách, jako
jsou vysoké ceny energií, klimaticko-energetický
legislativní balíček Fit for 55 nebo delegovaný akt
k taxonomii. Předseda vlády Fiala při této příležitosti
podpořil jadernou energii jako čistý podporovaný zdroj
energie a plyn jako přechodný zdroj. Podrobnosti jsou
k dispozici zde.
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