7.—11. BŘEZNA
V pondělí 7. března Evropská komise, Evropské investiční banka
a Evropský investiční fond podepsaly dohody o záruce a
poradenském centru Programu InvestEU. Uzavřením dohod o
záruce ve výši až 19,65 miliard EUR dosáhla EU významného
milníku v provádění Programu InvestEU, který poskytuje Unii
významné dlouhodobé financování tím, že mobilizuje soukromé a
veřejné finanční prostředky na podporu udržitelného oživení.
Program InvestEU tvoří hlavní pilíř největšího stimulačního balíčku
EU zaměřeného na nastartování hospodářství po pandemii
nemoci COVID-19. Podpora bude směřovat především
k projektům zaměřeným na čtyři oblasti politiky, jimiž jsou:
udržitelná infrastruktura, výzkum, inovace a digitalizace, malé a
střední podniky a sociální investice a dovednosti. Další informace
jsou k dispozici zde.
Ve dnech 8. a 9. března se v Paříži a Nevers konalo neformální
zasedání Rady pro telekomunikace. V souvislosti s aktuální
geopolitickou situací v Evropě se ministři tematicky zaměřili na
nové výzvy hybridní války, zejména na boj proti dezinformacím.
Rada dále diskutovala o otázkách bezpečnosti infrastruktury a sítí
elektronických komunikací v Unii. V diskusi se ministři shodli na
potřebě posílení zabezpečení evropského kybernetického
prostoru a konkrétních krocích, jak toho docílit. V průběhu
jednání využily všechny členské státy příležitosti a připojily se
k Neverské deklaraci na podporu žen v inovacích a podnikání.
Podrobnosti jsou uvedeny zde.
V úterý 8. března Evropská komise představila plán REPowerEU
pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii. Cílem
plánu je učinit EU nezávislou na fosilních palivech dovážených
z Ruské federace do roku 2030. Plán obsahuje opatření, jejichž
účelem je zamezit zvyšování cen energií a diverzifikovat dodávky
zemního plynu prostřednictvím dovozu zkapalněného zemního
plynu a plynu z plynovodů od neruských dodavatelů. Komise také
navrhuje rychlejší snižování používání fosilních paliv
v domácnostech, budovách, průmyslu a energetickém systému
posílením energetické účinnosti a zvyšováním podílu energie
získávané z obnovitelných zdrojů. Součástí balíčku opatření je také
plán Komise předložit do dubna letošního roku legislativní návrh,
který by měl zajistit naplnění kapacit zásobníků plynu v celé Unii
do 1. října tak, aby EU byla připravena na nadcházející zimní
období. Více informací se dočtete zde a zde.
Rovněž v úterý přijala Evropská komise návrh Akce soudržnosti
pro uprchlíky v Evropě (CARE). V případě jeho schválení bude
členským státům a regionům umožněno poskytovat mimořádnou
podporu lidem prchajícím před invazí Ruska na Ukrajině. CARE

zavádí potřebnou flexibilitu pravidel politiky soudržnosti na
období 2014-2020 tak, aby bylo možné okamžitě přerozdělit
dostupné finanční prostředky na tuto podporu. Jako další zdroj
financování mohou cílové země využít krytí z pomoci při oživení
pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU) na rok 2022 v objemu
až 10 miliard EUR. Další informace jsou k dispozici zde.
Ve středu 9. března přijaly členské státy další cílené sankce
v reakci na ruskou invazi na Ukrajině. V novém balíčku
omezujících opatření je nyní zahrnuto i Bělorusko. Podobně jako
v případě Ruska i opatření namířená proti Bělorusku zavádějí
zákaz platebního systému SWIFT pro vybrané banky, zákaz
transakcí souvisejících se správnou rezerv a aktiv Běloruské
centrální banky nebo zákaz poskytování veřejného financování
obchodu s Běloruskem a investic v Bělorusku. Podrobnosti se
můžete dočíst zde.
Ve středu Evropská komise také schválila projekty podané
v rámci Nástroje pro technickou podporu. Celkem se jednalo o
225 projektů cílených na pomoc členským státům při přípravě,
koncipování a provádění reforem, které přispějí k naplňování
strategií udržitelného růstu a vytvoření odolné ekonomiky
připravené na budoucí krize. Nástroj pro technickou podporu
disponuje pro letošní rok celkovým rozpočtem téměř 117 milionů
EUR a mohou jej využívat členské státy i regiony pro financování
reforem směřujících k ekologické a digitální transformaci. Více
informací je uvedeno zde.
Tento týden se ve Štrasburku uskutečnilo plenární zasedání
Evropského parlamentu. Na interpelace europoslanců odpovídala
komisařka pro energetiku Kadri Simsonová. Poslance zajímaly mj.
závěry vyšetřování Komise ohledně možného porušení pravidel
hospodářské soutěže na unijním trhu s plynem. Poslanci ve svých
vystoupeních zdůraznili, že dosavadní nárůst cen plynu byl tažen
globální dynamikou nabídky a poptávky a byl umocněn faktory
souvisejícími s pandemií a geopolitickým napětím. Více zde.
Dnes a zítra proběhne ve Štrasburku další plenární zasedání
Konference o budoucnosti Evropy. Projednávána budou
doporučení občanů členských států mj. i v oblastech, jako je
hospodářství, sociální spravedlnost nebo digitalizace. Plenárního
zasedání se budou kromě vybraných zástupců občanů účastnit
také členové Evropské komise včetně místopředsedů Valdise
Dombrovskise nebo Věry Jourové. Podrobnější informace jsou
k dispozici zde.
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