21. — 25. BŘEZNA
Ve středu 23. března Evropská komise představila
možnosti společných unijních opatření, jež by

soutěžní a férové prostředí na digitálních trzích, kde
působí velké online platformy, tzv. strážci. Zpravidla se

řešila základní příčiny problému na trhu s plynem
a zajistila bezpečnost dodávek za přiměřené ceny
na příští zimu i dále do budoucna. EU tak reaguje na

jedná o vyhledávače nebo sociální sítě s tržní
kapitalizací nejméně 75 mld. EUR nebo ročním obratem
7,5 mld. EUR, které se mohou dopouštět neférových

turbulentní vývoj na unijním i globálním trhu
s energiemi, a to zejména v souvislosti s ruskou invazí
na Ukrajinu. Legislativní návrh předložený Komisí má

obchodních praktik. Za tzv. strážce může být označena
taková společnost, která poskytuje určité služby jako
vyhledávání, sociální média nebo posílání zpráv, a má

zajistit bezpečnost dodávek zemního plynu tím, že
zavádí na příští zimu povinnost mít zásoby plynu na
úrovni nejméně 80 % a v následujících letech pak

v rámci Unie nejméně 45 milionů uživatelů měsíčně a
10 tisíc podnikových zákazníků ročně. V praxi se nová
pravidla projeví tak, uživatelé jednotlivých služeb tak

minimálně 90 %. Komise ve stejný den rovněž přijala
sdělení, kterým představuje možnosti intervencí na trhu
na unijní a vnitrostátní úrovni. Komise je připravena

budou mít větší výběr a lepší možnosti při
komunikování napříč platformami. Více informací zde.

vytvořit pracovní skupinu pro společné nákupy plynu na
úrovni EU, která by mj. pomohla zabezpečit dovoz
zemního plynu na příští zimu za dobré ceny. Společný
vyjednávací tým vedený Komisí by pak jednal
s dodavateli plynu a vytvořil základy pro budoucí
energetická partnerství s klíčovými dodavateli i v jiných
oblastech, než je LNG a
informace jsou uvedeny zde.

zemní

plyn.

Podrobné

Ve čtvrtek 24. a v pátek 25. března proběhlo
jednání Evropské rady, na němž Českou republiku
zastupoval předseda vlády Petr Fiala. Unijní lídři
diskutovali o aktuálním vývoji situace na Ukrajině, a to
včetně souvisejících otázek týkajících se uprchlíků,
posílení bezpečnostní a obranné spolupráce, energetiky
nebo hospodářství. Tato jednání rovněž posloužila

Ve středu Komise také přijala dočasný krizový

členským zemím jako příprava na nadcházející summit
EU-Čína plánovaný na
1. dubna, jehož hlavním
tématem bude probíhající válka na Ukrajině. Vrcholní

rámec na podporu hospodářství v souvislosti
s vojenskou invazí Ruska na Ukrajinu, který
členským státům poskytne flexibilitu v rámci

představitelé unijních zemí také zvolili Charlese Michela
do funkce předsedy Evropské rady na další dvou a půl
leté období, tedy do 30. listopadu 2024. Více informací

pravidel veřejné podpory. Dočasný krizový rámec
stanovuje tři druhy podpory, v jejichž rámci budou
členské státy moci zavést režimy podpory ve výši až 35

se dočtete zde, zde a zde.

tisíc EUR postiženým podnikům v zemědělství, rybářství
a akvakultuře a až 400 tisíc EUR postiženým podnikům
v jiných odvětvích. Dále dočasný krizový rámec podpoří
likviditu ve formě státních záruk a subvencovaných
úvěrů. Členské státy budou rovněž moci poskytnout
podporu na vyrovnání vysokých cen energií. Další
informace jsou k dispozici zde.
Ve čtvrtek 24. března se vyjednavači Evropského
parlamentu a Rady předběžně dohodli na konečné
podobě návrhu nařízení/aktu o digitálních trzích.
Nová legislativní opatření mají za cíl prosazovat zdravé

Dovolujeme si Vás informovat o probíhající
veřejné konzultaci k přípravě cesty k přechodu
pro ekosystém mobility. Komise navrhla možnosti
pro přechod jednotlivých ekosystémů v květnové
aktualizaci průmyslové strategie v roce 2021 jako
součást svého úsilí o urychlení zelené a digitální
transformace unijního průmyslu. Součástí aktualizace
byla rovněž první výroční zpráva o vnitřním trhu, jež
poskytuje analýzu výzev, kterým jednotlivé ekosystémy
čelí. Veřejná konzultace k ekosystému mobility je
otevřena do 29. dubna. Podrobnosti včetně dotazníku
jsou k dispozici zde.
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