
V pondělí 16. května Evropská komise vydala jarní 

hospodářskou prognózu pro letošní rok. Ve zprávě 

konstatuje, že válka na Ukrajině přinesla unijnímu 

hospodářství zotavujícímu se z pandemie nemoci COVID

-19 nové výzvy. Zpráva dále uvádí, že válka prohlubuje 

přetrvávající negativní vlivy, nicméně HDP EU přesto 

zůstane v horizontu prognózy v kladných číslech. 

Významný podíl na růstu má totiž kombinovaný účinek 

opětovného otevření ekonomik členských států EU po 

ukončení omezení volného pohybu osob a přijetí 

politických opatření, které podpořily růst během 

pandemie onemocnění COVID-19. Podrobné informace 

jsou k nalezení zde.  

V pondělí také proběhlo druhé zasedání ministrů 

Rady pro obchod a technologie mezi EU a USA. 

Partneři opět zdůraznili význam této rady v obnoveném 

transatlantickém partnerství, které sehrálo významnou 

roli i v rámci koordinací společných opatření přijímaných 

EU a USA v reakci na ruskou vojenskou invazi na 

Ukrajině. Na jednání se zástupci EU a USA mj. dohodli 

na posílení spolupráce na podporu integrity informací 

v krizových situacích, na úzké spolupráci v posílení 

odolnosti globálních dodavatelských řetězců nebo 

vyjádřili pevné odhodlání podporovat Ukrajinu v její 

obranné válce proti Rusku, a to včetně spolupráce 

s Ukrajinou na obnově jejího hospodářství a usnadnění 

obchodu a investic. Další informace jsou zde. 

V úterý 17. května členské státy schválily návrh 

nařízení/aktu o správě dat (DGA), který začne 

platit od léta 2023. Nový unijní předpis zlepší 

podmínky pro sdílení dat na vnitřním trhu, a to 

prostřednictvím zpřístupnění více údajů veřejného 

sektoru pro občany i podniky, vytvořením rámce pro 

zprostředkovatele dat, vytvořením rámce pro 

dobrovolné poskytnutí osobních dat pro altruistické 

účely a také vytvořením evropského sboru pro datové 

inovace. DGA rovněž podpoří vznik společných pravidel 

pro sdílení dat v určitých odvětvích jako zdravotnictví,  

finanční služby, energetika nebo zemědělství. Více 

informací se dočtete zde. 

Ve stejný den Výbor Evropského parlamentu pro 

životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 

potravin přijal pět zpráv ke klimaticko-

energetickému balíčku Fit for 55, který má snížit 

do roku 2030 emise skleníkových plynů v rámci 

EU přinejmenším o 55 % ve srovnání s rokem 

1990 a do roku 2050 dosáhnout klimatické 

neutrality. Evropský parlament přijal zprávu k návrhu 

reformujícímu systém obchodování s emisními 

povolenkami (EU ETS), v níž vyjadřuje podporu 

opatřením motivujícím průmysl k většímu snižování 

emisí a výraznějším investicím do zelených 

technologií.  Ve zprávě k návrhu nařízení o mechanismu 

uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) europoslanci 

vyzývají k rozšíření a dřívějšímu zavedení tohoto 

mechanismu, aby došlo k zamezení úniku uhlíku a 

zvýšení globálních klimatických ambicí. Všechny zprávy 

by měly být schváleny plénem Evropského parlamentu 

v první červnové dekádě. Podrobnosti naleznete zde. 

Ve středu 18. května Komise představila plán 

REPowerEU, který reaguje na globální krizi 

energetického trhu způsobenou ruskou invazí na 

Ukrajinu. Vzhledem k vysoké závislosti EU na dovozu 

ruských paliv, která jsou Ruskem využívána jako 

politická a ekonomická zbraň, plán představuje 

opatření, jak tuto závislost snížit a tím jednak podpořit 

unijní klimatické ambice, a také podpořit Ukrajinu. 

Opatření v rámci plánu REPowerEU zahrnují úspory 

energie, diverzifikaci dodávek a urychlené zavádění 

výroby energie z obnovitelných zdrojů. Komise navrhuje 

posílení dlouhodobých opatření v oblasti energetické 

účinnosti, a to včetně zvýšení závazného cíle 

energetické účinnosti z 9 % na 13 %. Kromě toho Unie 

s pomocí mezinárodních partnerů pracuje na 

diverzifikaci dodávek, přičemž nově vytvořená 

energetická platforma EU umožní dobrovolné společné 

nákupy plynu, LNG a vodíku. Podrobnosti jsou 

k dispozici zde. 

Ve čtvrtek 19. května Evropský parlament a Rada 

dospěly k dohodě u návrhu nových pravidel 

stanovujících minimální úroveň rezerv zemního 

plynu na 80 % od listopadu letošního roku. Od 

příštího roku by měla naplněnost zásobníků dosáhnout 

90 %, aby Unie byla připravena reagovat na případné 

krize v oblasti dodávek plynu. Ty členské státy, které 

nedisponují podzemními skladovacími kapacitami, 

budou muset zajistit, aby objem plynu odpovídající 

minimálně 15 % jejich průměrné roční spotřeby za 

posledních 5 let byl skladován v jiné členské zemi. Další 

informace jsou zde. 
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