
V pondělí 30. a v úterý 31. května se v Bruselu 

uskutečnilo mimořádné zasedání Evropské rady, 

jehož se za ČR zúčastnil předseda vlády Petr Fiala. 

První den se debata unijních lídrů zaměřila na důsledky 

ruské invaze na Ukrajinu, přičemž lídři dospěli ke 

principiální shodě na obsahu šestého sankčního balíčku 

vůči Rusku a rovněž na poskytnutí finanční pomoci 

Ukrajině o objemu 9 mld. EUR. Do konce letošního roku 

Evropská unie omezí odběr ruské ropy, a to o 90 % ze 

současného množství. Na ČR se přitom bude vztahovat 

výjimka týkající se ropných produktů vyrobených 

z ruské ropy, která je umožní do ČR po osmnáct měsíců 

i nadále dovážet. Během druhého dne se diskuse 

vrcholných představitelů EU zaměřila na energetiku 

s důrazem na plán REPowerEU, zbavení se závislosti na 

dovozu ruského plynu a možnostech jeho financování, 

přičemž členské státy zdůraznily důležitost výstavby 

další energetické infrastruktury, včetně terminálů pro 

zkapalněný zemní plyn. Podrobné informace jsou k 

dispozici zde a zde. 

V pondělí 30. května přijaly Rozpočtový výbor a 

Výbor pro hospodářské a finanční věci Evropského 

parlamentu zprávu ohledně národních plánů 

obnovy, která vyzývá k tomu, aby financování 

obnovy hospodářství členských zemí respektovalo 

principy právního státu a zajistilo maximální 

návratnost investic. Europoslanci žádají, aby 

Komise ve vztahu k výdajům spojeným s Nástrojem pro 

oživení a odolnost zajistila auditní a monitorovací 

mechanismus pro sledování výdajů, implementace a 

správy dat tak, aby finanční prostředky nebyly 

zneužívány, nedocházelo k duplicitnímu financování 

nebo překrývání cílů s jinými unijními programy 

financování. Europoslanci dále navrhují, aby v rámci 

Nástroje pro oživení a odolnost vznikalo více 

přeshraničních projektů, které povedou ke zlepšení 

propojení unijních energetických sítí a k jejich plné 

synchronizaci. Podrobnosti jsou uvedeny zde. 

Ve čtvrtek 2. a v pátek 3. června Svaz průmyslu a 

dopravy ČR hostil zasedání Konfederace 

evropského podnikání BusinessEurope, během 

něhož se vedoucí delegací evropských svazů setkali 

s předsedou vlády Petrem Fialou a ministrem průmyslu 

a obchodu Jozefem Síkelou. V rámci jednání byla rovněž 

podepsána tzv. Pražská deklarace, která mimo jiné 

reflektuje ekonomické dopady války na Ukrajině. 

Zástupci BusinessEurope na jednání s ministrem Síkelou 

ocenily předběžné priority CZ PRES a přislíbili úzkou 

spolupráci s českým předsednictvím. Více informací je k 

dispozici zde. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci 

projektu „Rozvoj národního, odvětvového a 

regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje 

pozvat k hybridnímu kulatému stolu Post Brexit 

Age – Doba pobrexitová, který se uskuteční dne 9. 

června 2022 od 11:30 hodin on-line 

prostřednictvím aplikace Zoom a prezenčně v 

hotelu Clarion Congress v Ústí nad Labem. Cílem 

této akce, během níž vystoupí rovněž zástupci 

Ministerstva průmyslu a obchodu, je poskytnout 

představitelům českých podniků informace a prostor na 

diskusi o tom, jak efektivně spolupracovat s britskými 

subjekty v oblasti dovozu a vývozu technologií a na co 

se připravit, pokud plánují vstoupit na tamější trh. 

Registrovat na tuto akci se můžete zde. 
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30. KVĚTNA — 3. ČERVNA 
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