13. — 17. ČERVNA
V úterý 14. června Hospodářský a měnový výbor
Evropského parlamentu a Výbor Evropského
parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost potravin se na svém společném
zasedání postavily proti uznání jaderné energie a
zemního plynu jako udržitelných zdrojů energie
v rámci návrhu taxonomie. Výbory EP sice uznávají
roli jaderné energie a plynu jako důležitých zdrojů pro
zajištění energetických dodávek během přechodu
k udržitelnému hospodářství, nicméně technické
standardy navržené Komisí dle nich nerespektují kritéria
pro environmentálně udržitelné hospodářské aktivity
zakotvená v nařízení o taxonomii. Europoslanci dále
navrhují, aby jakékoliv nové nebo pozměněné akty
přijímané Komisí v rámci přenesené pravomoci byly
vzhledem
k
jejich
potenciálním
významným
ekonomickým, sociální a environmentálním dopadům
podrobeny veřejné konzultaci a studii dopadů. O
návrhu delegovaného aktu k taxonomii bude dále
hlasovat plenární zasedání EP. Podrobnosti jsou k
dispozici zde.
Ve středu 15. června EU a Egypt vydaly společné
prohlášení o klimatu, energetice a ekologické
transformaci. V prohlášení se obě strany zavazují ke
spolupráci na transformaci energetiky, na zlepšení
adaptační kapacity či zmírňování ztrát a škod
způsobených změnou klimatu. Spolupráce mezi oběma
partnery se bude týkat zejména obnovitelných zdrojů
energie, vodíku a energetické účinnosti. V případě
vodíku se plánuje vznik středomořského partnerství,
které by mělo podporovat investice do výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů a posilovat a rozšiřovat
elektrizační soustavy. EU a Egypt rovněž prohloubí
spolupráci v otázce zajištění dodávek zemního plynu a
společně s Izraelem podepsaly memorandum o
porozumění ohledně vývozu zemního plynu Evropy. Více
informací je uvedeno zde.
Ve stejný den Evropská komise zahájila řízení
proti Spojenému království z důvodu neplnění
významných částí Protokolu o Irsku a Severním
Irsku, který je nedílnou součástí Dohody o
vystoupení Spojeného království z Evropské unie.
Komise zároveň předložila detailnější návrhy řešení,
které doplňují dříve navržená řešení z října loňského
roku s cílem usnadnit pohyb zboží mezi Velkou Británií a
Severním Irskem. Komise zároveň Spojené království
vyzývá, aby tyto návrhy konstruktivně posoudilo,
protože dle jejího názoru pomohou vytvořit pro podniky
i občany v Severním Irsku právní jistotu. Další
informace jsou k nalezení zde.

Ve středu vláda České republiky představila logo,
motto a priority českého předsednictví v Radě EU.
ČR si pro následující půlrok stanovila pět hlavních
politických priorit, a to zvládnutí uprchlické krize a
poválečnou obnovu Ukrajiny, energetickou bezpečnost,
posílení evropských obranných kapacit a bezpečnosti
kybernetického prostoru, strategickou odolnost unijní
ekonomiky a odolnost demokratických institucí.
Mottem českého předsednictví bude heslo Evropa
jako úkol. To vychází ze stejnojmenné eseje Václava
Havla z roku 1996, v níž se zamýšlel nad úlohou Evropy
ve světě po konci studené války. Podrobnosti jsou
k dispozici zde a zde.
Ve
čtvrtek
16.
června
Výbor
Evropského
parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
potvrdil předběžnou politickou dohodu z dubna
letošního roku ohledně návrhu nařízení/aktu o
digitálních službách. Nařízení stanovuje pravidla pro
poskytovatele zprostředkovatelských služeb, a to
především v rámci sociálních sítí nebo online tržištích,
která mají pomoci ochránit uživatele od nelegálního
obsahu, zboží a služeb. Online tržiště budou muset
například posílit kontrolu prodejců, aby zajistily
bezpečnost výrobků a služeb. Kromě toho nařízení
stanovuje přísnější pravidla pro největší platformy, tj.
ty, které mají více než 45 milionu uživatelů, protože u
nich hrozí větší riziko šíření škodlivého obsahu. Další
informace se můžete dočíst zde.
Ve čtvrtek se také konalo čtvrté fórum Evropské
aliance pro čistý vodík, kde Komise vyjádřila
podporu snížení závislosti na ruském plynu.
Členové aliance rovněž diskutovali o plánu REPowerEU,
v němž Komise představila kroky pro urychlení vývoje
vodíku v kontextu zelené transformace. V rámci tohoto
fóra bylo spuštěno partnerství pro elektrolyzéry, které
by mělo podpořit snahy průmyslu o desetinásobné
zvýšení výrobní kapacity vodíkového elektrolyzéru do
roku 2025. Více informací je uvedeno zde.
Dovolujeme si Vás také informovat o tom, že ve
středu 15. června Ministerstvo průmyslu a
obchodu vyhlásilo čtvrtou veřejnou soutěž
v programu Country for the Future v podprogramu
3 „Inovace do praxe.“ Podpora, která má pomoci
malým a středním podnikům zavádět inovace například
do výroby, bude poskytována z Národního plánu
obnovy. Podniky mohou své projektové záměry zasílat
do 5. srpna t. r. Více informací je zde a zde.
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