
V pondělí 20. června Rada přijala rozhodnutí o 

uzavření dohody o partnerství mezi EU a Novým 

Zélandem. Dohoda je jedním z vrcholných okamžiků 

prohlubující se spolupráce mezi oběma partnery, ke 

které v posledních letech docházelo, a pokrývá široké 

spektrum oblastí jako spolupráce v hospodářských a 

obchodních záležitostech, energetice nebo klimatických 

otázkách. Podrobné informace zde. 

Ve tentýž den Rada schválila závěry o 

strategickém partnerství se zeměmi Perského 

zálivu. Pro EU je posílená a prohloubená spolupráce 

s partnery z Perského zálivu klíčovou prioritou a 

odrazem společného zájmu řešit globální a regionální 

výzvy. Strategické partnerství zahrnuje oblasti jako 

změna klimatu a ekologická transformace nebo 

energetická bezpečnost. Další informace jsou k dispozici 

zde. 

V úterý 21. června Evropská komise zveřejnila 

výroční zprávu hodnotící výkonnost unijních 

malých a středních podniků. Zpráva uvádí, že 

v loňském roce se malé a střední podniky v EU začaly 

klonit k udržitelnějším a více digitálním obchodním 

modelům, a to navzdory složitým výzvám způsobenými 

pandemií COVID-19 a také ruskou invazí na Ukrajině. 

Zpráva zdůrazňuje rizika, která sebou nesou rychle se 

zvyšující ceny energií, surovin nebo vysoká inflace, a to 

v době, kdy probíhá implementace zelené a digitální 

transformace EU. Úplné znění výroční zprávy je ke 

stažení zde.   

V úterý 21. června a ve středu 22. června 

proběhly Evropské dny rozvoje. Hlavní téma 

letošního ročníku tohoto významného globálního fóra o 

rozvojové spolupráci se soustředilo na unijní strategii 

Global Gateway, jež je zaměřena na investice do chytré, 

čisté a bezpečné infrastruktury v oblastech, mezi než 

patří digitální sféra nebo energetika. Více informací 

naleznete zde a zde. 

Ve stejné dny se ve francouzském Toulouse 

uskutečnilo letošní zasedání Digitálního 

shromáždění, které spolupořádala Evropská 

komise s francouzským předsednictvím Rady EU. 

K hlavním diskusním tématům patřila svrchovanost a 

autonomie EU, a to ve světle současných geopolitických 

změn. Technologie pomohly Unii zachovat v chodu 

společnost i hospodářství během pandemie COVID-19, 

přičemž zároveň pro občany i podniky EU v řadě odvětví 

přinášely příležitosti k dalšímu růstu a prosperitě. 

Nicméně také odhalily závislost Unie na jiných 

regionech např. v oblastech dodávek surovin, energií a 

klíčových komponent. Představitelé členských zemí také 

podepsali prohlášení o transformaci na klimatickou 

neutralitu s cílem snížit environmentální stopu 

digitálního odvětví. Více informací je uvedeno zde a 

zde. 

Ve středu 23. června přijaly Evropská unie a 

Norsko společné prohlášení ohledně posílení 

vzájemné spolupráce v energetice. V prohlášení 

Unie i Norsko vyzdvihly vzájemné silné vztahy, které 

jsou založeny na sdílení fundamentálních hodnot, 

klimatických cílů, společném právním rámci skrze 

Evropský hospodářský prostor a také kontinuální dialog 

v oblasti energetické politiky. Text prohlášení je 

k nalezení zde. 

Ve čtvrtek 24. a v pátek 25. června proběhlo 

zasedání Evropské rady, jemuž předcházelo 

setkání vedoucích představitelů EU a zemí 

západního Balkánu. Cílem summitu bylo posílit 

vztahy mezi EU a regionem západního Balkánu, a 

to zejména s ohledem na ruskou agresi na 

Ukrajině. Na samotném jednání Evropské rady unijní 

lídři, mezi nimiž Českou republiku zastupoval předseda 

vlády Petr Fiala, diskutovali o dalších krocích EU 

v hospodářské oblasti, o závěrech nedávno ukončené o 

Konference o budoucnosti Evropy či o žádosti Ukrajiny, 

Moldavské republiky a Gruzie o členství v EU. V případě 

Moldavské republiky a Ukrajiny došlo k historickému 

kroku, kdy Evropská rada rozhodla udělit jim status 

kandidátských zemí. V případě Gruzie dojde k udělení 

statusu kandidátské země, jakmile budou vyřešeny 

priority uvedené ve stanovisku Komise k žádosti Gruzie 

o členství. Podrobnosti jsou k dispozici zde a zde. 

Dovolujeme si Vás informovat o připravované 

debatě na téma „REPowerEU: lék na ruskou 

závislost na energiích?“ dne 28. června, kterou 

pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Kancelář 

Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci 

s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů ČR a CEBRE. Registrace pro osobní účast je 

otevřena do pondělí 27. června zde, pozvánka je 

k dispozici zde. 
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20. — 24. ČERVNA 

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/20/eu-new-zealand-council-clears-the-path-for-the-conclusion-of-a-partnership-agreement/
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