27. ČERVNA — 1. ČERVENCE
V pondělí 27. června v Lucemburku proběhlo
zasedání Rady pro energeti ku, na níž Českou
republiku zastupoval ministr průmyslu a obchodu
Jozef Síkela. Minis tř i sc hválili no vá p r avid la pr o
skladování plynu, která posílí bezpečnost dodávek
zemního plynu v EU s ohledem na příští zimy. Ministři
dále přijali obecné přístupy Rady k návrhům směrnic o
energetické účinnosti a o podpoře využívání energie z
obnovitelných zdrojů v rámci balíčku Fit for 55 a
zabývali se otázkou energetické bezpečnosti EU ve
světle války na Ukrajině. Na závěr jednání ministr
Síkela
představil
program
a
priority
českého
předsednictví v oblasti energetiky, které mj. zahrnují
oblast posílení energetické bezpečnosti a vyjednávání
s Evropským parlamentem o podobě legislativních
návrhů v oblasti obnovitelných zdrojů, energetické
účinnosti a pokračování v projednávání návrhu o
energetické náročnosti budov na půdě Rady. Více
informací je k dispozici zde a zde.
V pondělí také předsedkyně Komise Ursula von
der Leyenová a prezident USA Joe Biden vyd ali
společné prohlášení ohledně evropské energetické
bezpečnosti. Ob a s tátníc i v prohlášení uvedli, že
Ruská federace využívá zemní plyn jako politickou a
ekonomickou zbraň a svým chováním vytváří tlak na
energetické trhy, který zapříčinil zvýšení cen pro
spotřebitele a ohrozil globální energetickou bezpečnost.
Celé prohlášení si můžete přečíst zde.

V úterý 28. června proběhlo zahajovací setkání
středoevropské pobočky Energetické platformy EU
pro společné nákupy plynu, LNG a vodíku.
Pobočka v tomto ohledu sdružuje Českou republiku,
Rakousko, Německo, Chorvatsko, Maďarsko, Itálii,
Polsko, Slovinsko, Slovensko a také Ukrajinu a
Moldavsko. V nadcházejících týdnech skupina zemí
připraví akční plán, který se zaměří na problematická
místa v dodávkách plynu a návrhy jejich řešení a
následně bude postoupen speciálně vytvořené pracovní
skupině Komise. Více informací je uvedeno zde.
Ve středu 29. června Komise přijala zprávu o
strategickém výhledu z roku 2022. Zp r áv a nes o ucí
název „Souběžná zelená a digitální transformace
v novém geopolitickém kontextu“ vymezuje deset
prioritních oblastí činnosti. Ve světle války na Ukrajině
Evropská unie předkládá komplexní analýzu probíhající
dvojí transformace, přičemž se soustředí na úlohu
nových a vznikajících technologií a stejně tak na roli
klíčových geopolitických, sociálních, ekonomických a
regulačních faktorů ovlivňujících souběžnost zelené a
digitální transformace. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Ve čtvrtek 30. června se vyjedn avači Evropského
parlamentu a Rady předběžně dohodli na podobě
návrhu o zahraničních subvencích narušujících
vnitřní trh. No vé n ás tr o je z a ko tv ené v tomto
návrhu mají umožnit Komisi vyšetřovat nekalé
subvence poskytované veřejnými orgány neunijních
zemí společnostem působícím na vnitřním trhu.
V případě, že Komise shledá subvence rušivými, bude
mít pravomoc přijmout nápravná opatření. Podrobné
informace naleznete zde.
Rovněž ve čtvrtek EU a Nový Zél and po čtyřech
letech jedn ání uzavřely obchodní dohodu o
volném
obchodu. T a
unijním
p o d nikům
i
spotřebitelům
přinese
výrazné
zjednodušení
v dosavadní ekonomické spolupráci, včetně postupného
odstraňování cel týkajících se vývozu z EU na Nový
Zéland, zajištění nediskriminačního zacházení pro
investory nebo usnadnění datových toků. Díky dohodě
se očekává růst dvoustranného obchodu až o 30 % a
investic EU na Novém Zélandu až o 80 %. Dohoda
rovněž obsahuje sociální a klimatické závazky, a to
včetně dodržování Pařížské klimatické dohody. Více
informací zde.

V pátek 1. července Česká republika po třinácti
letech opět přejala úlohu země předsed ající Radě
EU po dobu šesti měsíců. P o Fr anc ii tak p o kr ač uje
jako druhá země současného předsednického tria, které
završí předsednictví Švédska. Ministr průmyslu a
obchodu Jozef Síkela představil priority českého
předsednictví, mezi něž patří posilování energetické
bezpečnosti, včetně vyjednávání balíčku REPowerEU,
který má zajistit nezávislost EU na dovozu ruských
fosilních paliv, intenzivní projednávání návrhu nařízení/
aktu o čipech nebo hospodářská obnova Ukrajiny.
K prioritám CZPRES patří také lepší fungování vnitřního
trhu, ochrana práv spotřebitelů nebo vyjednávání dohod
o volném obchodu. ČR bude v následujícím půlroce
hostit řadu akcí. Již v červenci bude MPO v Praze hostit
neformální zasedání ministrů odpovědných za oblast
konkurenceschopnosti ve dnech 19. - 20. července,
jehož součástí budou také tři tematické workshopy
k vnitřnímu trhu, dvojí tranzici a Ukrajině, dále se ve
dnech 11. – 12. října uskuteční neformální jednání
ministrů pro energetiku nebo koncem listopadu největší
unijní konference zaměřená na malé a střední podniky
SME Assembly. Podrobné informace naleznete zde,
oficiální webové stránky českého předsednictví včetně
kalendáře akcí zde.
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