
V pondělí 18. července proběhlo setkání 
předsedkyně Evropské komise Ursuly von der 
Leyenové, komisařky pro energetiku Kadri 
Simsonové s prezidentem Ázerbájdžánu Ilhamem 
Alijevem a ministrem pro energetiku Parvizem 
Šahbazovem. Oboustranný zájem na posílení 
spolupráce mezi EU a Ázerbájdžánem vyústilo 
v podepsání nového memoranda o porozumění o 
strategickém partnerství v oblasti energetiky, rozhovory 
pokračují o posílení vzájemné spolupráce v dalších 
oblastech jako jsou hospodářská diverzifikace, investice 
nebo obchod. Více informací se dočtete zde. 

V úterý 19. července Komise zveřejnila návrh 
nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 
se zřizuje posílení evropského obranného 
průmyslu prostřednictvím aktu o společném 
zadávání veřejných zakázek (EDIRPA), a to pro 
období let 2022 – 2024. Cílem tohoto nástroje je 
řešit nejnaléhavější a nejkritičtější potřeby v oblasti 
produktů pro obranné účely, které vyplývají z trvajícího 
válečného konfliktu na Ukrajině. Komise proto navrhuje 
na tyto účely vyčlenit z rozpočtu EU prostředky ve výši 
500 mil. EUR. Další informace jsou k nalezení zde. 

Také v úterý zahájily Makedonie a Albánie 
přístupové rozhovory s EU. K zahájení těchto jednání 
bylo mj. potřeba nalézt řešení pro požadavky Bulharska 
ohledně závazků vyplývajících z bilaterální smlouvy o 
přátelství se Severní Makedonií. Francie dojednala 
obsahový rámec dohody během svého předsednictví a 
za českého předsednictví došlo k potvrzení dohody 
v makedonském parlamentu a dokončení nezbytných 
procedurálních kroků. Více informací se můžete dočíst 
zde. 

V úterý a ve středu 20. července se v Praze 
uskutečnilo neformální zasedání Rady pro 
konkurenceschopnost ve formaci pro vnitřní trh a 
průmysl. Jednání předsedal ministr průmyslu a 
obchodu Jozef Síkela. Hlavní diskuse se věnovala 
zvyšování přidané hodnoty, inovativnosti a 
konkurenceschopnosti EU napříč regiony. Ministři se 
shodli na tom, že transformace průmyslu by měla být 
využita pro pomoc zaostávajícím regionům v rozvoji, a 
to zejména v přilákání průmyslu s vyšší přidanou 
hodnotou. V rámci zasedání Rady proběhly také tři 
workshopy zaměřené na témata vnitřního trhu a jeho 
potenciálu pro posilování přidané hodnoty, 
implementace zelené a digitální tranzice v praxi a na 
odolnost vnitřního trhu v souvislosti s válkou na 
Ukrajině. Více informací je k dispozici zde. 

Ve středu Komise rovněž představila v rámci 
balíčku připravenosti na zimu plán na snížení 

poptávky po zemním plynu s cílem chránit EU 
před omezováním jeho dodávek ze strany Ruské 
federace. Snížení dodávaného objemu plynu přímo 
postihuje téměř polovinu členských států. Nový 
legislativní návrh Komise by měl snížit využívání plynu 
v EU do příštího jara o 15 %. Všichni spotřebitelé, 
orgány veřejné správy, domácnosti, vlastníci veřejných 
budov, dodavatelé energie a průmysl mohou učinit 
opatření dle balíčku pro úsporu plynu. Ke snížení 
poptávky po plynu plán nabízí širokou škálu opatření. 
K dočasným tolerovaným opatřením patří také přechod 
na uhlí, ropu nebo jadernou energii, pokud se tím 
zabrání dlouhodobé závislosti na uhlíku. Více informací 
je uvedeno zde. 

Ve stejný den Komise přijala i novelu Dočasného 
krizového rámce pro poskytování veřejné 
podpory, která zohledňuje Komisí paralelně 
vydaný balíček připravenosti na zimu a rovněž 
plán REPowerEU. Dočasný krizový rámec rozšiřuje 
svou působnost o podporu na urychlení zavádění 
energie z obnovitelných zdrojů, skladování a výroby 
tepla z obnovitelných zdrojů a na podporu 
dekarbonizace průmyslových výrobních procesů 
prostřednictvím elektrifikace a/nebo využití vodíku 
z obnovitelných zdrojů a vodíku z elektřiny. Rozšíření 
podpory je platné do 30. června příštího roku. Další 
informace jsou k dispozici zde a zde.  

Ve středu také Rada úspěšně schválila svou pozici 
pro jednání s Evropským parlamentem o návrhu 
nařízení o obecné bezpečnosti výrobků. V případě 
přijetí tohoto návrhu vznikne právní rámec, který 
spolehlivě zajistí to, že výrobky na unijním trhu budou 
bezpečné a budou splňovat evropské normy. Návrh 
nařízení dále upravuje režim dozoru, jenž se bude 
vztahovat na všechny výrobky. Hospodářské subjekty 
tak budou muset určit osobu odpovědnou za všechny 
výrobky prodávané online i offline.  Podrobnosti jsou 
uvedeny zde. 

Ve čtvrtek 21. července Rada přijala nová 
opatření pro posílení existujících sankcí EU vůči 
Rusku vzhledem k jeho pokračující invazi na 
Ukrajině. Nový balíček zahrnuje zákaz dovozu ruského 
zlata a šperků, rozšíření seznamu kontrolovaného zboží, 
které by mohlo podpořit ruské vojenské úsilí nebo 
rozšíření zákazu kotvení v unijních přístavech pro 
zamezení obcházení sankcí. EU rovněž rozšířila výjimky 
v případě zemědělských výrobků a transportu ropy do 
třetího světa pro zamezení negativních dopadů sankcí 
na potravinovou a energetickou bezpečnost ve světě. 
Více informací zde. 
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