
V úterý 13. září Evropská komise vydala emisi ve 

výši 12 mld. EUR v rámci nástroje Příští generace 

EU. Poptávka investorů zůstává nadále silná, a to i přes 

problematickou situaci na trhu. Finance budou použity 

na pokrytí potřeb unijní obnovy z pandemické krize a 

také na zelenou a digitální transformaci. Více je zde.  

Ve středu 14. září Komise navrhla, aby byly na 

unijním trhu zakázány produkty nucené práce. 

Tento návrh se vztahuje na všechny produkty, které 

jsou vyrobeny v EU a určeny pro domácí spotřebu a na 

vývoz, a také pro dovážené zboží. Příslušné úřady 

členských zemí budou na základě šetření oprávněny 

stáhnout produkty nucené práce z vnitřního trhu. 

V první fázi posoudí rizika nucené práce, přičemž 

zdrojem informací mohou být příspěvky občanské 

společnosti nebo databáze rizik nucené práce. Následně 

dojde k zahájení šetření u produktů, k nimž se váže 

důvodné podezření, že byly vyrobeny za použití nucené 

práce. V případě, že vnitrostátní orgány prvek nucené 

práce odhalí, nařídí stažení dotčených produktů z trhu a 

zakáže jejich další uvádění na trh. Podniky budou muset 

příslušné zboží zlikvidovat. Podrobné informace jsou k 

dispozici zde. 

Rovněž ve středu předsedkyně Evropské komise 

Ursula von der Leyen přednesla tradiční projev o 

stavu Unie v roce 2022. Vrcholná představitelka 

Komise se dotkla více témat, v jejichž popředí stála 

probíhající válka na Ukrajině a s ní související 

energetická a hospodářská krize. Von der Leyen uvedla, 

že Evropské unii se podařilo dosáhnout, a dokonce 

překročit, cíl společného skladování zemního plynu pro 

nadcházející zimu a také diverzifikovat zdroje energie 

odklonem od dovozů z Ruska směrem ke spolehlivým 

dodavatelům jako USA, Norsko nebo Alžírsko. Tím se 

dovoz ruského plynu snížil ze 40 % v loňském roce na 

současných 9 %. Zároveň předsedkyně Komise 

představila opatření ke snížení celkové spotřeby 

elektřiny, které mj. spočívají v zavedení povinnosti 

snížit spotřebu elektřiny ve vybraných hodinách 

s nejvyšší cenou nejméně o 5 %. Členské státy budou 

povinny určit 10 % hodin s nejvyšší očekávanou cenou 

a během této doby snížit poptávku. Dále Komise 

navrhuje, aby členské státy usilovaly o snížení celkové 

poptávky po elektřině o nejméně 10 % do konce března 

příštího roku. Komise také navrhuje dočasné 

zastropování příjmů společností, které vyrábějí elektřinu 

za nízké náklady. Za pomoci tohoto návrhu dostanou 

členské země zpět do svých rozpočtů přes 140 mld. 

EUR, které využijí na zmírnění negativních dopadů 

vysokých cen energií na spotřebitele. Komise se rovněž 

ve spolupráci se členskými státy chystá vypracovat 

soubor opatření, jež zohlední povahu vztahů 

s jednotlivými dodavateli energií. Předsedkyně Komise 

také jako další krok například zmínila úpravu dočasného 

rámce veřejné podpory, který umožní poskytování 

záruk a zároveň zachová rovné podmínky, nebo 

oznámila přípravu komplexní reformy trhu s elektřinou. 

Celý projev je uveden zde, další informace se můžete 

dočíst zde. 

Ve středu také Rada EU rozhodla o prodloužení 

doby trvání individuálních sankcí proti osobám a 

subjektům v souvislosti s ruskou invazí na 

Ukrajině o šest měsíců, tj. do 15. března příštího 

roku. Tato omezující opatření zahrnují omezení 

cestování pro fyzické osoby, zmrazení majetku nebo 

zákaz zpřístupňování finančních prostředků nebo jiných 

hospodářských zdrojů na sankčním seznamu. Další 

informace jsou k dispozici zde. 

Stejného dne Evropský parlament podpořil vyšší 

využívání obnovitelných zdrojů energie a také 

výrazné snížení spotřeby energie do roku 2030. 

Europoslanci odsouhlasili ve své pozici pro trialogy 

s Radou a Komisí zvýšení podílu obnovitelných zdrojů 

energie na 45 % do stanoveného termínu. V rámci 

samostatného hlasování pak členové Evropského 

parlamentu podpořili revizi směrnice o energetické 

účinnosti. EP navrhuje, aby se konečná spotřeba 

energie do roku 2030 snížila alespoň o 40 % a spotřeba 

primární energie o 42,5 %, a to ve srovnání s výchozím 

rokem 2007. Podrobnosti jsou uvedeny zde. 

Ve čtvrtek 15. září Komise předložila návrh 

nového aktu o kybernetické odolnosti, jenž má 

v podobě nařízení ochránit jak spotřebitele, tak podniky 

před výrobky s nedostatečnými bezpečnostními prvky. 

Jedná se o první legislativní návrh, který zavádí nové 

požadavky na kybernetickou bezpečnost výrobků 

s digitálními prvky pokrývající celý životní cyklus. 

Spotřebitelům nové nařízení o kybernetické odolnosti 

přinese jistotu, že jimi pořízené výrobky a software jsou 

dostatečně chráněny, a zároveň ti, kdo takové výrobky 

uvádějí na trh, za ně nesou zodpovědnost. Podrobné 

informace jsou k dispozici zde. 
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