
V pondělí 5. září proběhlo v Bruselu osmé jednání 

Rady přidružení EU-Ukrajina, kterému předsedal 

ukrajinský premiér Denys Šmyhal a vysoký 

představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku Josep Borrell. Na pořadu jednání byla 

implementace asociační dohody a současný stav 

spolupráce mezi Unií a Ukrajinou. Na okraji jednání byly 

podepsány čtyři sektorové dohody k dalšímu posílení 

vzájemné spolupráce, např. k přidružení Ukrajiny do 

programu Digitální Evropa. Díky tomu se budou moci 

ukrajinské podniky, organizace a veřejná správa 

účastnit výzev programu Digitální Evropa a žádat o 

finanční podporu pro projekty v oblastech jako 

superpočítače, umělá inteligence či pokročilé digitální 

znalosti. Více informací je zde. 

V úterý 6. září Evropská komise zveřejnila 

průzkum Eurobarometr z letošního léta. Ten mj. 

konstatuje, že 87 % občanů EU souhlasí s tím, že by 

Unie měla investovat do energie z obnovitelných zdrojů 

a také snížit svou závislost na zdrojích energie 

dovážených z Ruska. Dále 83 % respondentů podporuje 

společný nákup energií z jiných zemí s cílem získání 

lepší ceny a 78 % dotazovaných sdělilo, že již přijalo 

nebo v blízké budoucnosti přijme opatření ke snížení 

vlastní spotřeby energie. Podrobné informace jsou k 

zde. 

Ve středu 7. a ve čtvrtek 8. září navštívila 

komisařka pro energetiku Kadri Simsonová Indii. 

Záměrem návštěvy bylo posílení spolupráce EU a 

Indie v oblasti obnovitelných zdrojů. Ve středu se 

komisařka zúčastnila jednání zaměřeného na spolupráci 

v oblasti solární energie a ve čtvrtek předsedala 

prvnímu fóru EU-Indie o zeleném vodíku. Indie je 

druhým největším exportním trhem pro EU a třetím 

největším obchodním partnerem. Unie spolupracuje 

s Indií na zrychlení zavedení obnovitelných zdrojů 

energie, posílení energetické účinnosti nebo rozvoji 

inteligentních sítí a technologií skladování energie. Další 

informace se můžete dočíst zde a zde. 

Ve čtvrtek 8. září Komise vydala srovnávací 

přehled veřejných podpor z roku 2021, který 

vyzdvihuje důležitou roli veřejné podpory pro 

zachování férového vnitřního trhu a zároveň její 

úlohu pro umožnění podpory podniků ze strany 

členských států během krize. Během roku 2020 

vynaložily členské státy celkem 384 mld. EUR na 

veřejnou pomoc, z čehož 228 mld. bylo využito pro 

pomoc podnikům významně zasažených pandemií 

nemoci COVID-19. Srovnávací přehled rovněž ukazuje, 

že přijatá dočasná opatření byla přiměřená a odpovídala 

hospodářským škodám, které během krize vznikly. 

Výdaje na veřejnou podporu pro jiné než krizové cíle 

zůstaly v dosavadních rozmezích z doby před pandemií, 

přičemž v tomto ohledu ochrana životního prostředí a 

úspory energie představovaly cíle, na něž členské země 

vynaložily nejvíce prostředků. Podrobnosti jsou 

k dispozici zde. 

V pátek 9. září se v Bruselu koná mimořádné 

jednání Rady pro energetiku, jemuž předsedá 

ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Diskuse 

ministrů se soustředí na mimořádná opatření ke 

zmírnění vysokých cen energií, které prudce narůstají a 

negativně dopadají na spotřebitele a podniky. 

S vojenskou invazí Ruska na Ukrajinu byly trhy 

s energiemi narušeny ještě více. V diskuzi k vysokým 

cenám energií se ministři shodli, že Evropská komise 

musí připravit návrhy reagující na vysoké ceny energií 

ve velmi krátkém časovém horizontu. Jednání Rady pro 

energetiku se rovněž zaměřilo na připravenost na 

nadcházející zimu s důrazem na sdílení informací o 

aktuální situaci v jednotlivých zemích.  
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