
V pondělí 23. ledna Evropská komise zahájila 
veřejnou konzultaci k zamýšlené reformě 

uspořádání trhu s elektřinou v EU. Reforma cíl í na 
účinnější ochranu spotřebitelů před cenovými výkyvy, 
zlepšení jejich přístupu k bezpečné energii z čistých 
zdrojů a v neposlední řadě také zvýšení odolnosti trhu. 

Podle Komise by všichni občané EU, od domácností a 
malých a středních podniků po velké průmyslové 
subjekty, měli mít prospěch z růstu obnovitelných 
zdrojů energie. Pro to, aby všichni zákazníci měli 
přístup k cenově dostupné čisté energii, bude nutné dle 

Evropské komise vytvořit takové nástroje, jež umožní 
dosáhnout stabilnějších cen a smluv založených na 
skutečných nákladech na výrobu energie. Veřejná 
konzultace probíhá do 13. února. Podrobné informace 

jsou uvedeny zde a zapojit se do veřejné konzultace 
můžete zde. 

Také v pondělí byl zahájen první sled slyšení 
v Evropském parlamentu, během něhož současné 
švédské předsednictví představuje jednotlivým 
výborům Evropského parlamentu své priority. 

V případě vnitřního trhu a ochrany spotřebitele Švédsko 
zdůraznilo svou prioritu na vnitřním trhu EU, zabývat se 
rostoucí inflací a také energetickou krizí. Co se týče 
legislativních návrhů, švédské předsednictví bude 

usilovat o pokrok v případě návrhů u stavebních 
výrobků, posílení postavení spotřebitelů v zájmu zelené 
transformace či krátkodobých pronájmů. Dále pak 
předsednictví má ambici zahájit vyjednávání v trialozích 

například u návrhu nařízení/aktu o umělé inteligenci. 
V oblasti obchodní politiky je pro Švédsko prioritou 
pokračování v podpoře obnovy Ukrajiny skrze obchodní 
politiku, vyjednávání dohod o volném obchodu se 
třetími zeměmi nebo spolupráci se Spojenými státy. 

Poslanci Evropského parlamentu požádali švédské 
předsednictví mj. o rychlý pokrok stran dohod 
s Mexikem, Chile a Austrálií. Více informací zde. 

Ve středu 25. ledna Ministerstvo průmyslu a 
obchodu blíže představilo stanovisko Evropského 
hospodářského a sociálního výboru (EHSV) ke 

konkurenceschopnosti EU a právním předpisům, 
které se vztahují na podniky. Toto stanovisko 
EHSV vypracoval na základě žádosti českého 
předsednictví podané prostřednictvím 

Ministerstva průmyslu a obchodu. EHSV ve svém 
stanovisku vyzývá unijní instituce k  provádění testu 
konkurenceschopnosti v rámci legislativního procesu na 
unijní úrovni. Další informace jsou dostupné zde. 

Rovněž ve středu poslanci Evropského parlamentu 

podpořili plány EU na zajištění dodávek mikročipů 
skrze posílení produkce, inovací a zavedení 
krizových opatření proti jejich nedostatku. Výbor 
Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a 

energetiku (ITRE) navrhl pozici k dvěma legislativním 
návrhům, a to k návrhu nařízení/aktu o čipech, který 
má posílit technologické kapacity a inovace v rámci 
unijního ekosystému mikroprocesorů, a dále k návrhu 

nařízení o společném podniku pro čipy, který navýší 
investice do jejich vývoje. Poslanci Evropského 
parlamentu také mimo jiné zdůraznili důležitost 
spolupráce s mezinárodními partnery jako Spojené 
státy, Japonsko, Jižní Korea nebo Tchaj-wan. 

Europoslanci rovněž vyzvali Komisi, aby se zaměřila na 
čipovou diplomacii, jež by řešila možné budoucí 
narušení dodavatelských řetězců. Pozici navrženou 
výborem ITRE projedná plénum Evropského parlamentu 

na svém zasedání ve dnech 13. – 16. února, následně 
pak budou moci být zahájeny trialogy s Radou 
s Evropskou komisí o konečné podobě obou 
legislativních návrhů. Více informací se můžete dočíst 

zde.  

Ve čtvrtek 26. ledna Evropský hospodářský a 
sociální výbor diskutoval za přítomnosti výkonné 
místopředsedkyně Komise M. Vestager o 
budoucnosti vnitřního trhu. EHSV ve světle  
současných krizí navrhl konkrétní kroky, jak dále vnitřní 

trh rozvíjet, přičemž důraz klade na 
konkurenceschopnost EU, která patří k jeho základům 
od jeho samotného založení. V tomto ohledu Komise 
v současné době vyhodnocuje dosavadní pravidla a 

vodítka s cílem zlepšit odolnost vnitřního trhu a umožnit 
jeho zelenou a digitální transformaci. Dle EHSV by 
vnitřní trh měl být schopen nabídnout reciprocitu 
v ekonomických, sociálních a 
environmentálních obchodních standardech. EU by dále 

měla podporovat výzkum, posílit cirkulární a digitální 
dovednosti, zajistit spravedlivé ceny, které zahrnují 
vyšší vstupní náklady a náklady za zvýšenou 
udržitelnost. V neposlední řadě EHSV poukazuje na 

potřebu efektivního vynucování existující legislativy. 
Další informace naleznete zde. 

Dovolujeme si Vás informovat o nadcházejícím 
semináři, který proběhne v úterý 31. ledna na 
téma kontrola exportu zboží dvojího užití. 
Seminář se uskuteční v budově Ministerstvo průmyslu a 

obchodu v ulici Politických vězňů 20 a je určen 
především pro vývozce zodpovědné za praktické 
provádění vývozu zboží dvojího použití. Registrace a 
podrobné informace jsou k dispozici zde. 

 

Mgr. Martin Bednář, LL.M. ředitel odboru evropských zálež itostí a vnitřního trhu  

T +420 224  853 062 | bednarmartin@mpo.cz | Polit ických vězňů 20, 112 49 Praha 1 www.mpo.cz  

Přejete si změnit nastavení odběru newsletteru? | Archiv | © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2023 

23.— 27. LEDNA 
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