
V pondělí 16. ledna došlo k prvnímu setkání 

řídícího výboru platformy pro společné nákupy 

plynu EU. Výbor se skládá z představitelů jednotlivých 

členských států na vysoké úrovni a jeho úkolem je 

zjednodušit koordinaci agregace poptávky a společného 

nákupu plynu. Účastníci jednání debatovali o procesu 

možného založení konsorcia, které by bylo otevřeno jak 

plynárenským společnostem, tak spotřebitelům plynu, a 

zajišťovalo by společné vyjednávání s mezinárodními 

partnery o dodávkách a cenách plynu s výhledem na 

příští zimu. Více informací je uvedeno zde. 

V úterý 17. ledna Evropská komise poskytla 

Ukrajině první 3 mld. EUR z celkových až 18 mld., 

které jí EU poskytne ve letošním roce v rámci již 

schválené makrofinanční pomoci. Finanční 

prostředky pomohou Ukrajině zajistit vyplácení mezd a 

důchodů a zároveň zachovat chod nezbytných 

veřejných služeb jako nemocnice, školy nebo ubytování 

pro lidi, kteří museli opustit své domovy. Prostředky 

zároveň pomohou Ukrajině zachovat si makrofinanční 

stabilitu a obnovit kritickou infrastrukturu jako 

energetické či vodovodní sítě, které jsou systematicky 

ničeny ze strany Ruské federace. Další informace  se 

můžete dočíst zde. 

Ve středu 18. ledna Evropský parlament vyzval 

k lepší ochraně hráčů videoher před 

manipulativními praktikami, zároveň však podtrhl 

inovativní potenciál videoherního průmyslu. 

Europoslanci mimo jiné požadují lepší ochranu 

nezletilých při nákupech ve videohrách a při tzv. gold-

farmingu, tj. praktikou prodeje předmětů získaných ve 

videohře za skutečné peníze. Vývojáři videoher by se 

podle europoslanců měli rovněž zaměřit na ochranu dat 

nebo bezpečnost hráčů. Možnost ukončit předplatné 

v rámci videoher by mělo být stejně snadné jako jeho 

nabytí a nákupy videoher, jejich vrácení či politika 

vrácení peněz měly být v souladu s pravidly EU a 

vnitrostátním právem jednotlivých členských států. 

Podrobnější informace jsou k dispozici zde.  

Ve čtvrtek 19. ledna Komise, členské státy EU a 

26 partnerských zemí zformovaly „Koalici 

ministrů obchodu pro klima“. Jedná se o první 

globální fórum, které se na ministerské úrovni věnuje 

otázkám obchodu a klimatu a udržitelného rozvoje. Tato 

koalice míří na vybudování partnerství mezi těmito 

oblastmi a rovněž hodlá hledat způsoby, jak se může 

obchodní politika zasadit o řešení změny klimatu, a to 

mj. v souvislosti s podporou nejzranitelnějších 

rozvojových zemí, na něž změny klimatu dopadají 

nejvíce. Podrobnější informace jsou dostupné zde. 

Rovněž ve čtvrtek se poslanci Evropského 

parlamentu na plenárním zasedání vyslovili pro 

pokračování pomoci Ukrajině a společnou 

odpověď EU na americký zákon o snížení inflace 

(tzv. Inflation Reduction Act). Dle předsedy 

Evropské rady Charlese Michela, který na zasedání 

vystoupil, by EU měla rychle posílit 

konkurenceschopnost svých společností, aby mohly 

soutěžit s podniky v USA a Číně, které získávají 

významné subvence. Podle Michela Evropská unie 

učinila významný pokrok v rámci svého koordinovaného 

přístupu reagujícího na vysoké ceny energií a teď se 

musí soustředit na reformu trhu s elektřinou. 

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová 

v rámci svého vystoupení europoslancům představila 

průmyslový plán, který vychází ze Zelené dohody a 

reaguje na současné výzvy, jimž EU čelí. Průmyslový 

plán je založen na čtyřech pilířích, a to rychlosti a 

přístupnosti pomocí zjednodušení administrativních 

procedur, posílení investic do výroby čistých technologií 

skrze dočasné zjednodušení pravidel pro poskytování 

veřejné podpory, podpoře pracovníků v oblasti 

navyšování dovedností a utváření obchodních dohod pro 

zajištění silných a odolných dodavatelských řetězců. 

Podrobné informace jsou uvedeny zde. 
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