
V úterý 7. března vydaly EU a Kanada společné 
tiskové prohlášení o vzájemných vztazích u 
příležitosti dvoudenní návštěvy předsedkyně 
Evropské komise Ursuly von der Leyenové 
v Kanadě, kde se setkala s kanadským 
ministerským předsedou Justinem Trudeau. Oba 
partneři mj. potvrdili svůj závazek vůči Ukrajině 
ohledně poskytování včasné vojenské i humanitární 
pomoci i zrychlení přechodu na ekonomiku odolnou vůči 
změně klimatu a založenou na principech oběhového 
hospodářství a prohloubení spolupráce v této oblasti. 
Lídři v této souvislosti rovněž vyzdvihli roli komplexní 
hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou a 
opětovně potvrdili svůj závazek k zabezpečení dodávek 
kritických surovin a souvisejících hodnotových řetězců 
důležitých pro vybudování digitální a klimaticky 
neutrální ekonomiky. Celé prohlášení je k dispozici zde. 

Ve středu 8. března Komise zveřejnila výzvu 
k podávání přihlášek do poradní skupiny pro 
podnikání vytvořené v rámci unijní strategie 
Global Gateway. Cílem je zapojit zástupce 
soukromého sektoru do výměny názorů s Komisí k 
zavádění strategie Global Gateway a prohloubení 
spolupráce a mobilizace investic ve strategických 
odvětvích, která zahrnují např. digitální sektor, 
energetiku a dopravu, nebo v oblasti zdravotnických, 
vzdělávacích a výzkumných systémů ve světě. Více 
informací a pokyny pro podávání přihlášek jsou 
uvedeny zde. 

Ve čtvrtek 9. března proběhlo zasedání výboru 
Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a 
energetiku (ITRE) za účasti komisařky pro 
energetiku Kadri Simsonové a výkonného ředitele 
Mezinárodní energetické agentury Fatiha Birola k 
situaci na energetickém trhu rok po zahájení 
ruské války na Ukrajině. Členové výboru 
konstatovali, že úsilí EU by mělo směrovat ke 
konsolidaci již přijatých opatření a k zajištění toho, aby 
unijní průmysl zůstal konkurenceschopný. Během 
rozpravy poslanci také zdůraznili, že je třeba věnovat 
více pozornosti opatřením v oblasti energetické 
účinnosti a opatřením, která by snížila ceny energií pro 
domácnosti a malé podniky. Komisařka Simsonová 
v debatě s eurosposlanci vyzdvihla důležitost plánu 
REPowerEU, díky němuž EU výrazně snížila svou 
závislost na dovozu fosilních paliv z Ruské federace. 
Podrobnosti naleznete zde a zde. 

Ve stejný den Rada schválila závěry posilující 
diplomacii v oblasti klimatu a energetiky. 
V závěrech Rada zdůraznila odhodlání EU zapojit se a 

spolupracovat s partnery po celém světě na provádění 
Pařížské dohody o klimatu, podporovat nejzranitelnější 
země při přizpůsobování se dopadům změny klimatu a 
rovněž Rada potvrdila zapojení vnější energetické 
politiky EU do podpory, zintenzivnění a urychlení 
probíhající globální energetické transformace jako 
zásadního prvku k dosažení inkluzivní a spravedlivé 
klimatické neutrality. Další informace jsou uvedeny zde. 

Rovněž ve čtvrtek Komise přijala dočasný krizový 
a přechodový rámec na podporu opatření 
v odvětvích, která jsou klíčová pro přechod na 
klimaticko neutrální ekonomiku. Nový dočasný 
krizový a přechodový rámec mění a částečně prodlužuje 
platnost dočasného krizového rámce, který byl přijat 
dne 23. března 2022, aby členským státům umožnil 
podpořit hospodářství v souvislosti s dopady ruské 
války na Ukrajině. Dočasný krizový a přechodový rámec 
mj. prodlužuje možnost danou členským státům 
pokračovat v přijímání opatření potřebných pro přechod 
na klimaticky neutrální průmysl. Týká se to zejména 
režimů pro urychlení zavádění obnovitelných zdrojů 
energie a skladování energie a režimů pro dekarbonizaci 
průmyslových výrobních procesů, které nyní mohou 
členské státy zavádět do 31. prosince 2025. Detailní 
informace jsou k dostupné zde. 

Také ve čtvrtek Komise schválila cílenou změnu 
obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) 
s cílem zjednodušit, usnadnit a zrychlit podporu 
pro zelenou a digitální transformaci EU. Změna 
nařízení umožňuje členským státům EU flexibilnější 
přístup při koncipování a provádění podpůrných 
opatření v odvětvích, která mají klíčový význam pro 
přechod k technologické neutralitě a klimaticky 
neutrálnímu průmyslu. Nová pravidla rovněž zohledňují 
nedávné změny v pokynech k veřejné podpoře s cílem 
zajistit, aby obecné nařízení o blokových výjimkách i 
nadále pružněji reagovalo na výzvy spojené 
s naplňováním cílů zelené a digitální transformace. Více 
se můžete dozvědět zde. 

Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. března proběhlo ve 
Stockholmu neformální zasedání ministrů pro 
obchod, na němž delegaci vedl náměstek ministra 
průmyslu a obchodu Edvard Kožušník. Mezi 
diskutovaná témata patřily vztahy mezi EU a USA ve 
vztahu k dosavadní činnosti Rady pro obchod a 
technologie EU-USA a také podpora Ukrajiny v oblasti 
obchodu, včetně role obchodu při hospodářské obnově 
Ukrajiny a nastartování jejího ekonomického růstu. 
Další informace jsou uvedeny zde. 
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6. — 10. BŘEZNA 
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