
V úterý 21. března Evropská komise schválila 
nové kolo 151 reformních projektů v rámci 
Nástroje pro technickou podporu. Tím Komise hodlá 
podpořit všechny členské státy v rámci realizace 
národních plánů pro oživení a odolnost a plánu 
REPowerEU. V novém kole projektů pro letošní rok bude 
Nástroj pro technickou podporu nadále klást silný důraz 
na zlepšování provozní kapacity a efektivity veřejných 
správ členských států a při realizaci reforem 
zaměřených na dosažení ekologické a digitální 
transformace. Podrobné informace jsou dostupné zde, 
zde a zde. 

Ve stejný den Rada přijala dvě rozhodnutí o 
novém společném postupu ve vztahu k Protokolu 
o Irsku/Severním Irsku, tzv. windsorského 
rámce, který je součástí výstupové dohody. Přijetí 
rozhodnutí, kterými se stanoví postoje EU ve smíšeném 
výboru a ve smíšené poradní pracovní skupině, 
umožňují EU schválit hlavní prvky windsorského rámce 
a svědčí o odhodlání EU realizovat řešení pro řešení 
praktických obtíží při provádění tzv. irského protokolu. 
Další informace se můžete dočíst zde. 

Ve středu 22. března Komise přijala návrh 
společných pravidel na podporu oprav výrobků. 
Návrh zajistí, aby bylo v rámci zákonné záruční doby 
opravováno více výrobků, a také umožní spotřebitelům 
po ukončení záruční doby nebo v důsledku opotřebení 
snazší a levnější možnosti pro opravu výrobků, které 
jsou technicky opravitelné (např. vysavače nebo 
v blízké budoucnosti také tablety či chytré telefony). Po 
zákonné záruční době budou výrobci mj. povinni 
informovat spotřebitele o výrobcích, u nichž mají 
povinnost opravovat je sami, nebo spotřebitelé budou 
mít právo požadovat opravu u výrobců, pokud jde o 
výrobky, které jsou technicky opravitelné podle práva 
EU. Spotřebitelům bude rovněž k dispozici online 
platforma pro navazování kontaktů s opraváři. 
Podrobnosti jsou uvedeny zde, zde a zde. 

Ve stejný den Komise navrhla společná kritéria 
proti lakování nazeleno (greenwashingu) a 
zavádějícím environmentálním tvrzením. Nový 
návrh tak zajistí, aby spotřebitelé měli lepší informace a 
větší jistotu ohledně skutečné ekologičnosti 
prodávaných výrobků. Návrh vychází ze studie Komise z 
roku 2020, která odhalila, že 53,3 % prověřovaných 
environmentálních tvrzení v EU bylo shledáno 
neurčitými, zavádějícími nebo neopodstatněnými a 40 
% bylo nepodložených. Předtím, než společnosti 
spotřebitelům oznámí jakýkoli ze zahrnutých druhů 
„environmentálních tvrzení“, musí být tato tvrzení 
nezávisle ověřena a doložena vědeckými důkazy. Více 
informací je dostupných zde a zde. 

Rovněž ve středu Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Evropského parlamentu doporučil podepsat 
rozpočet Komise, přestože zároveň vyjádřil obavy 
ohledně omezených možností kontroly využití 
prostředků na obnovu. Poslanci uvádějí, že vzhledem 
k tomu, že fondy pro obnovu a odolnost byly zřízeny 
pod časovým tlakem, jsou požadavky na kontrolu 
mnohem mírnější než požadavky platné pro fondy 
soudržnosti a zemědělství. Poslanci rovněž zdůrazňují, 
že v případě fondů pro obnovu nesou členské státy větší 
odpovědnost za ochranu finančních zájmů EU a žádají 
Komisi, aby zajistila, že v členských státech budou 
zavedeny systémy vnitřní kontroly a pravidla pro 
prevenci a odhalování podvodů, korupce a střetů zájmů. 
Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

Ve čtvrtek 23. března Evropská komise, 
ukrajinská vláda, Světová banka a OSN vydaly 
nový odhad nákladů na hospodářskou obnovu a 
oživení Ukrajiny, které vzrostly na 383 mld. EUR. 
Rychlé posouzení škod a potřeb (RDNA2) poskytuje 
komplexní hodnocení dopadů války ve dvaceti různých 
sektorech. Podle odhadů RDNA2 bude Ukrajina v roce 
2023 potřebovat přibližně 14 mld. USD na kritické a 
prioritní investice do rekonstrukce a oživení. Zpráva 
uvádí, že přímé škody na budovách a infrastruktuře 
dosahují více než 135 mld. USD v rámci nejvíce 
postižených oblastí, mezi něž patří bydlení (37 %), 
doprava (26 %), energetika (8 %), obchod a průmysl 
(8 %) a zemědělství (6 %). Více se můžete dočíst zde. 

Ve čtvrtek 23. a v pátek 24. března proběhlo 
v Bruselu zasedání Evropské rady. Delegaci ČR vedl 
předseda vlády Petr Fiala. K hlavním tématům jednání 
unijních lídrů patřila ruská agrese na Ukrajině a její 
nejnovější vývoj, dále ekonomický blok zaměřený na 
konkurenceschopnost, vnitřní trh a energetiku a rovněž 
vnější vztahy. V souvislosti s vnitřním trhem členské 
země vyzdvihly jeho význam a důraz na prosazování 
pravidel a odstraňovaní zbývajících překážek pro 
přeshraniční podnikání. Vrcholní představitelé Unie se 
také shodli na tom, že pro posílení 
konkurenceschopnosti je zapotřebí se mj. zaměřit na 
odolnost, produktivitu a snížit strategické závislosti. 
Podrobnosti jsou uvedeny zde a zde. 

Dovolujeme si Vás informovat o semináři 
pořádaném Evropskou komisí, Technologickým 
centrem Praha a společností BIC Plzeň, který bude 
zaměřen na energetiku, úsporné technologie a inovace 
v souvislosti se snižováním nákladů a financování 
udržitelného podnikání u malých a středních firem. 
Seminář se uskuteční dne 30. března v Karlových 
Varech. Podrobnosti včetně registrace naleznete zde. 
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20. — 24. BŘEZNA 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_23_1625
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_23_1627
https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_cs#aboutthetsi
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2023/03/21/new-way-forward-on-the-protocol-on-ireland-northern-ireland-council-greenlights-main-elements-of-the-windsor-framework/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_23_1794
https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/eu-a-spotrebitel/novy-navrh-smernice-eu-o-zelenych-tvrzenich--273305/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_1795
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1692
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_23_1693
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230320IPR77906/recovery-and-resilience-plans-commission-must-tighten-checks-and-oversight
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1852
https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2023/03/23/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2023/03/23/european-council-conclusions-23-march-2023/
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/udrzitelne-a-energeticky-usporne-podnikani-a-podpory-eu-pro-firmy-karlovy-vary/
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