
V pondělí 27. a v úterý 28. února proběhlo ve 
Stockholmu společné neformální zasedání 
ministrů pro dopravu a energetiku, kterého se za 
ČR v případě energetické části zúčastnil ministr 
průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Tématem diskuse 
ministrů pro energetiku bylo fungování trhu s energiemi 
a bezpečnost dodávek v souvislosti s přípravou na příští 
zimu. Ministři se rovněž věnovali budoucímu směřování 
energetické politiky. Společná diskuse ministrů pro 
dopravu a energetiku se zaměřila na hledání průniků v 
energetické a dopravní politice EU s cílem urychlit 
zelenou transformaci v sektoru dopravy po roce 2030. 
Více informací je uvedeno zde, zde a zde. 

V pondělí 27. února se Evropské komisi a vládě 
Spojeného království podařilo dosáhnout 
principiální politické dohody o Windsorském 
rámci. Jde o soubor společných řešení, která mají 
odstranit praktické potíže, kterým čelí občané i podniky 
v Severním Irsku v důsledku vystoupení Velké Británie 
z EU. Podrobnosti jsou uvedeny zde. 

V úterý 28. února Výbor pro právní záležitosti 
Evropského parlamentu přijal postoj k novému 
schématu, které umožní ochranu zeměpisných 
označení řemeslných a průmyslových výrobků 
v EU i ve světě. Ochrany se tak dočkají například 
přírodní kameny, šperky, textilie, krajky, příbory, sklo či 
porcelán. Návrh staví na již existujícím nařízení o 
ochraně lokálně produkovaných potravinářských 
výrobků. Až pozici výboru odsouhlasí Evropský 
parlament v plénu, budou moci začít vyjednávání mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí o 
konečné podobě tohoto předpisu. Více informací je 
k dispozici zde. 

Ve stejný den Komise vyhlásila dvě výzvy o 
objemu 7,5 mil. EUR na podporu integrace malých 
a středních podniků z Ukrajiny do vnitřního trhu. 
Cílem výzev, které jsou financovány z Programu pro 
jednotný trh a navazují na nedávnou dohodu o připojení 
Ukrajiny k tomuto programu, je pomoci ukrajinským 
podnikatelům a podnikům těžit z výhod unijního trhu. 
První výzva, Most k podnikání, s rozpočtem 4,5 mil. 
EUR je určena k podpoře ukrajinských malých a 
středních podniků zasažených válkou.  Druhá výzva, 
Erasmus pro mladé podnikatele – Ukrajina, je 
s rozpočtem 3 mil. EUR zacílena na začínající ukrajinské 
podnikatele se záměrem pomoci jim získat 
podnikatelské zkušenosti v členských zemích EU. 
Podrobnější informace jsou dostupné zde. 

Ve středu 1. března Komise podepsala společnou 
deklaraci s unijními zúčastněnými stranami 
ohledně posílení vodíkové ekonomiky EU. Signatáři 
deklarace se zavazují zintenzivnit a urychlit společný 
postup v oblasti vodíkového výzkumu a vývoje. 
Deklarace také vyzývá k udržitelným investicím, 

posílení synergií mezi zdroji financování či sdílení 
znalostí a budování regionálních vodíkových sítí a 
propojení mezi jednotlivými vodíkovými centry. Více 
informací je uvedeno zde. 

Ve čtvrtek 2. března proběhlo v Bruselu zasedání 
Rady pro konkurenceschopnost ve formátu vnitřní 
trh a průmysl. Českou delegaci vedl ministr průmyslu 
a obchodu Jozef Síkela. Hlavním tématem jednání byla 
dlouhodobá konkurenceschopnost a produktivita EU 
v kontextu 30. výročí založení vnitřního trhu, během níž 
ČR vyzdvihla roli vnitřního trhu v současných krizích a 
podpořila jeho další prohlubování. Nevyužitý potenciál 
vnitřního trhu ČR shledává v oblasti služeb nebo 
odstraňování překážek. Dále ministři diskutovali o 
novém sdělení Komise s názvem Průmyslový plán 
Zelené dohody, jehož cílem je posílit unijní podniky 
v rámci přechodu na zelenou ekonomiku. ČR úsilí 
Komise přivítala s tím, že čisté technologie vnímá jako 
klíčový prostředek k posílení unijní 
konkurenceschopnosti a řešení dlouhodobých 
hospodářských výzev. Podrobnosti se můžete dočíst zde 
a zde. 

Také ve čtvrtek na základě nařízení o digitálních 
službách (DSA) stanovila pravidla pro poplatky za 
dohled nad velmi velkými online platformami a 
online vyhledávači. DSA totiž dává Komisi pravomoc 
zavést pro poskytovatele pod svým dohledem poplatek. 
Cílem navrhovaného nařízení přijímaného v přenesené 
pravomoci v rámci tzv. komitologie je poskytnout právní 
jistotu poskytovatelům služeb označeným jako velmi 
velké online platformy či velmi velké online vyhledávače 
a mj. upřesnit metodiku a postupy pro výpočet a výběr 
poplatku za dohled. Další informace jsou k dispozici 
zde. 

Ve stejný den Komise uvítala plán zveřejněný 
Evropskou aliancí pro čistý vodík. Plán poskytuje 
ucelený přehled nedostatků, výzev a potřeb v oblasti 
normalizace, které jsou i nadále významnou překážkou 
pro zavádění vodíkových technologií, aplikací a investic. 
Plán také obsahuje soubor doporučení pro zefektivnění 
a urychlení procesu definování unijních norem a bude 
sloužit jako podklad nejen pro práci Komise, ale také 
národních normalizačních orgánů. Podrobnosti 
naleznete zde. 

Rovněž ve čtvrtek se v Bruselu uskutečnilo sedmé 
zasedání Evropské bateriové aliance na vysoké 
úrovni, kterému předsedal místopředseda Komise 
Maroš Šefčovič. Diskuse ministrů se za účasti 
zástupců Evropské investiční banky a Evropské banky 
pro obnovu a rozvoj zaměřila na posílení globální 
konkurenceschopnosti unijního bateriového průmyslu ve 
světle asertivních průmyslových politik ve světě. 
Podrobnější informace jsou dostupné zde. 
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