Aktuality z Evropské unie 20. — 24. května
V úterý 21. května premiérka Mayová představila plán dalšího postupu v souvislosti s brexitem. Parlament
by měl v prvním červnovém týdnu hlasovat o návrhu prováděcího zákona k již několikrát odmítnuté výstupové
dohodě. Důvodem jeho předložení je snaha neměnit už vyjednanou výstupovou dohodu a ošetřit problémové body
zákonem. Poslancům by zákon umožnil například vypsání dalšího referenda či hlasování o možnostech budoucího
celního uspořádání včetně dočasné celní unie, zavázal by také Spojené království najít do konce roku 2020
alternativu k irské pojistce. Schválení tohoto zákona je však nepravděpodobné, zejména vzhledem k tomu, že se
proti němu postavili i někteří členové Konzervativní strany, kteří v minulosti hlasovali pro výstupovou dohodu. Ve
středu 22. května rezignovala další vlivná členka kabinetu T. Mayové Andrea Leadsomová, která měla na starosti
vládní agendu v Dolní sněmovně.
Ve středu 22. května přijala Rada EU 4 zbývající návrhy týkající se trhu s elektřinou a Agentury pro
spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). EU tak dokončila revizi rámce své energetické politiky,
který stanoví regulační podmínky pro přechod na čistou energii a umožňuje, aby EU splnila své závazky podle
Pařížské dohody. Rada přijala všechny čtyři zbývající návrhy obsažené v balíčku nazvaném Čistá energie pro
všechny. Nové právní předpisy zahrnují nařízení a směrnici o elektřině, díky nimž má být unijní trh s elektřinou
propojenější, flexibilnější a více zaměřený na spotřebitele. Nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny má
zajistit bezpečnost dodávek elektřiny v krizových situacích. Součástí balíčku je rovněž revize úlohy a fungování
Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). Přijetí uvedených čtyř návrhů je posledním
krokem legislativního procesu. Příslušné právní předpisy vstoupí v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku. Více
informací naleznete zde.
Ve čtvrtek 30. května se v Českých Budějovicích uskuteční seminář na téma Vnitřní trh EU z pohledu malých a
středních podniků. Cílem semináře je pomoci podnikatelům, kteří se setkávají s překážkami na vnitřním trhu EU a
to především v německy mluvících zemích. Seminář se bude věnovat přeshraničnímu poskytování služeb, vysílání
pracovníků, možnostem financování pro malé a střední podniky a dalším tématům. Bližší informace o semináři
a registraci naleznete zde.
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