Aktuality z Evropské unie 9. — 13. září
V úterý 10. září představila nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen svůj tým a
novou strukturu Evropské komise. Věra Jourová získala post místopředsedkyně a v novém týmu bude mít na
starosti dodržování hodnot EU a transparentnost a v tomto ohledu bude úzce spolupracovat s komisařem pro
spravedlnost Didierem Reyndersem. Nejdůležitější posty výkonných místopředsedů obsadí Nizozemec Frans
Timmermans, Dánka Margrethe Vestager a Lotyš Valdis Dombrovskis. Seznam kandidátů již ve středu odsouhlasila
Rada EU. Nyní musí svůj souhlas s celým sborem udělit ještě Evropský parlament. Tomu předchází slyšení kandidátů
na komisaře v příslušných parlamentních výborech, která se uskuteční během září a října. Následně novou Komisi
oficiálně jmenuje Evropská rada. Podrobnosti včetně rozdělení jednotlivých portfolií naleznete v tiskové zprávě.
Ve čtvrtek 12. září zveřejnila Komise hodnocení směrnice o zdanění energetických produktů a elektřiny. Ze
zprávy vyplývá, že pravidla týkající se zdanění energie nemají stejný pozitivní přínos jako při svém zavedení v roce
2003 a rámec pravidel i cíle EU v oblasti energetiky a ochrany klimatu se za posledních 15 let výrazně změnily.
Komise dále uvádí, že rozdílné míry zdanění energie v členských státech nejsou v souladu s dalšími nástroji EU
a přispívají k roztříštěnosti trhu. Podle studie směrnice také nereflektuje aktuální nabídku energetických produktů na
vnitřním trhu. Více informací je zde.
V souvislosti s přípravou na vystoupení Spojeného království z EU si dovolujeme upozornit na možnost
konzultací, které připravilo MPO v rámci Klientského centra pro export. Podnikatelé zde budou mít možnost
prodiskutovat své obchodní případy a nejasnosti okolo budoucího působení na britském trhu s experty z MPO a také
z Generálního ředitelství cel. Konzultace se uskuteční 20. září a 18. října. Více informací naleznete zde.
V rámci snahy MPO o užší spolupráci s Čechy působícími v institucích EU proběhlo ve čtvrtek 12. září neformální
setkání náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla s Čechy působícími v GŘ GROW (vnitřní
trh, průmysl, podnikání a MSP). Diskutovalo se o prioritách budoucí Komise na vnitřním trhu a na toto setkání budou
navazovat další schůzky s ostatními generálními ředitelstvími Komise.
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