Aktuality z Evropské unie 23. — 27. září
V úterý 24. září jednala v Bruselu Rada pro energetiku. Delegaci ČR vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu
René Neděla. Hlavním bodem jednání byla debata o doporučeních Evropské komise k návrhům národních
energeticko-klimatických plánů. Hovořilo se zejména o tom, jaký pokrok členské státy učinily při dosahování
vytyčených cílů v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Česká republika nabídla sdílení dobré
praxe v oblastech, které Komise v návrhu českého národního plánu ocenila (například výzkum a inovace
či metodika pro dosažení cílů OZE). Ministři dále diskutovali o budoucnosti energetického sektoru po roce 2030
v souvislosti se snahou o dosažení klimatické neutrality. Během pracovního oběda diskutovali vedoucí delegací na
téma inovativních technologií v energetice na podporu klimatické neutrality s Alexanderem Stubbem z Evropské
investiční banky. Náměstek Neděla se na okraj jednání bilaterálně sešel se zástupci Finska, Rakouska, Řecka a taky
se zástupci Evropské komise. Více informací naleznete zde.
Ve čtvrtek 26. září se pak v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část vnitřní trh
a průmysl). Ministři diskutovali o budoucí strategii udržitelného růstu pro EU. Primárním záměrem je uvést do
souladu všechny relevantní unijní politiky tak, aby vedly k hospodářskému růstu, jenž bude ekonomicky, sociálně
a environmentálně udržitelný. Týká se to jak vnitřního trhu nebo průmyslu, tak i energetiky, ochrany klimatu, ale
i podpory inovací nebo vzdělávání. Česká delegace, vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu
Vladimírem Bärtlem, na jednání podpořila udržitelný růst, který garantuje konkurenceschopnost
průmyslu. K posílení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky dle českých zástupců napomůže prohloubení
vnitřního trhu v oblasti služeb, podobně jako těsnější spolupráce s třetími zeměmi prostřednictvím obchodních
dohod. ČR na jednání rovněž podpořila rychlé přijetí nové legislativy týkající se měření emisí osobních automobilů
z reálného provozu tak, aby bylo překlenuto legislativní vakuum po rozsudku Tribunálu Soudního dvora EU
z prosince 2018. Náměstek Bärtl se na okraj jednání bilaterálně sešel se zástupcem budoucího chorvatského
předsednictví v Radě EU, a dále se zástupci Nizozemska a Švédska. Více informací je zde.
Ten samý den se v Bruselu uskutečnilo i jednání na vysoké úrovni v rámci Bateriové aliance, ČR na jednání
zastupoval náměstek Neděla. Bateriová aliance je iniciativa Evropské komise, jež sdružuje zástupce členských států
i byznysu s cílem posílit výrobu baterií v EU. Místopředseda Komise pro energetickou unii Maroš Šefčovič
o výsledcích Bateriové aliance informoval i na jednání Rady pro konkurenceschopnost. Dle prognóz Komise bude
v blízké době potřeba ročně vyrobit baterie jak pro elektromobilitu, tak pro akumulaci energie, v celkové kapacitě
kolem 400 GWh, přičemž projektovaná kapacita zatím největšího plánovaného podniku v EU je jen na úrovni cca 33
GWh. Komise i soukromý sektor proto připravují masivní investice v celkové výši 5 mld. EUR. Na okraj tohoto
jednání ohlásily slovenská společnost InoBat a ČEZ strategickou spolupráci na vývoji a testování revoluční
technologie pro ukládání elektrické energie. Náměstek René Neděla, společně se státním tajemníkem slovenského
ministerstva hospodářství a s místopředsedou Komise Šefčovičem společně podpořili tento projekt jako důležitý
příspěvek k cíli dosažení uhlíkové neutrality evropské ekonomiky.
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