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Úvodník
Milé čtenářky a čtenáři,
ještě tento týden pokračuje v egyptském Šarm aš-Šajchu konference OSN
o změně klimatu COP27. Hned v úvodu
týdne, v pondělí 14. 11., zde Komise
uspořádala tzv. energetický den EU,
v rámci jehož šeesti panelů vystoupili
mimo jiné výkonný místopředseda Komise Frans Timmermans, komisařka pro
energetiku Kadri Simson nebo generální ředitelka Ditte Juul Jørgensen. Diskuze se vedla například o závazcích
z Glasgow, zelené tranzici a obnovitelných zdrojích.
V Bruselu se tento týden konají tři zasedání Rady EU. V pondělí se zde sešli
ministři zahraničních věcí, kteří se věnovali agresi Ruska vůči Ukrajině, vedli
výměnu názorů o oblasti Velkých jezer
a západním Balkánu nebo o situaci
v Libanonu. Před samotným jednáním

pak měli na programu ještě pracovní snídani s představiteli běloruské opozice.
V úterý Rada pro zahraniční věci pokračuje ve formátu ministrů obrany. Ty vedle
diskuze o aktuálním dění čeká během
pracovního oběda výměna názorů
s generálním tajemníkem NATO a prostřednictvím videokonference ministrem
obrany Ukrajiny. V pátek pak pracovní
týden uzavře Rada pro obecné záležitosti. Ministři se zaměří na přípravy prosincové Evropské rady, seznámí se
s aktuálním vývojem vztahů mezi EU a
Spojeným královstvím a čeká je také slyšení týkající se dodržování hodnot EU
v Maďarsku. V rámci veřejné části zasedání bude ministrům Komise prezentovat
svůj pracovní program na rok 2023
s podtitulem „Pevná a jednotná Unie“.
Komise se ve svém pracovním programu
na příští rok především soustředí na reakce na současnou mnohostrannou krizi dopadající na každodenní život Evropanů,
přičemž se ještě více zaměřuje na probíhající ekologickou a digitální transformaci. Program zahrnuje celkem 43 nových
politických iniciativ, které se dotýkají
všech šesti hlavních cílů politických směrů
předsedkyně Komise Ursuly von der
Leyen. Řada klíčových iniciativ v pracovním programu také navazuje na závěry
Konference o budoucnosti Evropy.
Evropský parlament se tento týden především připravuje na plenární zasedání,
které se ve Štrasburku uskuteční od 21.
do 24. listopadu a bude mít na programu
mimo jiné posílení kritických subjektů, politický program 2030 „Cesta k digitální
dekádě“, genderovou vyváženost mezi
členy dozorčích rad společností kotovaných na burzách a také oslavy u příležitosti 70. výročí vzniku Evropského parlamentu.

Urychlené zavádění obnovitelné energie > Komise
Komise 9. listopadu představila návrh nového krizového nařízení, které
má urychlit zavádění obnovitelných
zdrojů energie. Spolu s diverzifikací
dodávek a úsporami energie je zavádění většího množství obnovitelné energie součástí plánu EU ukončit
závislost na ruském plynu.
Navrhované nařízení nemění cíle v
oblasti obnovitelné energie stanovené
v plánu REPowerEU - jeho hlavním cílem je řešit překážky v povolovacích
řízeních, které brání rychlejšímu za-
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vádění projektů v oblasti obnovitelné
energie. Navrhovaný nástroj stanovuje
dočasná a mimořádná opatření s cílem
zajistit okamžité urychlení povolovacích postupů pro projekty v oblasti
OZE a překlenutí období, než vstoupí v
platnost legislativa vyplývající z
REPowerEU. Platnost tohoto návrhu je
po dobu jednoho roku od svého vstupu
v platnost. Návrh je postaven na právním základu čl. 122 SFEU a jeho přijetí
tedy nevyžaduje souhlas Evropského
parlamentu. /Pokr. na s. 2/

Projekty veřejného zájmu
Dle nařízení se výstavba a provoz zařízení na výrobu
energie z obnovitelných zdrojů a jejich připojení k síti
se považuje za projekt veřejného zájmu. Návrh rovněž pro tyto projekty předpokládá určitá derogace
z environmentální legislativy za dodržení stanovených
podmínek.
Solární panely
Doba pro udělování povolení pro instalaci malých zařízení pro solární energii a zařízení pro uchovávání
energie o výkonu do 50 kW nesmí přesáhnout 1 měsíc
– pokud se zodpovědný úřad nevyjádří do této doby,
povolení je automaticky uděleno. Takový projekt si
nevyžaduje ani EIA (posouzení dopadů z hlediska
životního prostředí).
Repowering
Co se týče repoweringu (obnovení výkonu/ modernizace stávajících zařízení), proces udělování povolení
pro repowering projektů nesmí přesáhnout 6 měsíců.
Připojení k přenosové nebo distribuční soustavě síť
bude povoleno do jednoho měsíce od podání žádosti,
pokud repowering nepovede ke zvýšení kapacity elektrárny na energii z obnovitelných zdrojů o více než 15
%.

Pokud výměna energie solárních zařízení nepovede
ke zvětšení plochy instalace a je v souladu s platnými
opatřeními ke zmírnění dopadů na životní prostředí,
nebude se vyžadovat posouzení EIA.
Tepelná čerpadla
Povolovací proces pro tepelná čerpadla nesmí přesáhnout 3 měsíce. Síťová připojení k přenosové nebo
distribuční soustavě budou povolena jen pro tepelná
čerpadla do 12kW anebo instalovaná samospotřebitelem z obnovitelných zdrojů o výkonu až 50 kW,
pokud kapacita zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů činí minimálně 60 % výkonu tepelného čerpadla.
Předběžná pozice ČR
Gestorem návrhu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Obecná pozice ČR zatím není známa.
Cílem českého předsednictví je zahájit projednávaní
návrhu a jeho schválení na prosincové Radě TTE
(energetika).
/F. Mocák/

Sdělení Komise o reformě rámce správy hospodářských záležitostí
Komise přijala dne 9 listopadu Sdělen, které stanoví
hlavní směry pro reformovaný rámec EU pro správu
hospodářských záležitostí a zabývá se klíčovými
hospodářskými a politickými otázkami, které budou
utvářet koordinaci a dohled EU nad hospodářskou
politikou v příštím desetiletí.
Sdělení vychází z výsledků veřejné diskuze, kterou Komise znovu zahájila v říjnu 2021.
Cílem reformy je zajistit dluhovou udržitelnost a růst
založený na investicích a reformách; větší důrazu na
střednědobou orientaci fiskální politiky ale taky
zjednodušení a lepší vymahatelnosti fiskálních pravidel.
Základním kamenem navrhovaného revidovaného rámce jsou národní střednědobé fiskální a strukturální plány, které vypracují členské státy. Jejich cílem bude
zejména nastavit na předpokládané období 4 let vývoj veřejných výdajů. který zajistí udržitelný postup
snižování dluhu jakož i prioritní reformy a závazky v
oblasti veřejných investic. Ke sledování provádění reforem a investic bude ustaven nástroj pro reformy a investice. Výše uvedený výdajový agregát by měl zohledňovat fiskální situaci a vnitrostátní specifika členského státu a zároveň respektovat unijní požadavek v
podobě předem stanoveného referenčního tempa fiskální konsolidace. Součástí nového fiskálního rámce
bude obecná úniková doložka a úniková doložka

> Komise

zohledňující specifickou situaci daného členského státu, přičemž jejich aktivace by vyžadovalo souhlas
Rady. U všech členských států zůstává požadavek
dodržování stávajícího schodkového kritéria (3 %
HDP), přičemž dle projekcí musí vycházet jeho úspěšné plnění ve horizontu 10 let od čtyřletého období
plánu. Zahajovány budou postupy při nadměrném
schodku (EDP) zejména v kontextu překročení dluhového poměru 60 % HDP a z důvodu nedodržení fiskálního úsilí v rovině výdajového pravidla. Dosavadní možnost zahájení EDP na základě schodkového
kritéria bude zachována pro všechny členské státy.
Referenční hodnoty pro schodkové kritérium (3 %
HDP) a dluhové kritérium (60 % HDP) budou zachovány. Sdělení Komise obsahuje rovněž i návrh
úprav v postupu při makroekonomických nerovnováhách (MIP), jejichž hlavním smyslem bude posílení
politického povědomí a vůle při zmírňování budoucích makroekonomických rizik
Na základě tohoto dokumentu bude zapotřebí dosáhnout politické shody členských států EU a Komise
o budoucí podobě rámce správy hospodářských záležitostí. Poté Komise vydá odpovídající legislativní
návrhy. Komise by měla rovněž v 1. čtvrtletí 2023
vydat vodítka fiskální politiky pro období počínaje
rokem 2024. /M. Ondičová

Finanční podpora Ukrajiny v roce 2023 > Komise
Komise navrhla dne 9 listopadu strukturální řešení finanční podpory Ukrajině pro rok 2023.
Vzhledem k probíhající válce odhadují ukrajinské orgány
pro rok 2023 mezeru ve financování ve výši 38–40 miliard EUR, což je o něco více než 3 miliardy EUR měsíčně.
EU se plánuje na této částce podílet finanční pomocí ve
výši až 18 mld. EUR. Tato pomoc by měla být Ukrajině
vyplacena v příštím roce ve čtvrtletních splátkách s tím, že
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první splátka by mohla proběhnout v ideálním případě již v lednu, neboť Ukrajině budou prostředky chybět i na konci tohoto roku.
Dosavadní makrofinanční pomoc EU Ukrajině byla
značná, ale poskytována ad hoc a pokrývala několik
měsíců. Navíc rozpočtová omezení EU ztěžují vytváření rezerv potřebných k zajištění úvěrů, což si vyžaduje
využívaní záruk členských států, /Pokr. na s 3/

které podléhající složitým schvalovacím postupům. Komise proto navrhla dne 9 listopadu strukturální řešení
finanční podpory Ukrajině pro rok 2023.
Komise navrhuje nástroj Makrofinanční pomoc plus
(MFA+), resp. finanční pomoc Ukrajině v podobě velmi
výhodné půjčky s využitím záruky rozpočtu EU financovaný prostřednictvím diverzifikované strategie financování. Toto řešení by rozšířilo již používané poskytování
finanční pomoci, ve formě půjček pro členské státy, na
nový úvěrový program pro Ukrajinu.
Mechanismus spočívá v tom, že Komise si jménem EU
půjčí na finančních trzích s využitím záruky rozpočtu EU
prostřednictvím tzv. headroomu (tj. rozdílu mezi maximální možnou výší odvodů členských států dle rozhodnutí
o vlastních zdrojích a schválenými platbami z rozpočtu
EU). Finanční pomoc Ukrajině se bude skládat z půjčky

ve výši 18 mld. euro a dále z grantové části, která
pokryje úroky ze samotné půjčky.
V praxi to znamená vyšší odvody členských států do
rozpočtu EU v případě, že by Ukrajina své závazky
nesplatila. Financování úvěrů by bylo organizováno
prostřednictvím diverzifikované strategie financování
(DFS), která je v současné době prováděna pro výpůjčky v rámci NGEU. DFS zajistí poskytnutí zvýhodněné půjčky s dlouhou dobou splatnosti, možnost úhrady úroků a odkladu splácení jistiny. Snahou českého
předsednictví je procesně připravit vše potřebné jednání, aby první splátka mohla skutečně odejít již
v lednu 2023.
/M. Ondičová/

Sdělení k zajištění dostupnosti hnojiv > Komise
Komise zveřejnila 9. listopadu 2022 sdělení k zajištění dostupnosti hnojiv v EU. Sdělení je v souladu se
Sdělením o zajištění potravinové bezpečnosti přijatým letos v březnu a strategií „Od zemědělce ke
spotřebiteli“ (F2F), jejichž cílem je posílit celkovou
odolnost a udržitelnost evropských potravinových
systémů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Sdělení nastiňuje několik osvědčených postupů a
způsobů, jak pomoci zemědělcům optimalizovat
používání hnojiv a snížit jejich závislost a zároveň
zajistit výnosy.
Globální nedostatek hnojiv je způsoben především vysokou cenou zemního plynu, který je nezbytný pro
výrobu dusíkatých hnojiv. EU má sice průmysl pro výrobu hnojiv, avšak je závislá na dovozu ZP, fosfátů a potaše. V létě 2022 tvořil plyn až 90 % výrobních nákladů na výrobu čpavku (meziprodukt dusíkatých hnojiv) v EU. V srpnu 2022 průmysl uzavřel 70 % své výrobní kapacity čpavku, protože výroba se stala nerentabilní kvůli vysokým cenám ZP. Aktuální využití výrobní kapacity je 50 %. Snížená výroba hnojiv v EU
také znamená nižší vývoz do zemí mimo EU. Vývoz
dusíkatých hnojiv se ledna do srpna snížil o 9 %, zatímco dovoz do EU vzrostl o 19 %.
Cenová dostupnost představuje pro zemědělce problém. Cena dusíkatých hnojiv v září 2022 vzrostla o
149% oproti minulému roku, zejména z důvodu výrazně vyšších cen vstupů (energie). Vysoké ceny hnojiv následně ovlivňují rozhodování zemědělců o nákupu a
výsadbě, což by mohlo ovlivnit sklizeň v příští sezóně a
nakonec i příspěvek EU k celosvětové dostupnosti potravin. Na druhou stranu ale Komise poukazuje, že
hnojiva nebyla vždy efektivně využívána (ve F2F se
nastiňuje excesivní využívání minerálních hnojiv i tam,
kde by se mohli využívat ty organické).
Ve sdělení se navrhuje:
Kritický sektor: Členské státy můžou ve svých národních nouzových plánech v případě úspor zemního plynu
v souladu se sdělením Komise „Save gas for a safe
winter“ upřednostnit nerušený přístup k zemnímu
plynu pro výrobce hnojiv.
Cílená finanční podpora: Aktualizovaný dočasný krizový rámec pro státní podporu umožňuje členským
státům poskytovat zvláštní podporu zemědělcům a výrobcům hnojiv. Komise spolu s členskými táty zváží využití tzv. zemědělské krizové rezervy (450 milionů EUR)
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pro rok 2023 pro zemědělce postižené vysokými
vstupními náklady.
Zvýšená transparentnost trhu: Komise příští rok
spustí monitorovací středisko pro sledování trhu s
hnojivy, zejm. údajů o výrobě, použití, cenách a
obchodu.
Udržitelné zemědělské postupy: Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí, aby zemědělci široce
využívali plány hospodaření s živinami, zlepšení stavu půdy, precizní zemědělství, ekologické zemědělství, anebo používání luštěnin v systémech střídání
plodin.
Více organických hnojiv: Nahrazení minerálních
hnojiv organickými hnojivy, kdykoli to bude možné.
Tím se sníží uhlíková stopa v odvětví. V tomto ohledu
Komise v roce 2023 přijme Akční plán integrovaného hospodaření s živinami s cílem podpořit účinnější využívání živin, přičemž zohlední specifika členských států a Akční plán pro nulové znečištění.
Přechod na zelenější hnojiva: Výzva na členské
státy, aby podporovaly investice do obnovitelného
vodíku a biometanu pro výrobu čpavku.
Diverzifikace trhu: Komise již oslovila alternativní
dodavatele hnojiv a zrušila cla na čpavek a močovinu.
Směrem ke třetím zranitelným zemím v kontextu snahy o zlepšení globálního potravinového zabezpečení
bude EU:
Pokračovat ve spolupráci s členskými státy a evropskými finančními institucemi v přístupu Team Europe.
Spolupracovat s vybranými partnerskými zeměmi,
mj. v rámci Global Fertiliser Challenge, s cílem snížit jejich závislost a spotřebu na dovážených minerálních hnojivech při současném zlepšování hospodaření s živinami, zvýšení účinnosti hnojiv a využívaní
alternativních zemědělských postupů.
Usilovat o zlepšení transparentnosti globálního trhu
s hnojivy přispěním k příslušným mezinárodním iniciativám týkajícím se hnojiv.
Podporovat řešení potřeb platební bilance, mimo jiné
i prostřednictvím MMF a jeho Nástroje na snižování
chudoby a růst nebo s jinými mezinárodními finančními institucemi v rámci Global Gateway.
/Pokr. na s. 4/

Snažit o zahájení diskuze o zlepšení transparentnosti,
včetně zamezení vývozním omezením obchodu s hnojivy ve WTO
Pokračovat ve spolupráci s členskými státy s cílem zajistit
fungování světového obchodu se zemědělskopotravinářskými produkty, včetně hnojiv.
I nadále posilovat humanitární potravinovou pomoc EU.
Sdělení bude představeno na listopadové Radě AGRIFISH 21. listopadu a na pracovní úrovni bude diskutováno
na Zvláštním zemědělském výboru (SCA) 14. listopadu.
Předběžná pozice ČR
ČR vítá iniciativu Komise. Čeští zemědělci jsou výrazně

postiženi vysokými cenami vstupů. ČR vítá úpravu
dočasného krizového rámce, díky kterému je nyní
možné poskytnout státní podporu jak zemědělcům,
tak i hnojivovému průmyslu.
ČR rozumí snaze EU o rozšiřování organických hnojiv
v zemědělství, však je toho názoru, že s ohledem na
nejistotu potravinových systémů by radikální nahrazení minerálních hnojiv organickými mohlo ohrozit zemědělskou produkci a soběstačnost EU. ČR rovněž oceňuje zřízení monitorovacího střediska pro sledování
trhu s hnojivy. /F. Mocák/

Bezpečnostní balíček > Komise
Ve čtvrtek 10. listopadu Komise zveřejnila balíček,
který obsahuje dvě sdělení: Akční plán k vojenské
mobilitě 2.0 a Sdělení k unijní politice kybernetické
obrany. Obě iniciativy vychází z cílů Strategického
kompasu přijatého Radou v březnu 2022 a jsou reakcí na nutnost posílit schopnost EU chránit své občany a infrastrukturu v kontextu ruské agrese vůči
Ukrajině.
Akční plán vojenské mobility 2.0 navazuje na první
akční plán z roku 2018, který měl posílit společnou
bezpečnostní a obrannou politiku EU. Jeho cílem bylo
zajistit rychlý a bezproblémový přesun vojenského personálu, materiálu a prostředků - a to i v krátké době a
ve velkém rozsahu - v rámci EU i mimo ni. Cílem nového
akčního plánu pro roky 2022-26 je identifikovat další
nedostatky v infrastruktuře, digitalizovat administrativní procesy, podpořit součinnost s civilním sektorem nebo
posílit spolupráci s NATO a klíčovými strategickými
partnery.
Komise podpoří Akční plán také pomocí finančních nástrojů, jako je Nástroj pro propojení Evropy (CEF), kte-

rým napomůže financování projektů dopravní infrastruktury dvojího užití a Evropský obranný fond
(EDF) k podpoře rozvoje interoperabilních logistických a digitálních systémů.
Již Strategie kybernetické bezpečnosti EU z prosince
2020 zdůraznila potřebu revize rámce politiky kybernetické obrany EU. V květnu 2022 členské státy v
závěrech Rady o rozvoji kybernetické pozice EU vyzvaly Vysokého představitele EU a Komisi k předložení ambiciózního návrhu politiky kybernetické obrany EU do konce roku 2022.
Nové sdělení o kybernetické bezpečnosti se zaměřuje na posílení koordinačních mechanismů mezi národními a unijními aktéry, zabezpečení obranného
ekosystému EU nebo investice do schopností kybernetické obrany. Komise a Vysoký představitel budou
každý rok ve spolupráci s členskými státy předkládat Radě zprávu vyhodnocující pokrok v implementaci předložených opatření. /R. Franěk/

Zasedání Euroskupiny a Ecofinu > Rada
Ministři financí se dne 8. listopadu na jednání Rady
ECOFIN pod vedením předsedy Zbyňka Stanjury domluvili na potřebě rychlého poskytnutí pokračování
makrofinanční pomoci pro Ukrajinu ve výši 18 mld.
EUR na rok 2023. Ministři se také dohodli na kompromisním návrhu implementujícím mezinárodní bankovní
standardy Basel III, které mají zvýšit odolnost bankovního sektoru EU.
Již tradičně Euroskupina v klasickém formátu zasedala
den před jednáním rady, aby projednala mimo jiné hospodářsky vývoj v eurozóně a další výhled. Po prezentaci
ze strany Komise si ministři vyměnili také názory na celkový obraz, který vyplývá z návrhů rozpočtových plánů
předložených členskými státy. V návaznosti na prohlášení
Euroskupiny z 3. října 2022 o reakci fiskální politiky na
vysoké ceny energií a inflační tlaky a s přispěním Komise
ministři pokračovali v diskusi o problémech, s nimiž se
potýkají, pokud jde o vnitrostátní opatření ke zmírnění
dopadu vysokých cen energií na zranitelné domácnosti a
podniky. Podle odhadů Komise vlády zemí eurozóny letos
na energetickou podporu dosud společně vynaložily přibližně 1,25 % HDP eurozóny, tedy přibližně 200 miliard
eur. Ve formátu pro bankovní unii vedli ministři pravidelnou výměnu názorů s předsedou Rady dohledu ECB
Andreou Enriou a s předsedkyní Jednotného výboru pro
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řešení krizí Elke Königovou. Diskutovali o vývoji, výzvách a příležitostech v bankovním sektoru v současném hospodářském, geopolitickém a finančním prostředí.
Na okraji listopadové Rady ECOFIN se dne 7. listopadu 2022 uskutečnil Makroekonomický dialog na
politické úrovni (MEDPOL), během kterého měli sociální partneři možnost diskutovat s CZ PRES, dvěma
nadcházejícími předsednictvími (SE, ES), ECB a EK o
dopadech energetické krize na ekonomiku EU a o
budoucím hospodářském výhledu. Panovala shoda na
zaměření národních opatření k řešení energetické
krize na ty nejzranitelnější, koordinace je však třeba
zejména na evropské úrovni, aby podpora v energeticky náročných průmyslových odvětvích byla cílená a
nenarušovala jednotný trh.
Jednání dne 8. listopadu začalo již tradičním každoročním setkání ministrů financí zemí EU a Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Ze strany
zemí ESVO zaznělo stručné shrnutí jejich stávající hospodářské situace ovlivněné dopady RU agrese na
UA. Ministři se shodli na nezbytném posílení spolupráce a utužení partnerství v politických oblastech, kde
jsou sdílené zájmy. /Pokr. na s. 5/

Řádné jednání Rady ECOFIN bylo zahájeno projednáním legislativních bodů. Pod vedením českého předsednictví se Rada dohodla na svém postoji ke dvěma zbývajícím legislativním aktům, kterými se provádí mezinárodní bankovní standardy Basel III. Tyto akty obsahují
reformní opatření, která mají pomoci posílit odolnost
bankovního sektoru EU a zdokonalit dohled nad ním i
řízení rizik. Rada také vedla konstruktivní diskuzi o těch
částech směrnice o eurovinětě, které se týkají zdanění
těžkých nákladních vozidel za využívání silniční infrastruktury. Ministři jednali o hospodářských a finančních dopadech agrese Ruska vůči Ukrajině. Ministři
poskytli politické pokyny k dalšímu postupu směrem ke
strukturálnějšímu řešení pro unijní finanční pomoc

Ukrajině v roce 2023. Zdůraznili především naléhavost této otázky a vyslovili se pro rámec, která by
poskytoval předvídatelnost a flexibilitu a který by
Komisi umožnil mobilizovat zdroje vydáváním dluhopisů v mezích dohodnutých rozpočtových limitů. Cílem je,
aby bylo v lednu 2023 zahájeno vyplácení pomoci
Ukrajině každý měsíc. V rámci nelegislativních bodů
Rada schválila závěry o statistice EU, v nichž uvítala
reakci Evropského statistického systému na potřebu
nových a včasnějších statistik, která vznikla v důsledku
útočné války Ruska proti Ukrajině, zejména pokud jde
o statistiky týkající se energetiky, dodavatelských
řetězců, migrace a trhu práce. /M. Ondičová/

Plenární zasedání > Evropský parlament
Ve středu 9. a čtvrtek 10. listopadu se v Bruselu konalo miniplenární zasedání Evropského parlamentu.
Mezi hlavní body agendy patřily kapitoly
REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost, plné
uplatňování ustanovení schengenského acquis
v Chorvatsku a vysoká společná úroveň kybernetické bezpečnosti v Unii.
Poslanci odsouhlasili začlenění plánu REPowerEU do
národních plánů obnovy, s cílem podpořit nezávislost
na ruských fosilních palivech a urychlit přechod na zelenou ekonomiku. Země EU, které předloží pozměněný
plán pro oživení a odolnost po vstupu tohoto návrhu v
platnost, budou povinny do plánu zahrnout opatření na
úsporu energie, výrobu čisté energie a diverzifikaci
dodávek energie dle plánu REPowerEU. Nová pravidla
se budou vztahovat na opatření platná od 1. února
2022
Poslanci podpořili též rozhodnutí Rady o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis
v Chorvatské republice. Po vstupu tohoto rozhodnutí v
platnost by Komise měla do svého ročního programu
hodnocení zahrnout pravidelné vyhodnocení toho, jak

Chorvatsko uplatňuje schengenské acquis v oblasti
správy vnějších hranic, včetně obav týkajících se situace v oblasti základních práv. S ohledem na zprávy a
obvinění ze špatného zacházení a vytlačování migrantů na hranicích by toto hodnocení mělo zahrnovat
i návštěvu Chorvatska. Ve svém usnesení z 18. října
2022 Evropský parlament již podpořil přistoupení
Rumunska a Bulharska k schengenskému prostoru.
Poslanci též podpořili opatření k zajištění vysoké
společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii,
která nahrazují původní směrnici o bezpečnosti sítí a
informačních systémů. Legislativa, na které se poslanci
s Radou EU dohodli v květnu, stanoví přísnější povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti pro řízení
rizik, ohlašovací povinnosti a sdílení informací. Požadavky se mimo jiné týkají reakce na incidenty, zabezpečení dodavatelského řetězce, šifrování a zveřejňování zranitelností. Více subjektů bude muset přijmout
opatření na svou ochranu. Na odvětví jako je energetika, doprava, bankovnictví, zdravotnictví, digitální
infrastruktura, veřejná správa a vesmír, se budou
vztahovat nová bezpečnostní ustanovení. /J. Linková/

Schválené rámcové pozice > Rámcové pozice
Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o evropském roku dovedností 2023
(vytvořil Úřad vlády ČR)

Rámcová pozice k návrhu doporučení Rady o přiměřeném minimálním příjmu zajišťujícím aktivní začlenění
(vytvořil Úřad vlády ČR)

Program evropských institucí od 15. do 21. listopadu > Informace
Zasedání Rady pro zahraniční věci, 15. listopadu
Josep Borrell bude Radu ve složení pro obranu informovat o aktuálním dění, zhodnotí některé nedávné události
a připomene nadcházející akce.
Zasedání Rady pro obecné záležitosti, 18. listopadu,
Rada zahájí přípravy zasedání Evropské rady konané ve
dnech 15. a 16. prosince výměnou názorů na komentovaný návrh pořadu jednání.

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov 18. listopadu,
Ministři budou jednat o pokroku v provádění nové
Lesní strategie EU do roku 2030 a rovněž si vymění
názory na opatření přijatá na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni. Toto zasedání bude veřejné.
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