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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři,  

s příchodem adventu se české předsed-
nictví v Radě EU přehouplo do své fi-
nální části. Než však předáme pomysl-
nou štafetu Švédsku, čeká nás ještě 
mnoho práce a také pestrý kulturní 
program. Pokud byste si ho v předvá-
nočním čase chtěli užít, nevynechejte 
akci s názvem Předsednické promítání, 
které proběhne v Lichtenštejnském pa-
láci na Kampě na začátku příštího týd-
ne a v rámci kterého budete mít příle-
žitost zhlédnout tři snímky původem 
ze zemí aktuálního předsednického tria. 

Zpět k dění tohoto týdne. Rada EU má 
na programu celkem čtyři zasedání 
v Bruselu. Hned v úvodu týdne, 
v pondělí a v úterý, se uskutečnilo za-
sedání Rady pro vzdělávání, mládež, 
kulturu a sport. Ministři se věnovali té-
matům spojeným s ruskou agresí 
na Ukrajině, Evropskému roku mládeže 
2022 a možnostem, jak proměnit krize 
z poslední doby v příležitost pro rozvoj 

sportu. V pondělí proběhla také Rada 
pro zahraniční věci ve formátu pro roz-
voj, která mimo jiné navázala na summit 
EU – Africká unie, který se konal v únoru 
2022 v Bruselu. Dále ministři diskutovali 
s předsedou Komise Africké unie Moussou 
Fakim a jednali o reakci týmu Evropa 
na krize se zaměřením na Ukrajinu a Af-
ghánistán. První prosincovou Radou bude 
Rada pro konkurenceschopnost, která se 
ve čtvrtek sejde ve formátu pro vnitřní trh 
a průmysl a v pátek ve formátu pro vý-
zkum a vesmír. Čtvrteční zasedání bude 
patřit snaze o dosažení obecného přístu-
pu k Aktu o čipech, směrnici o náležité 
péči podniků v oblasti udržitelnosti nebo 
nařízení o ochraně zeměpisných označení 
řemeslných a průmyslových výrobků. 
V pátek se pak ministři zaměří na závěry 
o výzkumných infrastrukturách a o Novém 
evropském programu inovací nebo 
na využívání kosmických dat v EU. Švéd-
ská delegace pak také představí pro-
gram svého nadcházejícího předsednictví. 

Evropský parlament (EP) čeká v tomto 
týdnu poměrně pestrý program. Kromě 
schůzí výborů, které se mimo jiné budou 
věnovat aktuální situaci v eurozóně, reak-
ci EU na energetickou krizi, slyšení kandi-
dátů na post výkonného ředitele agentu-
ry Frontex nebo využívání špionážních 
softwarů, bude Evropský parlament 
v pátek hostit akci navazující na Konfe-
renci o budoucnosti Evropy a její závěry. 
Účastnit se jí budou zástupci všech tří in-
stitucí a občané, kteří se účastnili občan-
ských panelů. Ve středu navíc Konferenci 
předsedů EP, složenou z předsedkyně EP 
a lídrů jednotlivých politických skupin, 
čeká cesta do Stockholmu, kde se u příle-
žitosti nadcházejícího švédského předsed-
nictví setkají s králem Karlem XVI. Gusta-
vem, královnou Silvií, premiérem Ulfem 
Kristerssonem a předsedou parlamentu 
Andreasem Norlénem.  

Úvodník 

Bek ladí Evropu 
Od vstupu České republiky a dalších 
devíti zemí do EU uplynulo už bezmá-
la dvacet let. Členskými státy se v me-
zičase staly také Rumunsko, Bulharsko 
a Chorvatsko, naopak vystoupilo Spo-
jené království. Lze očekávat, že se 
Unie bude nadále rozšiřovat: o vstup 
do EU stojí hned několik zemí, mezi 
nimi Ukrajina, Černá Hora, Albánie, 
Moldavsko a další.  

Česká republika podporuje další roz-

šiřování Evropské unie. Vnímá ji jako 
geostrategickou investici do míru, bez-
pečnosti a ekonomického růstu v celé 
Evropě. Také proto se během českého 
předsednictví Radě EU o rozšiřování 
hodně mluvilo. S českým ministrem pro 
evropské záležitosti Mikulášem Bekem 
jsme natočili podcast, kde téma rozebí-
ráme a srozumitelnou formou vysvětluje-
me. /Pokr. na s. 2/ 
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Návrh tržního korekčního mechanismu pro zemní plyn > Komise 

Komise předložila dne 22. listopadu legislativní návrh 
nařízení Rady o zavedení tržního korekčního mecha-
nismu, jehož hlavním cílem je zabránit epizodám ex-
trémně vysokých cen plynu, které mohou být částečně 
způsobeny neefektivností mechanismů cenotvorby.  

Stalo se tak na základě požadavků Evropské rady z 20. 
a 21. října a článků 23 a 24 z návrhu nařízení Rady o 
posílení solidarity skrze lepší koordinaci nákupů plynu, 
výměně plynu přes hranice a spolehlivých referenčních 
cenách, které bude diskutováno na mimořádném jednání 
ministrů pro energetiku 24. listopadu.  

Cílem návrhu je omezení výjimečných výkyvů ceny, nikoliv 
zásah do tržních mechanismů cenotvorby, a to vzhledem 
k tomu, že cenové signály jsou důležité pro přilákání do-
dávek zemního plynu ze třetích zemí, které EU potřebuje k 
zachování bezpečnosti dodávek. Právním základem naří-
zení je čl. 122 Smlouvy o fungování EU – návrh tedy ne-
vyžaduje schválení Evropského parlamentu. 

Tržní korekční mechanismus je navržen tak, aby splňoval 
dvě základní kritéria. Za prvé má působit jako účinný 
nástroj proti epizodám mimořádně vysokých cen plynu. 
Zároveň má být aktivován pouze v případě, že ceny do-
sáhnou výjimečné úrovně (ve srovnání s globálními trhy), 
aby se předešlo významným narušením trhu a přerušení 
smluv o dodávkách, což by mohlo vést k vážným rizikům 
pro bezpečnost dodávek.  

Strop pro  deriváty na  burze TTF je dle Komise pečlivě 
navržen tak, aby neovlivňoval tvorbu cen na ostatních 
regionálních trzích s plynem. 

Tržní korekční mechanismus se aktivuje, pokud budou na-
plněny tyto dvě podmínky:  

- Cena plynu pro „month ahead“ překročí 275 eur/ 
MWh po dobu dvou týdnů.  

- Cena plynu na TTF je o 58 eur vyšší než referenční 
cena LNG po dobu 10 po sobě jdoucích obchodních 
dnů během těchto dvou týdnů.  

Aby byl zajištěn okamžitý účinek spuštění mechanismu, 
Komise navrhuje, aby byly hodnoty, které spustí akti-
vaci mechanismu, stanoveny předem. Jakmile jsou spl-
něny podmínky pro jeho aktivaci, měl by se mechanis-
mus tržních korekcí spustit automaticky. Transakce pro 
month-ahead kontrakty na cenu vyšší než 275 eur/ 
MWh nebude možné uskutečnit.  

Pokud dojde ke spuštění mechanismu, členské státy 
informují Komisi o opatřeních, které vykonají, tak aby 
došlo ke snížení spotřeby plynu o 15 % v kontextu 
cílů nařízení Rady o koordinaci opatření vedoucích ke 
snížení spotřeby plynu z července 2022. 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, Evropský 
energetický regulátor ACER, Koordinační skupina pro 
zemní plyn (expertní skupiny při Komisi) a ENTSOG 
mají povinnost neustále sledovat dopady mechanismu 
na trhy a bezpečnost dodávek do EU.  

Pokud z monitoringu vyplyne, že dochází 
k nechtěnému  narušení trhu či se vyskytnou rizika, 
která mohou ovlivnit bezpečnost dodávek, toky 
v rámci EU nebo finanční stabilitu, Komise vydá ozná-
mení, kterým pozastavuje účinnost mechanismu.  
/M. Sitta/ 

Dozvíte se v něm, co všechno musejí kandidátské země 
před vstupem do EU splnit a jak jsou v procesu daleko. 
Ptali jsme se, na jaký počet členských států bychom se v 
příštích letech mohli dostat a proč je vlastně pro Evrop-
skou unii výhodné přijímat další členy. 

Zaposlouchejte se do nového podcastu „Bek ladí Ev-
ropu“ s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem 
Bekem. /M. Zeman/ 

 

Evropský semestr - podzimní balíček > Komise 

Dne 22. listopadu zveřejnila Komise novou Roční 
analýzu udržitelného růstu 2023 a další dokumenty 
v rámci tzv. podzimního balíčku. Jedná se mj. o Do-
poručení pro eurozónu, Zprávu o mechanismu varo-
vání či návrh Společné zprávy o zaměstnanosti. 
Zveřejnění podzimního balíčku představuje zahájení 
nového cyklu koordinace hospodářských politik, tzv. 
evropského semestru. Cílem evropského semestru je 
přispět k zajištění zdravých veřejných financí a sta-
bility EU, podpoření hospodářského růstu a zameze-
ní nadměrné makroekonomické nerovnováze v EU.  

Nový evropský semestr je výrazně ovlivněn dopady 
války na Ukrajině na členské státy a prováděním plánu 
na omezení závislosti na importu fosilních paliv  
a podporu obnovitelných zdrojů energie REPowerEU. 
Dokumenty podzimního balíčku současně reflektují do-
pady silné inflace projevující se zejména v cenách 
energií a potravin v jednotlivých členských státech EU  
a s tím spojená rizika pro evropské domácnosti  
a podniky. 

I v rámci nového evropského semestru představuje 
klíčový význam reformního procesu v EU implementa-
ce tzv. plánů pro oživení a odolnost (v případě ČR 
Národního plánu obnovy). Na základě těchto plánů 
čerpají členské státy podporu z tzv. Nástroje pro 
oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, 
RRF). Podpora z RRF se zaměřuje na aktuální i dlou-
hodobé evropské prioritní oblasti, jakými jsou napří-
klad zelená a digitální transformace. REPowerEU  
a RRF tak přestavují klíčové nástroje nejen pro zvlád-
nutí procesu post-pandemické obnovy členských států 
a realizace dlouhodobých reforem, nýbrž budou hrát 
klíčovou úlohu při řešení hospodářských a sociálních 
dopadů války na Ukrajině a řešení s tím spojených 
rizik pro členské státy. /T. Nalejvač/ 
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Zasedání Rady pro zemědělství > Rada 

Dne 21. listopadu proběhla Rada pro zemědělství 
a rybolov, které předsedal ministr zemědělství Zde-
něk Nekula.  

Jako první bod proběhla informace Komise a následná 
politická diskuze k implementaci Nové lesnické strate-
gie EU do roku 2030. Komise informovala členské stá-
ty o probíhajících iniciativách vyplývajících ze strategie 
pro lesy, konkrétně o připravených vodítkách o přírod-
ních lesích, zalesňování a obnově lesů šetrných k biolo-
gické rozmanitosti a o přírodě bližšímu lesnictví. Během 
diskuze členské státy připomenuly, že lesy jsou v rámci 
EU velice rozmanité a proto je třeba respektovat prin-
cip subsidiarity. Komise v reakci připomenula, že v ob-
lasti klimatu, energetiky a životního prostředí má Komi-
se sdílené kompetence a že subsidiarita v lesnictví není 
potlačována.  

Jednání pokračovalo sdělením Komise o energetické 
transformaci sektorů rybolovu a akvakultury. Cílem 
dané iniciativy je zlepšit odolnost obou odvětví pro-
střednictvím snížení závislosti na fosilních palivech, 
zlepšit energetickou účinnost a přejít na čisté a obnovi-
telné zdroje energie a doplňkové technologie pohonu.  

Následně Komise představila své sdělení týkající se 
rozvoje sektoru pěstování a využívání řas v EU, které 
zveřejnila 15. listopadu. V obou případech členské 

státy vyjádřily podporu iniciativám. Odpoledne Ko-
mise představila nařízení o obnově přírody, které 
stanovuje závazné cíle pro obnovu degradovaných 
ekosystémů, stanovišť a druhů v EU, se zaměřením 
na zemědělské, lesnické a námořní aspekty.  

Řada členských států podpořila předložené cíle pro 
obnovu přírody. Nicméně zmiňovaly některé výhrady 
k návrhu, jako je nedostatečná metodologie, omeze-
né finanční zdroje, administrativní zátěž, soulad 
s dalšími EU politikami a nástroji nebo nedostatečné 
zapojení členských států.  

Jako předposlední bod Komise představila sdělení o 
zajištění přístupnosti a cenové dostupnosti hnojiv, 
které bylo zveřejněno 9. listopadu. Dle Komise cel-
kový přechod k udržitelnosti není prospěšný jen kvůli 
klimatickým a environmentálním cílům, ale i snížením 
závislosti na externích zdrojích.  

Potenciál do budoucna vidí v možnostech strategic-
kých plánů společné zemědělské politiky a investicích 
do alternativních technologií a výzkumu, zvýšení re-
lativní spotřeby organických hnojiv a využívání hnojiv 
cíleně a účinně.  

/F. Mocák/ 

Zasedání Rady Evropského hospodářského prostoru > Rada 

Dne 23. listopadu se v Bruselu uskutečnilo 55. zase-
dání Rady Evropského hospodářského prostoru 
(EHP), na kterém se ministři věnovali zejména ruské 
agresi proti Ukrajině a aktuální situaci kolem ener-
getické bezpečnosti v Evropě. Českou republiku a 
zároveň Radu EU na jednání zastupoval ministr za-
hraničních věcí Jan Lipavský. 

Diskuze se týkala zejména výzev pro nadcházející zi-
mu, jako je ochrana a posílení klíčové infrastruktury, 
humanitární pomoc nebo migrace z Ukrajiny do EU. 
Ministři se také zabývali kybernetickou bezpečností, či 
makrofinanční pomocí Ukrajině a poválečnou rekon-
strukcí země. Debata se stočila i k potřebám energetic-
ké transformace v rámci EU a k otázkám energetické 

bezpečnosti. Ministři rovněž zhodnotili celkové dosa-
vadní fungování Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru, která upravuje legislativní rámec pro vzta-
hy Evropské unie a Lichtenštejnska, Islandu a Norska.  

Zasedání předsedala za stranu EHP islandská minis-
tryně zahraničních věcí Thórdís Kolbrún 
R. Gylfadóttir,. Jednání se také zúčastnili norská mi-
nistryně zahraničí Anniken Huitfeldtová, velvyslanec 
Lichtenštejnska při EU Pascal Schafhauser, místopřed-
seda Komise Maroš Šefčovič a zástupci Evropské 
služby pro vnější činnost a Generálního sekretariátu 
Rady. /R. Franěk/ 

Zasedání Rady pro energetiku > Rada 

Dne 24. 11. 2022 proběhlo v Bruselu další mimořád-
né zasedání Rady TTE ve formátu ministrů pro ener-
getiku pod taktovkou CZ PRES, kterému předsedal 
ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.  

Na úvod zasedání Rady si ministři vyslechli  aktuální 
sdělení od Germana Galushchenka, ukrajinského minis-
tra pro energetiku, který informoval, že 23. listopadu 
podnikla Ruská federace další raketový útok na kritic-
kou energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Od 10. října 
útoky způsobily blackouty ve všech regionech, kromě 
části Kyjeva. Vzhledem k propojení elektroenergetické 
infrastruktury se blackouty přenesly i do Moldavska. 
Komise  v reakci uvedla, že se předešlý den spojila s 
předsedou vlády Moldavska a zmínila, že zaslala ge-
nerátory a další potřebný materiál. Zároveň vyzvala 
členské státy  k intenzifikaci pomoci jak pro Ukrajinu 
tak Moldavsko. České předsednictví rovněž podpořilo 

požadavek na poskytnutí pomoci.  

V prvním bodě řádného programu k návrhu nařízení 
Rady o posílení solidarity prostřednictvím lepší koor-
dinace nákupu plynu, přeshraničních výměn plynu 
a spolehlivých referenčních cen a návrhu nařízení Ra-
dy k vytvoření rámce pro urychlenou výstavbu obno-
vitelných zdrojů vyjádřily téměř všechny členské státy 
podporu aktuálním kompromisním textům. Na základě 
diskuze oznámil ministr J. Síkela shodu nad předlože-
nými texty, které však budou formálně schváleny 
na další mimořádné Radě, která bude svolána na 
úterý 13. prosince, ještě před konáním Evropské rady 
15. a 16. prosince, a to společně s dohodou o textu 
nařízení k tržnímu korekčnímu mechanismu v duchu 
závěrů říjnové Evropské rady. V návaznosti na výsle-
dek této mimořádné Rady bude rozhodnuto o dalším 
postupu, včetně projednání návrhu /Pokr. na str. 4/ 
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na prosincové Evropské radě.  

V rámci dalšího bodu jednání komisařka Kadri Simso-
nová představila návrh nařízení Rady k tzv. tržnímu 
korekčnímu mechanismu. Návrh Komise vydala 22. lis-
topadu na základě vodítek Evropské rady 
z 20. a 21. října, požadavku ministrů na Radě 
pro energetiku 9. září a dopisu 15 členských států, kte-
ré požadovaly zastropování cen plynu. Představené 
opatření by mělo udržet ceny plynu pod kontrolou tak, 
aby se neopakovala situace z léta tohoto roku, kdy 
byly ceny plynu déle než měsíc několikanásobně vyšší 
než dosavadní maxima. Komise zdůraznila, že se ne-
jedná o pevný cenový strop, a že dynamická povaha 
mechanismu je zajištěna dynamickými podmínkami, 
které musí být splněny jak pro jeho aktivaci, tak pro 
jeho ukončení či automatickou deaktivaci. Spuštění me-
chanismu by mělo nastat automaticky, pokud budou 
naplněny dvě podmínky: 1) pokud ceny month front na 

TTF přesáhnout cenu 275 eur po dobu dvou týdnů a 
2) pokud bude rozdíl mezi cenou plynu na spotovém 
trhu během posledních deseti dnů tohoto dvoutýden-
ního období vyšší o 58 eur než referenční cena pro 
LNG. V následné diskuzi  řada členských států ozna-
čila mechanismus jako nedostatečně ambiciózní s tím, 
že takto nastavený nebude mít na ceny plynu žádný 
dopad a jako takový neplní zadání Evropské rady.  
Delegace Německa, Rakouska a Nizozemska pouká-
zaly na hrozící nebezpečí pro fungování trhu se zem-
ním plynem, riziko přesunu energetických burz do 
třetích zemí, nutnost posílit povinné úspory ve spotře-
bě a také na ohrožení bezpečnosti dodávek plynu.  

V rámci neformálního oběda následně jednali mini-
stři o dopadech vysokých cen energií na evropský 
průmysl a o možných řešeních s předsedy hospodář-
ských komor Rakouska a České republiky. /M. Sitta/ 

Zasedání Rady pro obchod > Rada 

Na programu jednání Rady pro zahraniční věci ve 
formátu pro obchod v tradičním listopadovém termí-
nu (25. listopadu) byla diskuze ke stavu reformy 
Světové obchodní organizace (WTO) a k přípravě 
13. ministerské konference WTO, dále obchodní 
vztahy EU a USA a obchodní podpora Ukrajiny. De-
legaci ČR vedl ministr Jozef Síkela.  

V případě reformy WTO bylo ze strany místopředse-
dy Komise Valdise Dombrovskise konstatováno, že i 
přes pozitivní výsledky červnového zasedání 
12. ministerské konference aktuální vývoj jednání stag-
nuje. V rámci formálně spuštěného procesu moderniza-
ce organizace sice panuje shoda na prioritní obnově 
plné funkčnosti Systému pro řešení sporů do roku 2024, 
konkrétní návrhy však dosud na stole nejsou a přetrvá-
vá nejistota ohledně záměrů USA, jež budou pro řešení 
zablokované situace klíčové. V oblasti implementace 
závazků červnového zasedání 12. ministerské konfe-
rence rovněž zaznělo, že rozhodnutí o možném rozšíře-
ní tzv. waiveru na vakcíny (tedy procedurálního zjed-
nodušení povinností v oblasti ochrany práv duševního 
vlastnictví) rovněž na oblast terapeutik a farmaceutik 
s velkou pravděpodobností do konce roku 2022 učině-
no nebude. Členské státy se ve svých intervencích ves-
měs shodovaly na nutnosti zachování vhodného načaso-
vání a vůdčí role EU v procesu modernizace a sdělova-
ly své citlivé záležitosti v jednotlivých oblastech. 

Diskuze k obchodním vztahům EU a USA se týkala 
zejména dvou hlavních bodů, a to přípravy nadcházejí-
cího zasedání Rady pro obchod a technologie (TTC) 
jakožto hlavní platformy bilaterální spolupráce a také 

dopadů zákona Inflation Reduction Act (IRA). Komise 
uvedla, že prozatím nemůže sdělit žádné konkrétní 
výstupy z jednání Task force ustavené za účelem 
hledání řešení IRA, učiní tak nicméně na zasedání 
TTC, přičemž jednání budou s velkou pravděpodob-
ností pokračovat i v roce 2023. Členské státy se 
téměř jednomyslně shodovaly na nutnosti řešit diskri-
minační dopady IRA co nejdříve, již se však lišily 
v pohledu na způsob a míru urgence, s jakou je tře-
ba ze strany EU reagovat. Nejvýrazněji v tomto 
směru vystoupily Francie a Maďarsko, jejichž ministři 
zdůraznili nutnost obrany evropských zájmů a potře-
bu analogické podpory unijních firem. 

Pokud jde o obchodní pomoc Ukrajině, členské stá-
ty se vyjádřily pro její posílení, a to jak skrze pro-
dloužení tzv. autonomního obchodního nástroje, který 
do června 2023 pozastavil uplatňování cel na veš-
kerý ukrajinský dovoz, tak i skrze možnosti dané 
Asociační dohodou, resp. Prohloubenou komplexní 
obchodní dohodou EU – Ukrajina (CDFTA). Komise 
předloží revidovaný Akční plán spolupráce a zaměří 
se také užší integraci Ukrajiny do vnitřního trhu EU. 
Členské státy postup podpořily, byť některé zmínily 
nutnost monitoringu dopadů liberalizačních opatření 
na trh EU. 

Tématem pracovního oběda ministrů byl aktuální 
stav obchodních jednání se třetími zeměmi, a to jak 
aktuálně probíhajících negociací, tak informací stran 
dohod již dokončených a čekajících na formální pod-
pis a uzavření. /E. Drnovská/ 

Plenární zasedání > Evropský parlament 

Od pondělí 21. do čtvrtka 24. listopadu se uskutečni-
lo plenární zasedání Evropského parlamentu ve 
Štrasburku. K hlavním bodům na agendě pléna pat-
řily následující rozpravy: hlasování o schválení tzv. 
směrnice o „ženách ve správních radách“, hlasování 
o designaci Ruské federace jako teroristického státu, 
hlasování o nových pravidlech pro posílení odolnos-
ti kritické infrastruktury EU a hlasování 
o schválení makrofinanční půjčky pro Ukrajinu 
ve výši 18 miliard eur. Evropský parlament zároveň 
v tomto týdnu oslavil 70. výročí svého vzniku. 

V úterý 22. listopadu proběhla rozprava a následně 
i hlasování o směrnici Evropského parlamentu a Rady 
o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů 
kotovaných společností a o souvisejících opatřeních. 
Tato směrnice zavede transparentní postupy náboru 
zaměstnanců ve společnostech, aby bylo do července 
2026 zajištěno, že alespoň 40 % nevýkonných ředi-
telských postů nebo 33 % všech ředitelských postů 
bude muset být obsazeno osobami z nedostatečně 
zastoupeného pohlaví. 

/Pokr. na str. 5/ 
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Program evropských institucí od 29. listopadu do 5. prosince > Informace 

Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a 
sport, 28. až 29. listopadu 

Ministři členských států EU odpovědní za vzdělávání, 
mládež, kulturu a sport se setkají v Bruselu a budou 
jednat o Evropském prostoru vzdělávání v době rus-
ké agrese proti Ukrajině, Evropském roce mládeže 
2022, solidaritě týkající se ukrajinského kulturního 
odvětví. 

Zasedání Rady pro konkurenceschopnost, 1. pro-
since 

Očekává se, že ministři přijmou obecný přístup k aktu 
o čipech. 

Zasedání ministrů pro výzkum a vesmír, 2. prosin-
ce 

Očekává se, že ministři odpovědní za výzkum při-
jmou závěry o výzkumných infrastrukturách a 

o Novém evropském programu inovací a poku-
sí se dosáhnout přijetí doporučení Rady o hlav-
ních zásadách pro zhodnocování znalostí.  

Zasedání Rady pro dopravu, 5. prosince 

Ministři dopravy mají přijmout obecný přístup k 
návrhu revidovaného nařízení o transevropské 
dopravní síti (TEN-T). Ambicí politiky TEN-T je 
zajistit udržitelnou a efektivní dopravu napříč 
celou Unií a zároveň posílit sociální, hospodář-
skou a územní soudržnost. Cílem uvedeného návr-
hu je vybudovat spolehlivou, plynulou a vysoce 
kvalitní transevropskou dopravní síť, která do 
roku 2050 zajistí udržitelné propojení napříč 
Evropskou unií bez fyzických přerušení, úzkých 
míst nebo chybějících spojů.  

Zasedání Euroskupiny, 5. prosince 

 

Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parlamen-
tu a Rady o odpovědnosti za vadné výrobky 
(vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu)  

Rámcová pozice ke sdělení Komise k politice rozšiřování 
EU 2022 (vypracovalo Ministerstvo zahraničních věcí)  

Rámcová pozice k návrhu nařízení Rady, kterým se mění 
nařízení Rady (EU) č. 389/2012, pokud jde o výměnu 
informací uchovávaných v elektronických registrech, které 

se týkají hospodářských subjektů přepravujících zboží 
podléhající spotřební dani mezi členskými státy pro 
obchodní účely (vypracovalo Ministerstvo financí) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parla-
mentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro poskyto-
vání podpory Ukrajině (Makrofinanční pomoc +) a 
souvisejícím návrhům na změnu nařízení k víceletému 
finančnímu rámci a finančního nařízení (vypracovalo 
Ministerstvo financí) 

Schválené rámcové pozice > Rámcové pozice 

Malé a střední podniky (s méně než 250 zaměstnanci) 
budou z oblasti působnosti směrnice vyloučeny. Směrnice 
dále zavádí další postupy a i možnost pokut pro podni-
ky, které transparentně nejednají. Jelikož jde o směrnici, 
členské státy EU budou mít dva roky na její implementaci. 

Ve středu 23. listopadu přijali poslanci Evropského par-
lamentu usnesení, které prohlašuje Ruskou federaci za 
stát, který podporuje terorismus. Usnesení je reakcí na 
devět měsíců trvající válečný konflikt na Ukrajině a na 
nedávné masové útoky Ruska na ukrajinskou kritickou 
infrastrukturu. Prohlášením Ruska za stát podporující tero-
rismus chtějí poslanci připravit půdu pro to, aby se prezi-
dent V. Putin a jeho vláda za tyto zločiny zodpovídali 
před mezinárodním tribunálem. Zajímavostí je i fakt, že 
bezprostředně po schválení usnesení byly napadeny we-
bové stránky Evropského parlamentu hackerskou skupi-
nou. 

Poslanci dále v úterý 22. listopadu hlasovali pro přijetí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení odol-
nosti kritických subjektů. Nová legislativa by měla posílit 
ochranu kritické infrastruktury EU zavedením harmonizo-
vaných minimálních pravidel pro posuzování rizik a pro 
národní strategie odolnosti. Sladily se rovněž definice 
kritické infrastruktury a komunikační postupy. 
V každé zemi vzniknou také jednotná kontaktní místa, 

která usnadní přeshraniční komunikaci. 

Nová pravidla se budou vztahovat na 11 odvětví: 
energetiku, dopravu, bankovnictví, infrastrukturu fi-
nančních trhů, digitální infrastrukturu, pitnou a odpadní 
vodu, potraviny (včetně výroby, zpracování a dodá-
vek), zdravotnictví, veřejnou správu a vesmír. 

Ve čtvrtek 24. listopadu schválili poslanci makrofinanč-
ní půjčku Ukrajině ve výši 18 miliard eur. Půjčka by 
měla pokrýt základní měsíční výdaje ukrajinského stá-
tu až do poloviny roku 2023. Půjčka má za cíl podpo-
řit obnovení ukrajinské kritické infrastruktury a je vá-
zaná podmínkami na politické a ekonomické reformy, 
které jsou nutné pro další přiblížení Ukrajiny k EU.  

Poslanci v úterý 22. listopadu rovněž oslavili 70. výro-
čí založení Evropského parlamentu, které v roce 1952 
bylo známé jako Společné shromáždění Evropského 
společenství uhlía oceli. Na oficiální oslavu byli pozvá-
ní předsedové vlád tří hostitelských zemí Parlamentu - 
francouzská premiérka Élisabeth Borneová, belgický 
premiér Alexander de Croo a lucemburský premiér 
Xavier Bettel.  

/J. Janek/ 


