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Úvodník

s válkou Ruska na Ukrajině a pokračující
podporu Ukrajině, žádosti o členství v EU
U krajiny, Moldavské r epubliky
a Gruzie, hospodářské otázky a výstupy
Konference o budoucnosti Evropy. Zasedání Evropské rady bude ve čtvrtek dopoledne předcházet setkání vedoucích
představitelů EU a západního Balkánu,
kteří budou diskutovat zejména o pokroku v integraci do EU a o výzvách vyplývajících z ruské agrese vůči Ukrajině. Věnovat se ale budou také opatřením zaměřeným na vytváření příležitostí pro
mladé lidi a řešení problému „odlivu
mozků“ v regionu západního Balkánu.
V pátek pak bude zasedání Evropské
rady zakončeno ještě eurosummitem.
Zatímco konec týdne je v Bruselu vyhrazen Evropské radě, v pondělí a v úterý se
v Lucemburku uskutečnila dvě jednání
Rady EU. V pondělí to byla Rada pro
zahraniční věci, která se zabývala dopady ruské agrese na Ukrajině na potravinové zabezpečení, prioritami spolupráce
EU s Egyptem a aktuálním děním v oblasti
Afrického rohu. V úterý se koná Rada pro
obecné záležitosti, která má na programu především přípravu Evropské rady,
Konferenci o budoucnosti Evropy, doporučení pro jednotlivé členské země na rok
2022 v rámci evropského semestru a návrh nařízení o transparentnosti a cílení
politické reklamy.
Evropský parlament má tento týden před
sebou dílčí plenární zasedání v Bruselu.
Poslanci se budou ve středu a ve čtvrtek
věnovat několika návrhům z balíčku Fit
for 55, zasedání Evropské rady, prodloužení platnosti EU Covid certifikátů a povedou rozpravu s chorvatským premiérem
Plenkovićem v rámci série debat
s názvem To je Evropa.

Zasedání Rady pro hospodářské a
finanční věci

Milé čtenářky a čtenáři,
Evropa jako úkol, tak zní motto českého
předsednictví v Radě EU, do jehož začátku zbývá už jen pár dní. Spolu
s pěti hlavními prioritními oblastmi, logem a dalšími vizuálními prvky ho minulý týden představil předseda vlády,
ministr pro evropské záležitosti a vedoucí Úřadu vlády ČR na tiskové konferenci, ze které si můžete v tomto čísle
newsletteru přečíst reportáž.
Více si můžete přečíst také o první
předsednické akci, kterou máme úspěšně za sebou a kterou byla minulý čtvrtek oficiální návštěva Konference předsedů Evropského parlamentu v Praze.
Tomuto týdnu bude dominovat zasedání Evropské rady, které se v Bruselu
uskuteční ve čtvrtek a v pátek. Na programu má vztahy EU s partnery
v Evropě, nejnovější vývoj v souvislosti

Setkání s delegací Evropského
parlamentu

Představení priorit českého předsednictví

V tomto čísle naleznete
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Česká republika představila
15. června pět prioritních oblastí na
které se zaměří během předsednictví
Rady. Mezi ně patří: zvládnutí
uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru, strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí.
Politická i vojenská podpora Ukrajiny
ze strany EU a členských zemí, která
spadá do první priority, je v bytost-
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ném zájmu EU. Předsednictví ČR bude
působit ve prospěch dosažení konsensu
ve věci udělení kandidátského statusu
Ukrajině.
Ruská agrese způsobila nejmasivnější
uprchlickou krizi od 2. světové války.
EU musí podniknout všechny kroky, které
přispějí k tomu, aby co nejlépe zvládla
bezprecedentní uprchlickou vlnu zejména žen a dětí z válkou postižené Ukrajiny. České předsednictví bude v této
oblasti stavět na principech solidarity,
efektivity a flexibility./Pokr. na str. 2/

Ve spolupráci s Komisí se zaměří na flexibilní přesuny
finančních prostředků a vytvoření nezbytných struktur na
pomoc nejpostiženějším členským státům, organizacím
a občanskému sektoru. Prioritou bude ochrana dětí
a zajištění jejich přístupu ke vzdělání. Pro zapojení žen
do trhu práce bude nutné zajistit dostatečné kapacity
předškolní péče a mimoškolních aktivit. Důležitou prioritou bude také koordinace při zajištění zdravotní péče.
Dalším důležitým úkolem českého předsednictví bude
poválečná obnova Ukrajiny.
Druhou oblastí je energetická bezpečnost. EU nemůže
být životně závislá na zemích, které přímo ohrožují její
bezpečnost, a musí se proto zbavit závislosti na ruském
plynu, ropě i uhlí. České předsednictví se zaměří na
otázky energetické bezpečnosti EU, jejíž význam
v současnosti převyšuje energetickou tranzici, a na
urychlenou implementaci REPowerEU, jehož významnou
součástí je diverzifikace zdrojů včetně logistického zajištění, energetických úspor a zrychlení přechodu na nízkoemisní a obnovitelné zdroje energie.
Důležitá je i dekarbonizace průmyslu EU a přechod od
zemního plynu na vodík, což bude vyžadovat realizaci
ambiciózního plánu rozvoje vodíkové infrastruktury, skladování a terminálů. Základ pro dekarbonizaci vytváří
pravidla stanovená v balíčku Fit for 55. České předsednictví se ovšem prioritně zaměří především na maximální
reflexi hlavního krátkodobého cíle, tedy zbavení se závislosti na ruských fosilních palivech. České předsednictví se bude také věnovat energetické účinnosti (EED) a
využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Zásadní je současně rozvoj energetické infrastruktury,
což povede k posílení energetické odolnosti EU jako celku. V neposlední řadě se české předsednictví zaměří na
roli jaderné energetiky v zajištění energetické bezpečnosti EU a plnění klimatických cílů EU.
V oblasti dopravy se předsednictví soustředí na snižování emisí, podporu dopravních módů šetrných k životnímu
prostředí a na infrastrukturu pro alternativní paliva jako
klíčového předpokladu pro rozvoj čisté mobility. Zároveň se zaměří na rozvoj transevropské dopravní sítě s
cílem usnadnit dopravní toky napříč členskými státy
a současně podpořit dekarbonizaci dopravy. České
předsednictví se zároveň soustředí na implementaci
vhodné kombinace nástrojů, které sníží negativní sociální
a ekonomické dopady již dnes vysokých cen energií.
Třetí priorita se týká posílení evropských obranných
kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru.
Vzhledem k rostoucí globální nestabilitě se české předsednictví zaměří na zvyšování bezpečnosti a obranyschopnosti, a to především v partnerství s NATO. Specificky se soustředí na podporu implementace klíčových
témat v rámci Strategického kompasu. Zásadní je rozvoj dlouhodobé spolupráce na strategických vojenských
systémech. Kromě zajištění potřebných kapacit, včetně
těch podpůrných stavících na existujících technologiích, se
české předsednictví zaměří na spolupráci a investice do
snížení technologické závislosti, zejména vzhledem k novým disruptivním technologiím, a na zajištění odolnosti
kritických hodnotových řetězců potřebných pro tyto technologie.
České předsednictví se zároveň bude věnovat kybernetickým hrozbám a geopolitickým souvislostem nových
technologií (a vesmíru). Dále se také soustředí na rychlý
rozvoj tzv. hybridního toolboxu, boj proti dezinformacím
a bezpečnost kyberprostoru.
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Čtvrtou oblast představuje strategická odolnost evropské ekonomiky.
Pandemie covidu-19 a ruská agrese vůči Ukrajině
vedly k inflačnímu šoku, zvýšené tržní nejistotě a odkryly křehkost globálních dodavatelských řetězců.
Ruská invaze způsobila největší disrupci komoditních
trhů za posledního půl století. EU musí zásadně snížit
závislost na nepřátelských či nestabilních režimech.
Řešením pro EU není snaha o úplnou soběstačnost.
Od potravin, přes léčiva po polovodičové čipy je třeba detailně rozumět dodavatelským řetězcům a jejich
zranitelnosti a následně posílit jejich odolnost. Pro evropské firmy musí být zabezpečena dostupnost strategických surovin a dílů. Zvláštní důraz bude kladen
na bezpečnost dodavatelských řetězců informačních
technologií. České předsednictví se bude soustředit na
akceleraci postupu při uzavírání obchodních dohod s
demokratickými státy a na prohloubení transatlantické
spolupráce v rámci Rady EU-USA pro obchod a technologie. Podstatné je také zrychlení digitalizace a
automatizace evropského průmyslu, což umožní rozšířit konkurenceschopnou výrobu v EU zejména s důrazem na strategické sektory. Efektivnější oběhové hospodářství přispěje ke snížení potřeby dovozu primárních materiálů.
Zelená a digitální tranzice se musí uskutečňovat tak,
aby podpor o vala kon ver ge n ci s měr em
k nejvyspělejším regionům. Současně je třeba podpořit rozvoj dovedností Evropanů potřebných pro jejich
schopnost adaptovat se na měnící se podmínky, což je
předpokladem globální konkurenceschopnosti Evropské unie. Ve všech těchto oblastech bude hrát zásadní
roli podpora prostřednictvím investičních politik EU,
zejména politiky soudržnosti.
Pátou oblastí, na kterou se bude soustředit české
předsednictví, je odolnost demokratických institucí.
České předsednictví se zaměří na posilování odolnosti
institucí, které mají zásadní vliv na udržování a rozvoj
hodnot demokracie a právního státu v EU. Patří mezi
ně například transparentní financování politických
stran, nezávislost masových sdělovacích prostředků
a otevřený dialog s občany.
Konference o budoucnosti Evropy vytvořila unikátní
prostor pro občany a zejména mladé lidi debatovat
o budoucnosti Evropy a přinášet podněty pro budoucí
politiky Unie. České předsednictví se bude soustředit
na využití těchto podnětů a vytvoření prostoru
pro pokračování debaty. České předsednictví se také
soustředí na dodržování a posilování svobod
a evropských hodnot v offline i online prostředí. Narovnávání podmínek pro evropské i mimoevropské
firmy, zejména v oblasti dopadů na životní prostředí
a klima a respektování lidských práv, vytvoří podmínky pro další rozvoj obchodní výměny na otevřených
trzích. Spolu s dalšími demokratickými státy bude
předsednictví pracovat na tom, aby v digitálním prostředí byly respektovány základní práva a svobody.
EU má v řadě oblastí týkajících se nových technologií,
jako je umělá inteligence, příležitost využít výhodu
„first mover“, který má možnost stanovit pravidla globální hry. České předsednictví chce také přispět k
posílení transparentnosti kryptoměn a snížení rizika
jejich zneužívání. Více nejen o prioritách, ale i o aktualitách naleznete na novém webu českého předsednictví. /D. Březina/

Doporučení Národního konventu o EU > Národní konvent o EU
Již tuto středu vydá Národní konvent o EU doporučení
vzniklá na základě kulatého stolu z
3. června, jehož tématem byly Závěry a implementace výstupů Konference o budoucnosti Evropy. Debaty
se zúčastnili zástupci státní správy, akademické, sociální a hospodářské sféry, společně s reprezentanty
evropských institucí, neziskového sektoru a dalšími
účastníky. Odborným garantem kulatého stolu byl
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.
Debata Národního konventu o EU se zaměřila na čtyři
diskuzní otázky. (1) Jak docílit toho, aby byla závěrům
Konference přikládána vetší pozornost občanů a médií?
(2) Jak zajistit úspěšnou implementaci výstupů Konference o budoucnosti Evropy? (3) Je vhodné využívat některé
aspekty Konference i po jejím ukončení? (4) A jakou roli
v tomto může Česká republika hrát?
Předkladatelé stanovisek i diskutující se z hlediska výstupů Konference shodovali, že hlavním úspěchem je zapojení občanů napříč Unií do diskuzí nad její budoucností.
Toho bylo docíleno i díky digitální platformě, která byla
pro účely Konference vytvořena a je důležité, aby byla
tato platforma pro účely komunikace s občany zachována i do budoucna. Pro zkvalitnění uživatelské zkušenosti
občanů se vkládáním názorů na digitální platformu, by
bylo vhodné zajistit, aby bylo na každý vložený komentář reagováno ze strany správců platformy. Evropská
unie by měla zachovat digitální platformu, která byla
vytvořena pro účely Konference, a členské státy by měly
platformu nadále používat pro komunikaci s občany. Pro

zkvalitnění komunikace s občany by zároveň bylo
důležité zajistit, aby komentáře nahrané na platformy
obdržely feedback. Česká republika by měla usilovat
o to, aby byla komunikace o EU nadále prioritizována v oblastech, ve kterých již existují komunikační nástroje a strategie pro informování občanů, a posílena
v oblastech, kde tomu tak zatím není. Zároveň by se
měla Česká republika více zaměřit na oblast vzdělávání o fungování Evropské unie a roli České republiky
jako členské země. Česká republika by se měla v
rámci diskuzí o Evropské unii snažit o širší zapojení
občanů, především pak těch skupin, které se o dění na
evropské úrovni nezajímají. Větší zapojení občanů by
mohlo být dosaženo například pravidelnými konzultacemi s občany, které by mohly být iniciovány na základě zasílaných otázek občanů nejvyšším politickým
představitelům. Evropská unie a její členské země by
se i v návaznosti na válku na Ukrajině měly zaměřit
na posílení odolnosti vůči externím aktérům, a to například v oblasti dezinformací. Toho by měly dosáhnout skrze aktivní komunikaci o EU a kvalitní vzdělávání o jejím fungování.
Více informací o činnosti Národního konventu o EU
naleznete na webu www.narodnikonvent.eu, na účtech
a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook (Národní
konvent o EU) nebo Instagram (@Narodnikonvent). Z
kulatého stolu budou vypracována doporučení, která
budou představena vládě České republiky a dalším
tvůrcům české evropské politiky. /K. Bartáková/

Zasedání Rady pro zahraniční věci > Rada
Ve dnech 12. až 17. června proběhla v Ženevě dvakrát odložená 12. ministerská konference Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“). Na okraj konference, která je nejvyšším orgánem WTO s pravomocí
určovat závazné směry dalšího vývoje organizace,
proběhlo také dvojí zasedání Rady ministrů obchodu.
Delegaci ČR vedl ministr Jozef Síkela.
Rada přijala dvojí závěry, a to u příležitosti zahájení
konference, a poté u příležitosti jejího uzavření s tím, že
druhé závěry reflektovaly dosažené výsledky. Komise v
nich doporučila Radě tyto výstupy podpořit jako vyvážený balíček. Přijato bylo rovněž rozhodnutí Rady dle čl.
218 SFEU o pozici Rady k právně závazným výstupům
konference, což je formální krok dle procedur primárního
práva.
Zatímco zasedání Rady přijalo dokumenty spíše formální
povahy, skutečně náročná vyjednávání se odehrávala
přímo mezi členy WTO (EU v rámci WTO zastupuje Komise, konference se nicméně účastní jednotlivé delegace
zvlášť). Oproti nepříliš optimistickým výhledům před zahájením konference lze její celkové výsledky nakonec
hodnotit pozitivně, na čemž se odrazilo především odhodlání klíčových členů a předsednictva WTO a také
rozhodnutí o prodloužení konání konference o dva dny
s cílem dotažení jednání. Výsledkem je tzv. „Ženevský
balíček“, který reaguje na všechny klíčové oblasti stanovené EU v rámci její vyjednávací strategie.
Pokud se podíváme blíže na konkrétní výsledky, pozitivní
je prodloužení moratoria na cla z elektronických přenosů
(tzv. e-commerce moratorium), které tradičně naráží na
odpor rozvojových zemí. Prodloužení však jednoznačně
přispěje k posílení stability a předvídatelnosti elektronicTýden v EU — 13. až 19. června 2022

kého obchodování v postpandemické době, byť je
moratorium platné pouze do příští ministerské konference. Dosažena byla také shoda na nutnosti organizační reformy WTO.
Snížení ambicí z pohledu EU je pak zřejmé v případě
deklarace k postpandemické připravenosti, jež vychází z původní iniciativy Ottawské skupiny Trade and
Health. Na finální deklaraci se projevilo značné zobecnění, nezbytné pro zajištění jeho široké přijatelnosti. Jakožto součást širší reakce na pandemii byl nicméně členy WTO odhlasován tzv. TRIPS waiver, a to fakticky v podobě kompromisu tzv. čtyřky (EU, USA, JAR
a Indie), který umožní vládám autorizovat výrobu
vakcín na covid-19 v rozvojových zemích
za zjednodušených pravidel, ovšem nadále za předpokladu ochrany obchodního tajemství jako nezbytné
podmínky rozvoje výzkumu a inovačního potenciálu.
Nepochybně významným krokem je taktéž dosaženi
dohody na subvencování rybolovu, přestože jejím
předmětem jsou prozatím pouze některé elementy,
jako je zákaz subvencí do nelegálního a neregulovaného rybolovu, rybolovu na volném moři a stanovení
požadavků pro ochranu nadměrně lovených rybích
populací. Členové se nově shodli také na vytvoření
trust fondu na podporu kapacit rozvojových a nejméně rozvinutých zemí. Velkým horizontálním cílem EU
pro 12. ministerskou konferenci WTO bylo také vypořádání se s ruskou agresí a jejími důsledky, zejména
na obchod se zemědělskými produkty. Konference
přijala mnohostranné prohlášení, které zdůrazňuje
nutnost posílení potravinové bezpečnosti a vyvarování
se exportních restrikcí na základní potraviny, nezmiňuje ale důvod této krize. /E. Drnovská/

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov > Rada
V pondělí 13. června proběhla v Lucemburku Rada
pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH). Českou delegaci vedl náměstek Jiří Šír.
Komise představila každoroční sdělení o stavu společné rybářské politiky a rybolovných právech pro nadcházející rok. Na úvod shrnula aktuální situaci v sektoru
rybolovu, který se stále potýká s následky pandemie
covidu-19, brexitu a nově také s dopady krize na Ukrajině. Dále Komise informovala o přetrvávající špatné
situaci v Baltském moři, v němž dochází k úbytku populací ryb vlivem znečištěného životního prostředí. Naopak v
oblasti Atlantiku a Středomoří se situace výrazně zlepšila díky zavedeným opatřením a víceletému plánu řízení
rybolovu. Komise zmínila důležitost vyvážené rybolovné
kapacity a nutnost kontrolovat povinnosti vykládky.
Členské státy zdůraznily své dílčí národní priority v oblasti rybolovu a zmínily hlavní problémy sektoru. Litva
zároveň představila společné prohlášení s Estonském, v
rámci něhož upozorňuje na nežádoucí chování Ruska
v Baltském moři. Konkrétně se jedná o lov tresky východní, který je nyní na úrovni EU zakázán, nicméně Rusko této situace využívá ve svůj prospěch a tresku loví
i nadále.
Dále Komise poukázala na stále probíhající proces
schvalování národních operačních programů, které jsou
nástrojem pro čerpání prostředků nového Evropského,
námořního, rybářského a akvakulturního fondu.
V této souvislosti upozornila na zpomalení procesu
schvalování ze strany členských států. Francouzské předsednictví pak informovalo o aktuálním stavu projedná-

vání návrhu nařízení o zeměpisných označeních.
Diskuze pokračovala rozpravou ohledně situace na
zemědělských trzích, kde byl představen i chorvatský bod k nepříznivým vlivům počasí. Nadále se
sleduje produkce na Ukrajině, odhady nyní hovoří o
40-50% propadu produkce obilí a olejnin oproti minulému roku. Francouzské předsednictví zdůraznilo, že
je nezbytné podporovat zachování otevřeného obchodu a je třeba zajistit chod tzv. solidarity lanes. Co se
týče celkové situace v zemědělství EU, zůstává dobrá,
nicméně meteorologická předpověď snižuje výhledy
výnosů některých plodin. Využívání výjimky pro půdu
ponechanou ladem by mělo výrazně zvýšit produkci
obilovin a olejnin.
Komise rovněž představila zprávu o uplatňování
vybraných standardů EU na dovážené zemědělsko
– potravinářské produkty, kterou se zavázala vypracovat na základě politické dohody k reformě Společné zemědělské politiky. Zpráva obsahuje komplexní
přehled stávajících aktivit a iniciativ EU při uplatňování standardů EU v mezinárodním obchodu. Dále
v odpolední části členské státy diskutovaly na téma
Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin.
Nakonec Komise informovala o současné situaci a dalším postupu při řešení nákazy afrického moru prasat.
Klíčovou prioritou EU je prevence a eradikace tohoto
onemocnění. Situace je ale nadále obtížná. Tomuto
tématu se bude věnovat i ministerská konference dne
27. září, která je organizovaná spolu s českým předsednictvím. /F. Mocák/

Zasedání Rady pro zdraví > Rada
Dne 14. června se v Lucemburku uskutečnilo zasedání
Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví
a ochranu spotřebitele (EPSCO), část zdraví.
Mezi hlavní body programu patřila dopolední výměna
názorů k návrhu nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data a odpolední diskuze ministrů k budoucnosti
strategie EU v oblasti globálního zdraví. V rámci společného oběda diskutovali ministři aktuální situaci ohledně
očkování proti covidu-19, konkrétně přetrvávající problémy s nadbytkem vakcín a potřebou revidovat smlouvy
s výrobci.
Dále Rada vzala na vědomí zprávu francouzského předsednictví a Komise o stavu projednávání návrhu nařízení
o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách, informace Komise o pokroku v implementaci nařízení č.
2017/745 o zdravotnických prostředcích a nařízení č.
2017/746 o zdravotnických prostředcích in vitro.
Komise dále informovala ohledně implementačního plánu
nařízení č. 2282/2021 o hodnocení zdravotnických tech-

nologií, o aktuální zdravotní a humanitární situaci na
Ukrajině a také předložila nejnovější data o nárůstu
případů hepatitidy a neštovic v EU. V rámci části Různé rovněž Rakousko informovalo o řešeních aktuální
situace týkající se vstupu léčivých přípravků na trh EU
a Polsko informovalo o společném dopise, který byl
adresován komisařce pro zdraví S. Kyrikaidesové ve
věci potřeby akutní nalezení řešení v podobě revize
smluv uzavřených s výrobci vakcín proti covidu-19 s
ohledem na přetrvávající nadbytky očkovacích látek.
Závěrem byly představeny priority nastupujícího českého předsednictví v Radě EU. Jednání předsedala
francouzská ministryně sociálních věcí a zdravotnictví
Brigitte Bourguignon. Komise byla zastoupena komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin Stellou Kyriakidesovou, generální ředitelkou ECDC Andreou Ammonovou a generální ředitelkou EMA Emer Cookeovou
Českou republiku na jednání reprezentoval ministr
zdravotnictví Vlastimil Válek. /M. Žiga/

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci > Rada
Ve dnech 16.-17. června 2022 proběhlo v Lucemburku
jednání ministrů financí EU, kde ČR reprezentoval ministr Zbyněk Stanjura. Jednalo se o hospodářských
dopadech války na Ukrajině, úpravě Národních plánů
obnovy, nových vlastních zdrojích EU a únikové doložce z fiskálního pravidla EU. Ministři financí schválili
Národní plán obnovy Polska a plnění kritérií pro přijetí
eura ze strany Chorvatska. ČR představila své priority
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předsednictví Rady pro hospodářské a finanční věci
(ECOFIN). Euroskupina v inkluzivním formátu projednávala návrh na dokončení bankovní unie
Jednání svázané s Radou ECOFIN začala již 16. června 2022, kdy zasedala Euroskupina ve standardním
formátu. Na základě konvergenčních zpráv Komise a
Evropské centrální banky (ECB) /Pokr. na s. 5/

ministři jednali o zavedení eura Chorvatskem. Rozhodli
se doporučit, aby se Chorvatsko stalo 20. členem eurozóny. Na zasedání euroskupiny v inkluzivním formátu
ministři jednali o vývoji bankovní unie a přijali prohlášení o budoucnosti bankovní unie. Ministři se tak dohodli na plánu velmi konkrétních opatření, která dále
posílí bankovní unii.
Řádné jednání Rady dne 17. června bylo započato projednáváním legislativních aktů, kde nejprve proběhla
diskuze na téma nových vlastních zdrojů rozpočtu EU.
Nové vlastní zdroje EU mají přispět k financování obnovy evropské ekonomiky po covidové pandemii. Jedná se
zejména o dodatečné příjmy ze systému obchodování s
emisními povolenkami, z nové globální dohody OECD
týkající se zdanění nadnárodních společností a tzv. uhlíkového cla, které má za cíl promítnout ceny emisních
povolenek do ceny dovozu zboží do Evropy. V období
2023-2030 by nové vlastní zdroje EU mohly ročně přispět do evropského rozpočtu 12 až 13,5 mld. eur, po
plném náběhu od roku 2026 až 17 mld. eur ročně.
Při projednání návrhu směrnice Rady zajišťující globální minimální úroveň zdanění pro nadnárodní společnosti v EU (II. pilíř) nedošlo k dohodě, k zablokování
přijetí tohoto návrhu došlo překvapivě ze strany Maďarska. V rámci bodu k hospodářskému oživení, již stálého
bodu agendy rady ECOFIN, ministři vzali na vědomí
stav provádění Nástroje pro oživení a odolnost (RRF).
Rada přijala prováděcí rozhodnutí o schválení plánu
Polska pro oživení a odolnost. V obecné diskuzi pak
rezonoval návrh o změnách financování Nástroje na
podporu oživení a odolnosti (RFF) včetně navýšení
zdrojů v rámci programu REPower EU.
Tématem jednání Rady ECOFIN byla také letošní hospodářská doporučení pro jednotlivé členské státy EU.
Rada schválila doporučení k národním programům reforem na rok 2022 a vydala stanovisko k programům stability a konvergenčním programům z roku 2022. Dokumenty zohledňují jarní prognózu z roku 2022 a další
uplatňování obecné únikové doložky Paktu o stabilitě

a růstu v roce 2023. To znamená, že Evropská komise
nebude ani v příštím roce zahajovat řízení při nadměrném rozpočtovém deficitu nad 3 % HDP. ČR prodloužení této doložky respektuje v kontextu dodatečných výdajů souvisejících s válkou na Ukrajině. Mezi
hlavní předsednické priority Ministerstva financí ČR
nicméně patří co nejrychlejší návrat členských zemí EU
k rozpočtově odpovědné politice a budování fiskálních rezerv. České republice je mj. doporučeno zajistit
udržitelné veřejné finance, investovat do zelené a
digitální transformace, financovat sociální a dostupné
bydlení a snížit závislost na fosilních palivech
Rada se dále dohodla na svém postoji ke změnám
směrnice Solventnost II, která je hlavním právním
předpisem EU v oblasti pojišťovnictví. Rada zdůraznila skutečnost, že odvětví pojišťovnictví a zajišťovnictví může dát k dispozici soukromé zdroje financování
evropským podnikům a může zvýšit odolnost ekonomiky tím, že poskytuje ochranu proti široké škále rizik.
V zájmu zlepšení evropského kapitálového trhu
a posílení ochrany investorů dosáhla Rada dohody
o svém postoji k přezkumu směrnice o správcích alternativních investičních fondů, což je legislativní rámec,
jímž se řídí správci hedgeových fondů, fondů soukromého kapitálu, soukromých dluhových fondů,
nemovitostních fondů a dalších tzv. alternativních
investičních fondů v Unii.
Rada přijala doporučení, jež je první součástí právního procesu, který Chorvatsku umožní stát se členem eurozóny a využívat výhod naší společné měny,
eura. Stane se tak 1. ledna 2023. Rada rovněž potvrdila dopis předsedy Rady pro hospodářské a finanční
věci Evropské radě. Evropská rada tuto záležitost
projedná na zasedání dne 24. června. Chorvatsko se
stane dvacátým členským státem EU, který přijme euro jako svou měnu. Následuje tak Litvu, která vstoupila
do eurozóny v roce 2015 jako devatenáctý členský
stát. /M. Ondičová/

Setkání s delegací Evropského parlamentu > Evropský parlament
Předseda vlády Petr Fiala a další členové vlády se ve
čtvrtek 16. června 2022 v Lichtenštejnském paláci setkali s delegací Evropského parlamentu vedenou jeho
předsedkyní Robertou Metsolovou. Hlavním tématem
schůzky bylo české předsednictví v Radě Evropské
unie. Členové delegace se v rámci návštěvy Prahy
dále setkali se zástupci obou komor Parlamentu ČR a
studenty na Univerzitě Karlově.
Před zahájením každého jednotlivého předsednictví
v Radě EU je zvykem, že nová předsednická země pozve
do svého hlavního města delegaci Konference předsedů
Evropského parlamentu (COP), která je složena
z předsedy Evropského parlamentu a předsedů všech
politických frakcí. Účelem setkání čelních představitelů
Evropského parlamentu a předsednického státu je prezentace priorit nadcházejícího předsednictví a výměna
názorů na aktuální dění. Návštěvy ČR se minulý týden za
Evropský parlament kromě předsedkyně zúčastnili Jan
Olbrycht (PL, místopředseda EPP), Gabriele Bischoffová
(DE, místopředsedkyně S&D), Ska Kellerová (DE, spolupředsedkyně Greens/EFA), Marco Zanni (IT, předseda
ID), Jan Zahradil (ECR), Martin Schirdewan (DE, spolupředseda The Left) a Laura Ferrara (IT, nezařazení). Zástupkyně frakce Renew musela svou účast zrušit. Diskuse
členů vlády se zástupci Evropského parlamentu se kromě
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priorit českého předsednictví týkala také výzev, kterým v současnosti čelí EU. „Jsme si dobře vědomi toho,
že výzvy vyplývající z ruské agrese na Ukrajinu výrazným způsobem ovlivňují naše předsednictví a zvyšují očekávání, která jsou do něj vkládána. Samozřejmě jsme tomu také uzpůsobili i naše priority, které
jsme včera představili, a byla to i významná část
dnešní diskuse, kterou jsme s reprezentanty jednotlivých frakcí v Evropském parlamentu vedli,“ prohlásil
premiér Petr Fiala. Dalšími tématy schůzky byly současná uprchlická krize vyvolaná válkou na Ukrajině,
energetická soběstačnost a energetická bezpečnost
Evropy či posilování evropské obranyschopnosti
a strategické odolnosti ekonomiky.
Předsedkyně Evropského parlamentu a členové její
delegace se v rámci návštěvy ČR setkali také se zástupci obou komor Parlamentu ČR. Sněmovní delegaci
vedla její předsedkyně Markéta Pekarová Adamová,
senátní delegaci předseda Miloš Vystrčil. Debata se
opět zaměřila na témata, která budou provázet nadcházející české předsednictví, a to důsledky ruské války na Ukrajině a odolnost EU ve všech ohledech.
„Silou Evropské unie byla, je a bude schopnost spolupráce i přes vzájemné rozdíly. /Pokr. na str. 6/

Právě schopnost překonávat tyto rozdíly nás činí silnějšími
a konkurenceschopnějšími.“, uvedla na závěr společného
setkání předsedkyně poslanecké sněmovny M. Pekarová
Adamová. R. Metsolová při své řeči vyzdvihla důležitost
tohoto prvního oficiálního setkání v rámci českého předsednictví. Ke stěžejním tématům nadcházejících měsíců bude podle ní patřit též digitalizace, ceny energií, inflace a
související sociální a ekonomické dopady. Program ná-

vštěvy delegace pokračoval debatou se studenty na
Univerzitě Karlově s názvem „Budoucnost Evropy“.
Debata byla příležitostí pro studenty napříč fakultami položit předsedkyni Evropského parlamentu otázky týkající se pomoci Ukrajině, energetické nezávislosti, chudoby, klimatických změn nebo útoků na evropské hodnoty prostřednictvím fake news.
/J. Linková/

Schválené rámcové pozice > Rámcové pozice
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se stanoví pravidla pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu (vypracovalo
Ministerstva vnitra)
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí výjimečné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na dopad ruské invaze
na Ukrajinu (vypracovalo Ministerstvo zemědělství)

Rámcová pozice k návrhu revize nařízení, kterým se
mění nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly
REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost, a
mění nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU)
2021/2115, směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí
(EU) 2015/1814 (vypracoval Úřad vlády ČR)

Program evropských institucí od 21. do 27. června > Informace
Zasedání Rady pro obecné záležitosti, 21. června,
Ministři připraví pořad jednání nadcházejícího zasedání
Evropské rady ve dnech 23. a 24. června. Vedoucí představitelé zemí EU se budou zabývat situací na Ukrajině,
projednají hospodářskou situaci, vytyčí další postup ohledně Konference o budoucnosti Evropy a povedou strategickou diskusi o vztazích Evropské unie s jejími partnery v
Evropě.
Zasedání Evropské rady, 23. až 24. června,
Evropská rada bude jednat o širší Evropě; Ukrajině; žádosti Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie o členství;
hospodářských otázkách; Konferenci o budoucnosti Evropy a vnějších vztazích.
Zasedání Eurosummitu, 24. června,
Ministři financí eurozóny budou pokračovat v diskusích o
přezkumu správy ekonomických záležitostí a ve své práci
na projektu digitálního eura.

Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a
energetiku, 27. června
Ministři energetiky budou usilovat o dosažení obecného přístupu k návrhům na změnu směrnice o obnovitelných zdrojích energie a směrnice o energetické účinnosti, které jsou součástí balíčku „Fit for 55“. Ministři
přijmou nařízení, jehož cílem je naplnit do zimy unijní
rezervy uskladněného plynu a sdílet je v duchu solidarity. Dále budou jednat o energetické situaci v EU
v souvislosti s válkou na Ukrajině. Ministři si vymění
názory na návrh na snižování emisí metanu a na návrh týkající se energetické náročnosti budov.
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