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V tomto čísle naleznete 

Milí čtenáři, 

po velikonoční přestávce je tento týden 
na programu opět několik jednání Rady 
EU a k práci se vrací také Evropský par-
lament, který uplynulé dny trávil vnější 
parlamentní činností. 

V minulých týdnech začala zintenzivňo-
vat koordinace přípravy Konference  
o budoucnosti Evropy, která by měla být 
po odkladu způsobeném pandemií zahá-
jena již 9. května, tedy symbolicky v Den 
Evropy. Zahajovací akci v ČR pak plánu-
jeme uspořádat na přelomu května  
a června, následovat pak budou debaty 
v jednotlivých regionech. 

Úspěšně za sebou máme další kulatý stůl 
Národního konventu o EU. V pátek 
9. dubna jsme diskutovali o reformě sys-
tému obchodování s emisními povolenka-
mi EU ETS. Více o průběhu a výsledcích 
debaty, které se zúčastnila bezmála 
stovka kolegů, si můžete přečíst 
v samostatném článku v tomto čísle naše-
ho newsletteru. 

Tento týden jsou na programu dvě vi-
deokonferenční jednání na úrovni Rady 
EU. V pátek budou o hospodářském oži-
vení v Evropě, unii kapitálových trhů ne-

bo výsledcích dubnového zasedání minis-
trů financí a guvernérů centrálních bank 
skupiny G20 neformálně jednat ministři 
financí a hospodářství. Videokonferenci 
bude předcházet setkání Euroskupiny, 
která se bude věnovat diskuzi o insol-
venčních rámcích, euru jako digitální mě-
ně nebo prací na dokončení bankovní 
unie. 

Evropský parlament bude tento týden 
pracovat ve výborech. K tématům, který-
mi se budou poslanci zabývat, patří di-
gitální zelený certifikát, označovaný ja-
ko covid pas, zejména s jeho zavedením 
související otázka ochrany osobních úda-
jů, proces autorizace očkovacích látek 
proti onemocnění covid-19 a možnosti 
jeho zrychlení, mobilizace Fondu solidari-
ty EU nebo vztahy EU-Tunisko, o kterých 
budou diskutovat s tuniským ministrem 
zahraničí Othmanem Jerandím. Výbor 
pro zahraniční povede výměnu názorů 
s generálním tajemníkem Evropské služby 
pro vnější činnost Stefanem Sanninem  
o roli EU ve světě a multilateralismu  
a v úterý pořádá veřejné slyšení 
s názvem Arktida – nové místo střetu 
velkých mocností, které má geostrategic-
ký význam. 

Úvodník státní tajemnice Mileny Hrdinkové 

Kulatý stůl Národního konventu > Národní konvent o EU 

V pátek 9. dubna se prostřednictvím 
online platformy Webex Teams usku-
tečnil za rekordní účasti více než stov-
ky účastníků kulatý stůl na téma 
„Reforma systému obchodování 
s emisními povolenkami EU ETS“. Dis-
kuze se zúčastnili zástupci státní sprá-
vy, obou komor parlamentu, hospo-
dářské, akademické a sociální sféry, 
společně s odborovými svazy a zá-
stupci evropských institucí. Odborným 
garantem byl Institut pro evropskou 
politiku (EUROPEUM). 

Debata Národního konventu o EU se 
zaměřila na tři diskuzní otázky. (1) Ja-
ká by měla být pozice ČR k návrhu roz-
šíření EU ETS o emise ze silniční dopravy, 
budov, letecké a lodní dopravy? (2) Ja-
ké důsledky bude mít růst ceny povolen-
ky pro českou ekonomiku a průmysl? (3) 
Jaké důsledky by mělo zavedení uhlíko-
vého cla pro českou ekonomiku? 

Kulatý stůl zahájila státní tajemnice pro 
evropské záležitosti Milena Hrdinková, 
ta zdůraznil aktuálnost celého tématu. 

Hrdinková dále uvedla, že reforma 
systému EU ETS bude součástí legislativ-
ního energeticko-klimatického balíčku 
„Fit for 55“, který bude předložen Ko-
misí v polovině roku.  

První stanovisko prezentoval Pavel Zá-
myslický z Ministerstva životního pro-
středí. Dle P. Zámyslického je klíčové 
pro stanovení ceny emisních povolenek  
i navýšení tzv. lineárního redukčního 
faktoru (LRF), který uvádí, jak rychle se 
snižuje celkové množství emisních povo-
lenek v systému. Hodnota LRF 
v současnosti činí 2,2 %.  

Druhé stanovisko představil Jan Har-
nych ze Svazu průmyslu a dopravy. 
Vyzdvihl nezbytnost zpracovat studii 
posouzení dopadů minimálně na prů-
mysl a energetiku jednotlivých člen-
ských států. Posouzení dopadů by pak 
mělo sloužit jako závazný podklad pro 
v y j e d n á v á n í  č e s k é  p o z i c e 
k legislativnímu balíčku „Fit for 55“.  

/Pokračování na s. 2/ 
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Vztahy mezi EU a Tureckem > Rada 

Předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně 
Komise Ursula von der Leyenová se 6. dubna setkali 
v Ankaře s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem 
Erdoganem. Tématem jednání byly vztahy mezi EU  
a Tureckem.  

Na úvod setkání sdělil Charles Michel, že EU má stále zá-
jem rozvíjet společný vztah, který je založený na spolu-
práci. Zároveň vyjádřil jisté obavy o budoucím směřová-
ní Turecka, především co se týče lidských práv a právního 
státu. Jednání hlavních představitelů se uskutečnilo 
v návaznosti na jednání členů Evropské rady o vztazích 
mezi EU a Tureckem. Předseda Ch. Michel zmínil význam 
dvoustranných předběžných rozhovorů mezi Řeckem  
a Tureckem. Současně avizoval ochotu EU jednat o kyper-
ské otázce, přičemž právě Kypr a oblast východního Stře-
domoří byla v nedávné minulosti důvodem mnoha napětí 
mezi Řeckem a Kyprem na jedné straně a Tureckem  na 
straně druhé. Turecko v této oblasti opakovaně vykonáva-
lo průzkum těžby zemního plynu a ropy. 

Pro zmírnění napětí mezi Řeckem a Tureckem je EU při-
pravena předložit program založený na třech pilířích; 
hospodářská spolupráce, migrace, mezilidské kontakty  

a mobilita. Turecko představuje významného partnera 
pro EU v prvních dvou oblastech, přičemž to byla prá-
vě dohoda z března roku 2016, která uzavřela bal-
kánskou migrační cestu. Michel však také uvedl, že EU 
je odhodlána hájit zájmy jejich členů a prosazovat 
dále společné hodnoty.  

Lídři EU zváží dialog s Tureckem na vysoké úrovni 
rozšířit tak, aby byla společným výsledkem hlubší hos-
podářská spolupráce. Dialog by se ale mohl zabývat  
i pro tyto vztahy novými tématy jako je klima, vnitřní 
bezpečnost, mezináboženské vztahy a kultura apod.  

Společný dialog ale může často narazit na problémy, 
které jsou Turecku dlouhodobě vytýkány. Jedná se 
především o svobodu projevu, která bývá potlačová-
na, odstoupení od Istanbulské úmluvy, anebo omezová-
ní politické konkurence, zejména té kurdské. Turecko je 
však důležitým partnerem i v oblasti bezpečnosti jako 
člen NATO. Společný postoj EU a Turecka v oblasti 
regionální a zahraniční politiky by byl novou příleži-
tostí pro mír a stabilitu, a to i v širším regionu, např. 
v Libyi. /D. Březina/ 

Poslední stanovisko přednesl za Svaz moderní energetiky 
Martin Sedlák. Svaz moderní energetiky podle Sedláka 
nesouhlasí s rozšířením systému EU ETS o silniční dopravu, 
a to zejména z toho důvodu, že toto odvětví je již dosta-
tečně regulováno stávajícími emisními normami. Naproti 
tomu zahrnutí letecké a lodní dopravy do systému EU ETS 
je dle M. Sedláka žádoucí.  

Diskutující se shodli na tom, že je nezbytné, aby byly 
v otázce reformy systému EU ETS zohledněny sociální do-
pady rozšíření celého systému. Debata se dotkla také 
problematiky spekulování s emisními povolenkami, či nově 
navrhovaného Mechanismu uhlíkového vyrovnání na hra-
nicích. 

Více informací o činnosti Národního konventu o EU na-
leznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípadě 
na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook 
(Národní konvent o EU) nebo Instagram 
(#Narodnikonvent). Z kulatého stolu budou vypracová-
na doporučení, která budou představena vládě České 
republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.  
/J. Sochor/ 

Příprava Konference o budoucnosti Evropy > Evropský parlament 

Přípravy na zahájení Konference o budoucnosti Evropy 
pokračují po schválení společného prohlášení institucí 
precizací dalších podrobností. Řídící výbor Konference, 
Výkonná rada, podpořila 7. dubna vytvoření mnohoja-
zyčné digitální platformy. Digitální platforma má za cíl 
umožnit občanům napříč EU zapojit se do debaty 
o budoucnosti směřování Unie.  

Platforma by měla od 19. dubna poskytovat možnost 
vyjádřit svůj názor ve všech členských státech EU, a to na 
jakékoliv téma, které je pro občany do budoucna důleži-
té. Občané členských zemí tak budou mít možnost prezen-
tovat své nápady, ale také organizovat debatní akce, 
kde se mohou vyjádřit k ostatním návrhům.  

Platforma by měla sloužit jako centrální digitální prostor 
Konference, kde budou shromážděny všechny příspěv-
ky občanů EU, včetně těch z lokálních akcí jednotlivých 
členských států, evropských panelových diskusí a plenár-
ních zasedání konference. 

„Spuštění digitální platformy, ke kterému dojde během 
příštích deseti dnů, přinese našim občanům jedinečný pro-
stor pro zapojení se do rozhovorů a debat napříč celou 
Evropou. Lidé tak budou moci sdílet své nápady, obavy, 
naděje a sny – a to ve všech oficiálních jazycích 

EU. Tato iniciativa teď nabírá tempo a já se těším na 
výsledek," místopředsedkyně Komise pro demokracii 
a demografii Dubravka Šuicová. 

Významné myšlenky a návrhy mají být pak analyzo-
vány skrze mechanismy zpětné vazby tak, aby moh-
ly být nadále projednány během evropských panelo-
vých diskuzí a plenárních zasedání Konference. Plat-
forma bude pak informovat o struktuře a činnosti kon-
ference, včetně důležitého katalogu klíčových akcí.  

Akce mají být propagovány na lokální, regionální, 
vnitrostátní či evropské úrovni. Oficiální hashtag kon-
ference #BuducnostPatriVam vyzývá občany EU, 
aby se zúčastnili konference a přispěli tak k definová-
ní budoucnosti Unie.  

Za dva týdny se opět setká Výkonná rada a projedná 
finalizaci pravidel k průběhu konference. Celoevrop-
ské zahájení konference proběhne 9. května 2021 
a Konference bude následně probíhat do konce fran-
couzského předsednictví v první polovině roku 2022. 

/D. Březina/ 
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Videokonference Euroskupiny, 16. dubna  

Tématem bude práce na dokončení bankovní unie.  

Neformální videokonference ministrů hospodářství  
a financí, 16. dubna 

Ministři se zaměří na otázku hospodářského oživení 
v Evropě. Měli by si vyměnit názory na hospodářskou 
situaci a výhled, na provádění Nástroje pro oživení  
a odolnost a na financování nástroje „Next Generation 
EU“.  

Neformální videokonference ministrů zahraničních 
věcí, 19. dubna 

Ministři zahraničních věcí EU budou informováni Josepem 
Borrellem o aktuálních záležitostech. Ministři si poté vy-
mění názory na Etiopii, Ukrajinu a západní Balkán. 

Program evropských institucí od 13. do 19. dubna > Informace 

Schválené rámcové pozice > Informace 

Rámcová pozice k akčnímu plánu pro synergie mezi ci-
vilním, obranným a kosmickým průmyslem 
(vypracovalo Ministerstvo obrany) 

Rámcová pozice ke sdělení Komise: „Vytvoření Unie 
odolné vůči změně klimatu – nová strategie EU pro 
přizpůsobení se změně klimatu“ (vypracovalo Minister-
stvo pro životní prostředí) 

Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parla-
mentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady 
stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocen-
nou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování  
a mechanismů prosazování (vypracoval Úřad vlády) 

Rámcová pozice ke společnému sdělení Evropskému Par-
lamentu a Radě o posílení příspěvku EU k multilateralis-
mu založenému na pravidlech (vypracovalo Minister-
stvo pro zahraniční věci) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komuni-
kačních sítích v Unii (vypracovalo Ministerstvo průmyslu  
a obchodu) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zacho-
vání a kontrolu platná v oblasti působnosti Komise pro 
tuňáky Indického oceánu (IOTC) (vypracovalo Minister-
stvo zemědělství) 


