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V tomto čísle naleznete 

Milí čtenáři, 

konec minulého týdne jsme věnovali dru-
hému dubnovému kulatému stolu Národ-
ního konventu EU a diskuzi o vztazích EU 
a USA po nástupu Bidenovy administrati-
vy, zejména o příležitostech pro jejich 
posílení.  

Jednou z oblastí, která je v tomto kon-
textu často zmiňována, je řešení klimatic-
ké změny. Klima bylo navíc minulý týden 
tématem, kterému byla rovněž věnována 
značná pozornost. Vyjednavači Rady 
a Evropského parlamentu dosáhli ve 
středu politické dohody o evropském 
právním rámci pro klima, který 
v právních předpisech zakotví cíl klima-
ticky neutrální EU do roku 2050, a spo-
lečný cíl v oblasti snížení čistých emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 ale-
spoň o 55 %. Ve čtvrtek se pak předse-
da Evropské rady, předsedkyně Komise 
a několik premiérů členských států EU 
zúčastnilo summitu vedoucích představi-
telů o klimatu, který uspořádal prezident 
USA Joe Biden. Více o výsledcích kulaté-
ho stolu na téma vztahů EU a USA a de-
batách o klimatu si můžete přečíst na 
stránkách tohoto newsletteru.  

Rada EU bude v tomto týdnu jednat ve 
dvou formacích, v obou videokonferenč-
ně. V pondělí proběhlo jednání ministrů 
zemědělství, kteří se věnovali současné 
situaci na zemědělských trzích a otázkám 
souvisejícím s obchodem a vyměnili si 
také názory na aktuální stav reformy 

společné zemědělské politiky (SZP).  
Ve čtvrtek se uskuteční videokonference 
ministrů zahraničních věcí k tématu roz-
voje. Diskutovat budou o budoucnosti 
evropské struktury pro financování roz-
voje (EFAD). O té se diskutovalo již na 
neformálním zasedání Rady pro hospo-
dářské a finanční věci 16. dubna. Mini-
stři pro rozvoj by ve čtvrtek měli poskyt-
nout politická vodítka k upřednostňované 
možnosti nastavení finanční architektury.  

Evropský parlament má na svém dubno-
vém plenárním zasedání na programu 
řadu důležitých a aktuálních témat. Po-
slanci budou diskutovat návrh Komise 
k digitálnímu zelenému certifikátu, ke 
kterému by také měli přijmout svůj spo-
lečný postoj. Dále se budou zabývat 
investičními programy EU, které by měly 
významně přispět k restartu evropské 
ekonomiky po pandemii, např. Horizont 
Evropa pro výzkum a inovace, LIFE pro 
životní prostředí a opatření v oblasti 
klimatu nebo Digitální Evropa. K dalším 
tématům pak patří vztahy mezi EU  
a Spojeného království, pravidla zabra-
ňující šíření teroristického obsahu online  
a samozřejmě také zahraniční politika. 

V příštím týdnu nás čeká první letošní 
fyzické setkání lídrů EU. Portugalské 
předsednictví pořádá v pátek 7. května 
v Portu sociální summit, na který v sobotu 
8. května naváže neformální jednání 
Evropské rady, včetně virtuálního summi-
tu EU – Indie.  

Úvodník státní tajemnice Mileny Hrdinkové 

Doporučení Národního konventu  

V pátek 23. dubna se online platformy 
uskutečnil kulatý stůl na téma 
„Příležitosti pro posílení vztahů Evrop-
ské unie a USA po nástupu Bidenovy 
administrativy“. Diskuze se zúčastnili 
zástupci státní správy, obou komor 
parlamentu, hospodářské, akademické 
a  s o c i á l n í  s f é r y ,  s p o l e č n ě 
s odborovými svazy a zástupci evrop-
ských institucí. Odborným garantem 
byla Vysoká škola ekonomická v Pra-
ze. 

Debata Národního konventu o EU se 
zaměřila na čtyři diskuzní otázky. (1) 
Může mít transatlantické partnerství glo-
bální ambici v oblastech, ve kterých se 
EU a USA v posledních letech rozcháze-
ly? (2) Lze očekávat, že nastane pozitiv-
ní posun v řešení sporů a odstranění uva-

lených cel ve vzájemném obchodě  
i dalších problematických oblastech? (3) 
Jakým způsobem může transatlantické 
vztahy EU – USA ovlivnit vlastní politika 
a autonomní pozice Velké Británie? (4) 
Jaké jsou zájmy Česka z hlediska vzta-
hů EU a USA? Jaký je pro Českou re-
publiku potenciál v dalším rozvoji ob-
chodu, bezpečnostní spolupráce, digi-
tálního prostoru a dalších oblastí? 

Kulatý stůl zahájil Štěpán Černý, ředitel 
odboru koordinace evropských politik 
na Úřadu vlády ČR. Ten zdůraznil, že 
prezident Biden klade ve spolupráci 
důraz zejména na oblasti klimatu, vzá-
jemného  obchodu  a  p ř í s t upu 
k digitálnímu zdanění. J. Biden považu-
je EU za rovnocenného partnera.  

/Pokr. na s. 2/ 



Týden v EU — 19. až 25. dubna 2021 

 

Digitální platforma Konference o budoucnosti Evropy > Komise 

Slavnostním zahájením 9. května začne Konference 
o budoucnosti Evropy. Již 19. dubna se ale spustila 
celoevropská digitální platforma, která má být páteří 
fungování celé Konference.  

Na prozatím posledním jednání Výkonné rady 7. dubna 
byla nejenom schválena Charta Konference, ale také pa-
novala shoda na zřízení vícejazyčné digitální platformy 
Konference na adrese futureu.europa.eu. Ta má jednak 
podpořit otevřenou povahu Konference a také propojit 
občany od Estonska až po Portugalsko. Nespornou výho-
dou této platformy je, že je připravena pro občany Unie 
v jejich rodném jazyce. 

Digitální platforma má být páteří celé Konference. Jedná 
se o místo, kde budou ukládány informace, vstupy organi-

zátorů a ty následně analyzovány a volně distribuová-
ny publiku. Všechny vstupy budou překládány do 
24 oficiálních jazyků Unie. 

Díky digitální platformě se budou občané moci do 
Konference zapojit třemi různými způsoby. Kromě 
seznámení se s názory ostatních občanů Unie a vyhle-
dávání akcí v celé Evropě můžete po zaregistrování se 
sdílet i své názory nebo uspořádat akci v rámci Konfe-
rence. 

Platforma je tematicky rozdělená do deseti oblastí. 
Aby se zajistilo respektování základních hodnot Unie, 
budou muset všichni registrovaní při registraci souhla-
sit se zněním Charty. Také diskuze občanů na platfor-
mě budou moderovány. /D. Březina/ 

První stanovisko představila Veronika Kuchyňová Šmi-
golová z Ministerstva zahraničních věcí. Dle ní je přístup 
USA k EU viditelně odlišný od předchozí administrativy, 
a to především v rámci působení v multilaterálních orga-
nizacích. Vzájemný obchod je sice možné prohloubit, nic 
ale nenasvědčuje tomu, že by se díky J. Bidenovi otevře-
la cesta k obnovení jednání ohledně dohody typu TTIP.  

Druhé stanovisko odprezentoval Jan Chmelík 
z Ministerstva průmyslu a obchodu. J. Chmelík podotkl, že 
komunikaci ze strany USA změnila svou formu, přesto ale 
přístup, který byl příznačný pro Trumpovu administrativu, 
tzv. America first, přetrvává i s novou administrativou. 

S třetím stanoviskem vystoupil výkonný ředitel Americké 
obchodní komory v ČR Weston Stacey. Diskutující se shod-

li na tom, že je nezbytné s USA spolupracovat zejména 
v agendě bezpečnosti, klimatické změny, obchodu 
a digitálních otázkách. Potenciál spolupráce je nutné 
reflektovat v jednáních o regulatorních pravidlech, 
vzájemné spolupráci a v užší spolupráci v oblasti no-
vých technologií. 

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/  

Nový balíček k umělé inteligenci > Komise 

Komise představila 21. dubna balíček iniciativ k umělé 
inteligenci (AI), kterým navazuje na Bílou knihu 
k umělé inteligenci z roku 2020.  

Tzv. „AI balíček“ má za cíl zejména definovat budoucí 
přístup Evropské unie k AI a obsahuje mimo zastřešující 
sdělení také aktualizovaný Koordinovaný plán k AI a 
návrh nařízení, které zavádí jednotná pravidla pro umě-
lou inteligenci na vnitřním trhu. Součástí balíčku je také 
návrh nařízení o strojních výrobcích, které má zohlednit 
bezpečnostní rizika spojená s nově vznikajícími digitálními 
technologiemi. 

Samotné zastřešující sdělení se především zaměřuje na 
příležitosti a rizika, které s sebou využívání AI přináší. 
Deklarovaným cílem předkládaných dokumentů je proto 
podpořit výzkum a vývoj AI, která je důvěryhodná a v 
jejímž středu je člověk, který má nad jednotlivými sys-
témy AI dohled. 

V rámci aktualizovaného Koordinovaného plánu k AI, kte-
rý byl připraven ve spolupráci s členskými státy EU, se 
Komise věnuje podpoře talentů a digitálních dovedností, 

investicím do výzkumu a vývoje a využití AI v klíčo-
vých oblastech, jako jsou např. zemědělství, životní 
prostředí, mobilita, veřejná správa nebo zdravotnictví. 

Návrh nařízení se zaměřuje na rizika spojená s AI. 
Překládaný dokument navrhuje především opatření 
týkající se vývoje a využívání některých vysoce riziko-
vých systémů AI a stanovuje čtyřstupňovou škálu rizika 
na základě několika faktorů a dle míry zásahu do 
lidských práv.  

Komise také navrhuje na území EU zcela zakázat vyu-
žití některých typů AI, které jsou v rozporu s unijními 
hodnotami a principy.  

Jedná se např. o systémy sociálního kreditu či apli-
kace využívající nebezpečné podprahové techniky. 
Poslední část návrhu nařízení poté zavádí možnost tzv. 
regulatorních sandboxů, ve kterých je možné testovat 
inovativní aplikace AI, což je ze strany Komise důleži-
tým podpůrným signálem zejména pro start-upy  
a malé a střední podniky.  

/J. Drozd/ 

Taxonomie EU > Komise 

Dne 21. dubna vydala Komise sdělení doprovázející 
dlouho čekávané delegované akty k tzv. taxonomii 
udržitelných financí (2020/852), která byla přijata 
v loňském roce. Sdělení komentuje rozsah a výběr de-
legovaných aktů. 

Dle legislativy k taxonomii, delegované akty vymezují 
aktivity, které pomáhají k mitigaci, či adaptaci klimatic-
ké změny v souladu s cíli Pařížské dohody. Komise si 

od takto přesně identifikovaných aktivit slibuje jednak 
přesné vymezení investic do aktivit spojených s bojem 
proti změně klimatu, a zároveň nastartování těchto 
investic. Komise přiznává, že je si vědomá, že dosa-
žení klimatických závazků pro roky 2030 a 2050 bu-
de značně investičně náročné a jasné vydefinování 
podporovaných aktivit usnadní identifikovat tyto inves-
tice. /Pokr. na s. 3/ 

https://futureu.europa.eu/
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Zároveň Komise očekává, přesah taxonomie i do Evrop-
ských fondů, již nyní byla povinnost identifkovat investice, 
které splňují podmínku „výrazně neškodit“ základní sou-
částí národních plánů obnovy. Do budoucna lze očekávat  
i přesah do společné zemědělské politiky, například dle 
cílů strategie od zemědělce ke spotřebiteli.   

V taxonomii je pokryta celá škála ekonomických aktivit od 
automobilového průmyslu, po lesnictví a energetiku, tech-
nická hodnoticí kritéria jsou založena na výstupech ex-
pertní skupiny pro udržitelné finance a technické zprávy 

expertů, přesto však obsah objem aktivit není konečný.  

Již nyní bylo avizováno, že do konce tohoto roku vyjde 
další delegovaný akt, který bude hodnotit roli jaderné 
energetiky a zemního plynu pro naplňování Paříž-
ské dohody a zároveň po dokončené revizi společné 
zemědělské politiky, by Komise měla publikovat dele-
govaný akt zaměřený na zemědělství.  

Komise spolu s delegovanými akty v Taxonomii vydá-
vá návrh revize směrnice pro nefinanční reporting, se 
záměrem podpory udržitelného investování. /M. Sitta/ 

Neformální videokonference ministrů zahraničních věcí > Rada 

V pondělí 19. dubna se uskutečnila neformální video-
konference ministrů zahraničních věcí. Hlavními téma-
ty jednání byly vztahy s Etiopií a Ukrajinou. V rámci 
aktuálních otázek informoval ministr Jan Hamáček 
o  případu Vrbětice. 

V úvodu jednání se v rámci aktuálních otázek ministři vě-
novali prohlášení Komise k Alexejovi Navalnému, situaci 
v Íránu, Gruzii, Myanmaru a Mosambiku a přípravě sum-
mitu EU-Indie. Ministr Jan Hamáček partnery informoval 
o krocích přijatých vůči Rusku v souvislosti s kauzou Vrběti-
ce a požádal o vyjádření solidarity. Všichni vystupující 
ministři následně poděkovali za poskytnuté informace, 
vyjádřili podporu a solidaritu s českou pozicí a přijatými 
kroky. 

Během diskuze k Etiopii vysoký představitel Josep Borrell 
podtrhnul rostoucí regionální napětí a potřebu dalších 
kroků, odkázal na zprávu OSN o humanitární situaci 
v regionu Tigraj vydanou minulý týden generálním tajem-
níkem OSN. Hlavní otázkou pro EU nyní je, zda použít 
vůči Etiopii sankce. Finský ministr zahraničí Pekka Haavis-
to následně informoval o své cestě do regionu. Hlavním 
cílem nyní musí být zajistit humanitární přístup, vyšetření 
porušování lidských práv a stažení eritrejských jednotek. 
V diskusi členské státy souhlasily se čtením situace 

P. Haavista a ocenily jeho úsilí. Řada ministrů upozor-
nila na regionální charakter situace a riziko širší de-
stabilizace. 

Následovala diskuze k Ukrajině, jejíž části se účastnil  
i ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Jednání 
uvedl vysoký představitel J. Borrell výčtem kroků na 
podporu Ukrajiny, které dosahují od roku 2014 částku 
16,1 miliard eur od EU. Humanitární pomoc poskytuje 
EU také luhanské a doněcké oblasti, zvláště ke zvlá-
dání pandemie covidu-19.  

V následné diskuzi ministři odsoudili vojenské aktivity 
Ruska u hranic s Ukrajinou a podpořili mechanismy 
OBSE. Ocenili také klidný postoj Ukrajiny k nynější 
situaci a vyzdvihli potřebu pokračovat v reformách, 
které mají význam i pro vnitřní posilování Ukrajiny. 
Několik států se zasazovalo o větší koordinaci kroků s 
USA. Opakovaně také zazněla podpora fungování 
Krymské platformy.  J. Borrell  na závěr shrnul jednání 
jako jasný signál podpory Ukrajině a slíbil, že se do 
země vypraví co nejdříve. Podtrhnul, že EU vnímá sna-
hu Ukrajiny nadále pokračovat v reformách, které jsou 
součástí modernizace země a přibližují Ukrajinu Evrop-
ské unii. /R. Franěk/ 

Videokonference ministrů pro evropské záležitosti > Rada 

Dne 20. dubna se uskutečnila videokonference minis-
trů pro evropské záležitosti, jejíž hlavní náplní byla 
diskuze k dalším 5 členským státům v rámci každoroč-
ního dialogu Rady k právnímu státu. Dále se ministři 
zabývali vztahy EU-Spojené království, koordinací 
v boji proti pandemii covidu-19, rozšířením EU a Kon-
ferencí o budoucnosti Evropy. ČR na jednání zastupo-
vala státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena 
Hrdinková. 

Na úvod videokonference proběhla v návaznosti na vi-
deokonferenci Rady pro obecné záležitosti z listopadu 
2020 specifická diskuze k dalším pěti státům dle proto-
kolárního pořadí. Tentokrát jimi byly Německo, Irsko, Řec-
ko, Španělsko a Francie. 

V rámci bodu ke vztahům EU-Spojené království místo-
předseda Komise Maroš Šefčovič informoval o aktuálním 
stavu dění. Všichni vystupující vyjádřili M. Šefčovičovi sil-
nou podporu, pokud jde o postup vůči Spojenému králov-
ství ve věci zajištění plné implementace a řádného prová-
dění Protokolu IE/NI. Pokud jde o Dohodu  
o obchodu a spolupráci (TCA), Členské státy zdůraznily 
potřebu zajištění včasné ratifikace a dodržení závazků 
EU.  

Následně se ministři věnovali pandemii covidu-19. Portu-
galské předsednictví na úvod vyzdvihlo urychlení dodá-

vek vakcín ze strany společnosti Pfizer/BioNTech v dru-
hém čtvrtletí tohoto roku, zdůraznilo potřebu koordino-
vaného postupu na úrovni EU při uvolňování zavede-
ných protiepidemických opatření a zmínilo důležitost 
rychlého postupu při schválení nařízení k Digitálnímu 
zelenému certifikátu (DGC).  

V následující diskuzi členské státy podpořily dosavadní 
úsilí Komise a předsednictví s ohledem na zmíněné 
aspekty boje proti pandemii covidu-19. Většina vystu-
pujících uvítala dosavadní rychlý postup při přípravě 
nařízení k Digitálnímu zelenému certifikátu. Ministři rov-
něž vyjádřili podporu diskuzím o budoucí očkovací 
strategii na další roky a podpořili Komisi ohledně vy-
jednání dodávek vakcín na roky 2022 a 2023. V dis-
kuzi rovněž rezonovala podpora pro zajištění vakcín 
pro třetí země, a to zejména pro sousední regiony 
včetně zemí západního Balkánu. 

Předsednictví následně poskytlo krátkou shrnující infor-
maci o stavu procesu rozšíření EU. Omezilo se na fak-
tické konstatování situace v jednotlivých oblastech  
a potvrdilo své odhodlání pokročit v nich co nejdále do 
konce svého mandátu. Za prioritní označilo uspořádání 
mezivládních konferencí se Severní Makedonií a Albá-
nií, což ovšem předpokládá dojednání příslušných vy-
jednávacích rámců a tedy i průlom v řešení bilaterál-
ních otázek s Bulharskem. /Pokr. na s. 4/ 
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Neformální videokonference ministrů pro energetiku > Rada 

Prvním tématem neformálního setkání ministrů pro 
energetiku byla politická debata o aktivitách spojených  
s Renovační vlnou. Zástupci členských států se shodli, 
že Renovační vlna postupně nabývá na intenzitě. ČR 
zastupoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.  

Řada států poznamenala, že je nutné renovovat veřejné 
budovy a že i v ohledu renovací roste role obnovitelných 
zdrojů energie a principy oběhového hospodářství. Státy 
dále konstatovaly, že je potřeba  nastavit odpovídající 
dynamické finanční mechanismy a přilákat investice ze 
soukromého sektoru i Evropské investiční banky. Všechny 
členské státy vyjádřily očekávání od balíčku „Fit for 55“.  

Ve druhé části setkání zástupci států  hovořili o reorgani-
zaci trhu s elektřinou a o posílení obnovitelných zdrojů 
energie v kontextu systémové integrace. Ve výstupech byl 
kladen důraz na podporu energetických společenství, sa-

mo spotřebitelů, elektromobility, ale zároveň i zmíněny  
možné výzvy a úskalí spojené s rozvojem decentralizo-
vaných přenosových a distribučních sítí.  

Na videokonferenci zaznělo, že bude nezbytné překo-
nat četné technické, finanční a právní nejasnosti. Dále 
řada států zmínila, že skladování energie je stále příliš 
drahé a požadují v tomto kontextu upravit relevantní 
legislativu. V příspěvcích rovněž zaznělo, že chystaná 
legislativa v rámci „Fit for 55“ by měla být ambiciózní, 
ale zároveň plně funkční a dostatečně flexibilní, aby 
umožnila dosažení všech klimaticko-energetických zá-
vazků. Dle členských států je politická shoda nad Ev-
ropským právním rámcem pro klima ze dne 21. dubna 
jasný signál pro pokračovaní v diskusi o adekvátních 
řešeních. /S využitím zápisu SZEU M. Sitta/ 

Hodlá také uspořádat mezivládní konference se Srbskem 
a Černou Horou v návaznosti na přijetí nové metodologie 
rozšiřování EU.  

Na závěr portugalské předsednictví informovalo  
o vývoji příprav Konference o budoucnosti Evropy, 
která bude oficiálně zahájena 9. května. /R. Franěk/ 

Neformální videokonference ministrů pro životní prostředí > Rada 

V pátek 23. dubna se v rámci neformální videokonfe-
rence pod záštitou portugalského předsednictví sešli 
ministři životního prostředí, aby prodiskutovali dopad 
změny klimatu na vodní hospodářství a hrozbu sucho 
a nedostatku vody. ČR zastupovat náměstek pro řízení 
sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů 
Ministerstva pro životní prostředí Jan Kříž. 

Před několika týdny Komise zveřejnila Strategii EU pro 
přizpůsobení se změně klimatu, tzv. Adaptační strategii. 
Jejím cílem je potřeba a zrychlení procesu přizpůsobení 
se změně klimatu, rozvíjení znalostí a modelování ohledně 
jejích dopadů, shromažďování dat a jejich dostupnost, 
užší spolupráce anebo posílení globálního rozměru při-
způsobení se změně klimatu.  

Již nyní ekonomické ztráty v důsledku změny klimatu na 
úrovni EU dosahují přibližně 12 mld. eur ročně. V posled-
ních třech letech se jedná především o následky sucha, 
které způsobilo ztráty ve výši okolo 9 mld. eur ročně. 
Obecně je ve Strategii kladen důraz na implementaci 
přírodě blízkých opatření, výjimkou nejsou opatření v ob-
lasti hospodaření s vodou. 

Ministři na jednání sdíleli příklady využívaných nástrojů  
a zvolených řešení z jednotlivých členských zemí v kon-

textu adaptace na změnu klimatu a co do řešení ne-
dostatku vody. ČR informovala o řízení sucha, resp. 
efektivní mezisektorové spolupráci z hlediska sucha  
a nedostatku vody, která byla posílena loňskou nove-
lou vodního zákona. V ČR je možné vyhlásit stav nedo-
statku vody a rovněž jsou stanoveny kompetence, od-
povědnosti i kontrolní mechanismy jednotlivých orgánů 
směrem k opatřením pro zvládání sucha a nedostatku 
vody. ČR v současné době dokončuje aktualizaci Ná-
rodní strategie přizpůsobení se změně klimatu a Ná-
rodního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. 

Další tematický blok byl věnován diskuzi o meziná-
rodním rozměru přizpůsobení se změně klimatu  
a jeho vztahu k cílům ve smyslu vnějšních vztahů EU 
stanoveným v Pařížské dohodě. ČR podporuje dosa-
vadní aktivity Komise směrem k partnerským a soused-
ním zemím, při kterých EU komunikuje důležitost navý-
šení klimatických ambicí a posilování jejich odolnosti 
vůči změně klimatu.  

ČR dále zmínila nutné navýšení finanční podpory 
adaptace na změnu klimatu i nezbytnost upřednostnit 
poskytování podpory nejzranitelnějším zemím, jako 
jsou nejméně rozvinuté země, malé rozvojové ostrovní 
státy či africký region. /K. Talašová/ 

Evropský právní rámec pro klima > Evropský parlament  

Vyjednavači Evropského parlamentu a Rady dosáhli 
předběžné politické dohody na parametrech Evrop-
ského právního rámce pro klima. K dosažení dohody 
došlo den před zahájením virtuálního klimatického 
summitu, kterého se na pozvání amerického prezi-
denta Joe Bidena zúčastnilo více než 40 lídrů zemí ze 
všech světových kontinentů. 

Dosažená dohoda stanoví v právních předpisech cíl, jimž 
je klimaticky neutrální EU do roku 2050, a společný cíl 
v oblasti snížení čistých emisí skleníkových plynů (emise 
po odečtení pohlcení) do roku 2030 alespoň o 55 % ve 
srovnání s rokem 1990. Pokud jde o cíl pro rok 2030, 
dohodli se vyjednavači na tom, že je nutné dát přednost 

snížení emisí před pohlcením. Aby bylo zajištěno, že 
do roku 2030 bude vynaloženo dostatečné úsilí na 
snížení a prevenci emisí, zavedli limit ve výši 225 milio-
nů tun CO2, což odpovídá objemu, jímž přispívá k čis-
tému cíli pohlcení. Dohodli se též, že má Unie usilovat  
o to, aby do roku 2030 dosáhla vyššího objemu čisté-
ho propadu uhlíku. 

Komise navrhne střednědobý cíl v oblasti klimatu pro 
rok 2040, a to nejpozději do šesti měsíců od prvního 
globálního hodnocení provedeného na základě Paříž-
ské dohody. Komise zveřejní předběžný orientační roz-
počet vztahující se ke skleníkovým plynům na období 
2030–2050 s příslušnou metodikou. /Pokr. na s. 5/
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Neformální videokonference ministrů pro rozvoj, 
29. dubna  

Neformální videokonference ministrů pro rozvoj bude 
zaměřena na budoucnost evropské finanční architektury 
pro rozvoj (EFAD), která se diskutovala již na neformál-
ním zasedání Rady ECOFIN 16. dubna.  

Plenární zasedání Evropského parlamentu, 26. až 29. 
dubna 

Na plenárním zasedání budou poslanci hlasovat o inves-
tičních programech EU, budoucích vztazích se Spojeným 
královstvím a plánech pro digitální zelené certifikáty.  

 

Program evropských institucí od 27. dubna do 3. května > Informace 

Schválené rámcové pozice > Informace 

Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému parla-
mentu, Radě, Evropskému ekonomickému a sociálnímu 
výboru regionů k Akčnímu plánu pro rozvoj ekologické 
produkce (vypracovalo Ministerstvo zemědělství) 

Rámcové pozice k návrhu směrnice Rady, kterou se mění 
směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o výjimky z 
dovozu a některých dodávek, s ohledem na opatření 
Unie ve veřejném zájmu (vypracovalo Ministerstvo 
financí) 

Mezi další prvky prozatímní dohody patří zřízení evrop-
ské vědecké poradní rady pro změnu klimatu složené 
z 15 předních vědeckých odborníků různých státních pří-
slušností, která bude pověřena poskytováním vědeckého 
poradenství a podáváním zpráv o opatřeních EU, cílech 
v oblasti klimatu a orientačních rozpočtech vztahujících se 
ke skleníkovým plynům a jejich soudržnosti s evropským 
právním rámcem pro klima a s mezinárodními závazky 
EU vyplývajícími z Pařížské dohody. Komise bude též 

spolupracovat s hospodářskými odvětvími, která připra-
ví orientační dobrovolné plány pro dosažení cíle EU v 
oblasti klimatické neutrality do roku 2050. 

Dohoda bude nyní předložena ke schválení Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(ENVI), plénu Evropského parlamentu a ministrům člen-
ských států v Radě EU. Nařízení vstoupí v platnost 20 
dní po zveřejnění v Úředním věstníku. /J. Linková/ 


