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Úvodník
Milí čtenáři,
vedoucí představitelé EU tráví tento
týden v New Yorku, kde se koná
76. zasedání Valného shromáždění
OSN. Hned v pondělí se předsedkyně
Komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady Charles Michel
a vysoký představitel Josep Borrell na
okraj Valného shromáždění setkali
s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem a zúčastnili se neformálního kulatého stolu lídrů o klimatu.
EU má již od roku 1947 v rámci Valného shromáždění OSN status stálého
pozorovatele, výročních zasedání se
účastní pravidelně. Jménem Unie zde
od roku 2011 vystupuje předseda Evropské rady. Rada EU každoročně přijímá priority EU v rámci OSN a Valného shromáždění OSN, a to se zřetelem
k agendě OSN a globálním otázkám.
K těm pro letošní 76. zasedání, které
Rada schválila 12. července, patří ob-

Projev o stavu Unie 2021
Předsedkyně Komise Ursula von der
Leyenová přednesla minulou středu
v Evropském parlamentu svůj druhý
Projev o stavu Unie. Shrnula v něm
uplynulý rok a představila plány
Komise na příštích 12 měsíců.
Předsedkyně na úvod vyzdvihla, že
v kontextu největší zdravotní krize
století se Unie rozhodla postupovat
společně, zejména pokud jde o zajištění dostupnosti a sdílení vakcín proti
viru covidu-19. Ocenila, že EU je mezi
světovými lídry v oblasti vakcinace
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nova k lepšímu po pandemii covidu-19,
bezpečnější svět a podpora míru, bezpečnosti a lidských práv, vítězství v boji
proti změně klimatu a obnovení vztahů
s přírodou a utváření globální digitální
agendy.
V Bruselu a předsednickém Slovinsku se
v tomto týdnu uskuteční tři zasedání Rady. Jediným řádným, které se koná
v úterý v Bruselu, je zasedání Rady pro
obecné záležitosti. Na programu má
přípravu říjnové Evropské rady, aktuální
stav vztahů EU a Spojeného království,
Konferenci o budoucnosti Evropy, výroční
zprávu o strategickém výhledu a současnou situaci týkající se koordinace na
úrovni EU v reakci na onemocnění covid19. Od úterý do čtvrtka pak ve Slovinsku proběhne neformální zasedání ministrů dopravy a energetiky, kteří se budou
věnovat balíčku „Fit for 55“, infrastruktuře pro alternativní paliva nebo fungování vnitřního trhu s energiemi. V pátek je
pak v Kranji u Lublaně vystřídají ministři
odpovědní za ochranu spotřebitelů.
Minulý týden byl hojně sledovanou
a analyzovanou událostí středeční projev předsedkyně Komise o stavu Unie.
O tom, jak zhodnotila uplynulý rok, jakým hlavním výzvám EU čelila a stále
čelí a na jaké priority se Komise zaměří
v nadcházejícím roce, si více můžete přečíst hned ve dvou našich článcích. Co dalšího měli poslanci minulý týden na programu, se rovněž dozvíte v tomto čísle
newsletteru. Kromě toho jsou pro vás
připravena shrnutí nejnovějších sdělení
Komise, konkrétně jde o diskutovaný balíček HERA, což je zkratka Evropského
úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví, strategii EU pro spolupráci v indickotichomořském regionu, Cestu k digitální
dekádě a Nový evropský Bauhaus.

s více než 70 % plně proočkované
dospělé populace. EU navíc sdílí vakcíny i se třetími zeměmi. Team Europe se
zavázal dodat 250 milionů dávek do
nízko a středně příjmových zemí do
konce roku. Do poloviny roku 2022 by
měla EU dodat dalších 200 milionu
dávek.
Zvláštní pozornost U. von der Leyenová dále zaměřila na význam vnitřního
trhu a zejména jednotného digitálního
trhu EU. Na digitální transformaci do
značné míry /Pokr. na s. 2/

stojí a padá úspěch EU, i proto byl stanoven 20% investiční cíl z Plánu na obnovu a oživení, který se navíc daří
překonávat. EU musí konkrétně investovat do posílení
své technologické suverenity. Jako příklad předsedkyně Komise uvedla polovodiče/čipy, které jsou naprosto
zásadní a je po nich ve světě velká poptávka. Komise
proto představí nový evropský akt o čipech. Cílem je
vytvořit evropský ekosystém pro výrobu těchto technologií zajišťující bezpečnost dodávek a vytvoření nových
trhů pro podniky z EU.
V zahraničně-bezpečnostní oblasti předsedkyně Komise
uvedla, že se EU nachází v nové éře globální i regionální „hyperkonkurence“, která je patrná v různých oblastech od nákupu vakcín proti covidu-19, zbraňových
systémů po šíření dezinformací. Jedním ze symptomů
této skutečnosti je i aktuální situace v Afghánistánu. Odpovědí na krize tohoto typu však nemůže být méně spolupráce, ba právě naopak. Je třeba posílit spolupráci
zejména v oblasti obrany. Do konce letošního roku bude vydána nová společná deklarace EU-NATO. Unie
ale musí být sama schopná autonomně působit a zasáhnout ve světě, pokud to bude nutné. Zejména by EU měla podporovat stabilitu ve svém sousedství, být schopna
řešit nové typy hrozeb typu hybridních či kybernetických

útoků a poskytnout bezpečnost ve světě v situaci, kdy
se NATO či OSN nebude chtít angažovat.
Dále je dle předsedkyně nutné uzavírat novou generaci partnerství, jaké představuje např. nová strategie EU pro Indo-Pacifik. Unie by se měla celkově více
angažovat v tomto regionu, posílit obchodní vazby,
globální dodavatelské řetězce, či rozvíjet nové investiční projekty v oblasti zelených a digitálních technologií. Komise v nejbližší době předloží novou strategii
konektivity s názvem Global Gateway. Prostřednictvím této strategie budou vytvářena partnerství napříč
světem.
Poslední část projevu se soustředila na otázku demokracie a společných hodnot. Komise začala vydávat
každoroční zprávy o právním státu, které budou od
roku 2022 obsahovat specifická doporučení pro jednotlivé státy EU. Komise vnímá znepokojivý vývoj
v některých členských státech. Podporuje dialog na
prvním místě, ten však není smyslem sám pro sebe,
avšak musí vést ke konkrétním výsledkům. Podle předsedkyně Komise je v zájmu celé EU, aby každé euro
bylo účelně vynaloženo a v souladu s principy právního státu. Komise bude vší silou ochraňovat unijní rozpočet proti jejich porušování a korupci. /R. Franěk/

Balíček HERA > Komise
Balíček HERA přináší návrh na zřízení krizového zdravotní úřadu s cílem zabránit další pandemii. Jedná se
tak o další krok k vytvoření zdravotní unie.
HERA by měla předcházet zdravotním mimořádným událostem, detekovat je a urychleně reagovat v podobě vývoje, výroby a nákupu zdravotnického materiálu. Mezi
hlavní cíle HERA patří posílení koordinace zdravotní
bezpečnosti v EU v době krize a příprava relevantních
stakeholderů na krize. Dále je cílem vypořádat se závislostí EU na vývoji a výrobě zdravotnického materiálu a
nakonec přispět k posílení globální zdravotnické připravenosti na budoucí krize.
Komise zřídí úřad HERA od začátku roku 2022. Pro zajištění výroby, dodavatelských řetězců splňujících strategické cíle EU a členských států je nutná úzká spolupráce, pro
kterou bude vyžadován strategický přístup EU a členských států, kdy společně budou definovat a předcházet
potenciálním hrozbám.
Úřad HERA bude fungovat ve vícerých provozních režimech, podle toho, zda se bude jednat o dobu připravenosti nebo akutní krize. Ve fází krize bude řídit investice a
činnosti spojené s posílením prevence a připravenosti na
mimořádné události. V krizové fázi bude HERA mít silnější
pravomoci pro rychlou reakci a provádění nouzových
opatření. V obou fázích bude HERA integrovat své opera-

ce, zároveň se nejedná o první formu takovéto spolupráce. HERA bude navazovat na práci inkubátoru
HERA3, který spojil výzkumné pracovníky.
EU uvolní z rozpočtu šest miliard eur na následujících
šest let. Zatímco Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropská agentura pro léčivé
přípravky (EMA) stojí v popředí reakce EU na krizi covidu-19, jejich mandáty a nástroje omezují jejich schopnost chránit občany EU před ohrožení zdraví na hranicích. HERA doplní práci prováděnou centrum ECDC
a agenturou EMA jak v době připravenosti, tak v době
krize, a stane se tak klíčovým pilířem zdravotnické
unie.
Co se týče globálních cílů, jedná se o úzkou spolupráci
s globálními partnery při řešení překážek týkající se
dodavatelského řetězce, odstraňování zbytečných
omezení a rozšiřování globálních výrobních kapacit.
Dále pak je úkolem úřadu HERA posílit mezinárodní
spolupráci a podporu lékařských opatření a v neposledním případě poskytnout třetím zemím s nízkými příjmy odborné zkušenosti pro rozvoj místních výrobních
a distribučních kapacit.
/D. Březina/

Strategie EU - Pacifik > Komise
Komise vydala 16. září 2021 strategii zaměřenou na
region Indo-Pacifiku, který nabývá v posledních několika letech čím dál větší důležitosti zejména v souvislosti
s geopolitickým paradigmatem Číny, globálním rozvojem konceptu konektivity a taky dopady pandemie covidu-19 na obchodní vazby.
Vzájemná závislost ekonomik obou regionů (Indo-Pacifik
je producentem 60 % světového HDP a druhým největším
odbytištěm exportu EU) tak není jediným důvodem
pro posílení strategického angažmá EU v této oblasti.
Naopak se jedná o součást širšího komplexu globálních
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výzev, jimž jsou oba celky exponovány. Strategie je
proto již v úvodu rámována důvody pro posílení přítomnosti EU v Indo-Pacifiku - mimo obchodní vazby
a zajištění dodavatelských řetězců jde také o enviromentální výzvy, geopolitickou dynamiku oblasti, danou
militarizací a nárůstem tenzí v Jihočínském a Východočínském moři a taktéž deteriorací stavu lidských práv.
První část sdělení je doplněna o principy posílené spolupráce, jakými jsou mezinárodní řád založený na pravidlech, level-playing field, multilateralismus či plnění
cílů udržitelného rozvoje), /Pokr. na s. 3/

a formát spolupráce. Ten je motivován přesvědčením
o nutnosti zintenzivnění kooperace s Indo-Pacifikem
na bilaterální, regionálním i multilaterální úrovni, přičemž hlavním nástrojem tohoto přístupu je rozšiřování
sítě dohod o partnerství a spolupráci (PCA). Ty tvoří
smluvní základnu pro komplexní bilaterální angažmá
v řadě oblastí politiky, pod zastřešujícím principem respektu k lidským právům a nešíření zbraní hromadného
ničení. Je počítáno s prohlubováním vazeb s partnery,
kteří již vlastní strategický přístup k Indo-Pacifiku stanovili dříve, ať už jde o Austrálii, Indii nebo Japonsko.
V kontextu vývoje posledních dní bude rovněž nezbytné
definovat přístup EU k ad hoc bezpečnostním aliancím
typu QUAD či nově vytvořený AUKUS. Geograficky je
pak rámec spolupráce ohraničen klíčovými aktéry – Čínou (Komise přepokládá pokračování kombinace bilaterální spolupráce v otázkách společného zájmu a zároveň
obrany vitálních zájmů a hodnot EU tam, kde nelze shodu nalézt) a ASEANem, a samozřejmě také spoluprací
s řadou lokálních platforem v rámci Indického oceánu a
Pacifiku.
Strategie má sedm prioritních cílů. Prvním je udržitelnost
a inkluzivní prosperita, za níž se skrývá nejen apel na
rozšiřování sítě obchodních a investičních dohod EU. Prioritou je mimo jiné dokončit vyjednávání o dohodě
o volném obchodu s Austrálií, Novým Zélandem a Indonésií a restartovat jednání s Indií. Záměrem je budování diverzifikovaných a odolných hodnotových řetězců,
které jdou za pouhou výměnu zboží směrem k rozvoji
technologických a standardizačních partnerství, jež napomohou rezistenci Indo-Pacifiku jak vůči externím šokům, tak vůči normativní konkurenci některých inherentních aktérů. Součástí vztahů by mělo být i posilování
odpovědného podnikatelského chování či due-dilligence
dodavatelských řetězců, k níž EU chystá závaznou legislativu s cílem odhalování a potírání nucené práce.

Dalšími klíčovými prioritami strategie jsou zelená
tranzice a správa oceánu. V případě oceánu se jedná především o snahu o nalezení modu vivendi pro
Jihočínské moře a boj proti znečištění oceánu, ztrátě
biologické rozmanitosti a nezákonnému, nehlášenému
a neregulovanému rybolovu).
Čtvrtou a pátou prioritní oblastí jsou digitální správa
a partnerství a konektivita. Ta zahrnuje kromě budování „konektivních partnerství“, která aktuálně již existují s Japonskem (2019) a Indií (2021), či posílení spolupráce ve výzkumu a inovacích, nově také vytváření
sítě digitálních partnerství s indo-pacifickými partnery
s potenciálem negociace nové formy smluvního rámce,
tzv. dohod o digitálním partnerství.
Další prioritou je větší angažovanost EU a členských
států v oblasti obrany a bezpečnosti. EU již nyní provádí celkem 18 civilních a vojenských misí, z čehož
dvě jsou lokalizovány v regionu Indo-Pacifiku
(EUNAVFOR Atalanta a EUTM Mozambik). Své aktivity chce Unie rozšířit v případě společných vojenských
cvičení, boje pro pirátství nebo záruk svobodné plavby. V souladu s kompetencemi, které mají členské státy v této oblasti, by mělo být posíleno i jejich svébytné zapojení. Stejně jako v případě ostatních priorit je
i zde klíčová mnohostranná spolupráce, prioritně
v rámci obranné architektury ASEAN+ a pomocí rozšiřování počtu bilaterálních dohod s klíčovými partnery
o účasti v misích a operacích SZBP.
Velice aktuálním cílem je také lidská bezpečnost,
zejména boj proti covidu-19 na několika úrovních.
Příkladem je sdílení vakcín skrze nástroj Covax, budování dodavatelských řetězců kritického zdravotnického zboží nebo zapojení třetích zemí do Digitálního
zeleného certifikátu. Region Indo-Pacifiku by se měl
stát odolnějším vůči budoucím krizím obecně.
/E. Kozelková Drnovská/

Cesta k digitální dekádě > Komise
Komise předčasně představila 15. září návrh rozhodnutí „Program politiky 2030: Cesta k digitální dekádě.
Program navazuje na cíle stanovené v březnovém sdělení Digitální kompas 2030, které se soustřeďují do čtyř
hlavních oblastí: bezpečná a výkonná infrastruktura,
digitální dovednosti, digitální transformace podniků
a digitální veřejné služby.
Program navrhuje komplexní mechanismus monitorování a hodnocení plnění cílů za pomoci již existujících nástrojů. Komise plánuje pravidelně vydávat zprávu o stavu
digitální dekády, na niž budou navazovat bilaterální konzultace se členskými státy a tvorba národních strategických dokumentů tzv. národní strategické plány digitální
dekády.
Mechanismus počítá také s vydáním doporučení Komise
a případným nápravným postupem, pokud by Komise
vyhodnotila nedostatky v plnění stanovených závazků ze
strany členských států. Pro financování se využije již exis-

tujících programů a instrumentů na úrovni EU (např. programy Digitální Evropa, Horizont Evropa nebo InvestEU) společně s národními zdroji a 20 % z národních
plánů obnovy.
Důležitou součástí návrhu je zahrnutí tzv. projektů zahrnujících více zemí. Dokument popisuje vznik a fungování takovýchto projektů, které by měly přispět
k efektivnějšímu naplňování cílů programu. Podmínkou
vzniku je zapojení minimálně tří členských zemí. V určitých případech by s implementací projektů více zemí
mělo napomáhat nové konsorcium pro evropskou digitální infrastrukturu (EDIC). Tematicky budou projekty
více zemí směřovat do oblastí jako 5G koridory, kvantové komunikace nebo evropská datová infrastruktura.
Na konec roku 2021 je plánováno představení další
navazující iniciativy Digitálního kompasu – meziinstitucionální deklarace digitálních principů, na kterou se v
návrhu rozhodnutí odkazuje. /M. Jakúbek/

Nový evropský Bauhaus > Komise
Komise tento měsíc zahájila fázi realizace evropské
iniciativy „nový evropský Bauhaus“, kterou předsedkyně Ursula von der Leyenová oznámila ve
svém projevu o stavu Unie v roce 2020. Nový evropský Bauhaus je environmentální, hospodářský a kulturní projekt, který se v rámci dosahování cílů Zelené dohody pro Evropu zaměřuje na propojení designu, udrTýden v EU — 13. až 19. září 2021

žitelnosti, přístupnosti, dostupnosti a investic.
Realizace Nového evropského Bauhausu probíhá ve
třech fázích: společný návrh, realizace a šíření. Částečně tyto fáze probíhají paralelně, jelikož se jednotlivci
a komunity, které počáteční nápady zaujmou, zřejmě
stanou partnery iniciativy a budou se podílet na její
realizaci a dalším vývoji. /Pokr. na s. 4/

Nový evropský Bauhaus byl zahájen formou otevřeného
dialogu, během něhož vzniká rozsáhlý společný kreativní proces, kde dostává jeho koncept svou podobu. Současně je třeba, aby tato iniciativa vypracovala realizační rámec, který je v souladu s probíhajícím plánováním víceletého finančního rámce.
Ve fázi realizace, která započala tento měsíc, budou
nejdříve s pomocí konkrétních výzev k předkládání návrhů vytvořeny a realizovány pilotní projekty nového
evropského Bauhausu, které budou monitorovány v
režimu „komunity sdílející praktické postupy“, aby bylo
možné zkušenosti nabyté v rámci těchto prvních experimentů dále předávat.
Ve fázi šíření se pak zaměří na expanzi dobrých nápa-

dů po celé Evropě i ostatních částech světa. Vytváření
sítí a sdílení znalostí bude mít za cíl vytipovat otevřené, reprodukovatelné metody, řešení a prototypy,
které dostanou k dispozici města a další lokality
a architekti a designéři. Klíčový význam bude mít spolupráce s občany, podniky, akademickou obcí a posílení institucionální kapacity měst.
Komise navíc vyzve členské státy, aby použily základní hodnoty Nového evropského Bauhausu ve svých
strategiích územního a sociálně-ekonomického rozvoje
a mobilizovaly příslušné části svých plánů pro oživení
a odolnost a programy v rámci politiky soudržnosti.
/E. Machová/

Realizace Národního plánu obnovy > Komise
Dne 17. září přijala státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková delegaci Komise z Generálního ředitelství pro podporu strukturálních reforem (DG
REFORM). Hlavním tématem jednání byla především
podpora uvedeného ředitelství při realizaci Národního
plánu obnovy ČR s využitím Nástroje pro technickou
podporu (TSI).
Nástroj TSI nabízí podporu veřejné správě při přípravě
a implementaci reforem. Nástroj je českou veřejnou správou hojně využíván. V rámci TSI a jeho předchůdce Programu na podporu strukturálních reforem (SRSP) již bylo
v ČR dosud podpořeno 49 projektů.
Delegace Generálního ředitelství, vedená ředitelkou Judit
Rozsovou, představila na jednání novinku letošní druhé
řádné výzvy, tzv. vlajkové projekty TSI. Celkem 13 tako-

výchto projektů navrhlo Generální ředitelství na základě analýzy častých opatření v plánech obnovy jednotlivých členských států EU. Letošní výzva TSI reflektuje
především start implementace národních plánů obnovy.
V tomto směru uvedla státní tajemnice M. Hrdinková, že
klíčovou prioritou pro ČR zůstává oblast digitalizace,
včetně digitalizace státní správy, což se rovněž promítlo do řady opatření českého Národního plánu obnovy
(NPO).
Na jednání se státní tajemnicí Milenou Hrdinkovou navázala sada jednání delegace Generálního ředitelství
pro podporu strukturálních reforem se zástupci ministerstev ke konkrétním projektovým žádostem připravovaným k podání do druhé řádné výzvy TSI. /T. Nalejvač/

Plenární zasedání > Evropský parlament
V týdnu od 13. do 17. září proběhlo ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci debatovali o stavu EU a situaci v Afghánistánu, schválili
reformu modré karty EU a rezervu na vyrovnání se
s důsledky brexitu.
Středobodem plenárního zasedání byl projev předsedkyně Komise ke stavu Unie. V následné debatě vyzdvihli
poslanci různých frakcí způsob, kterým bojovala EU společně proti pandemii, např. při rychlém zavedení evropského digitálního covid pasu, anebo při vytvoření fondu
NextGenerationEU. Některé frakce naopak kritizovali
Komise ohledně malých ambicí v oblasti klimatu, anebo
v pomalé práci při ochraně právního státu v EU.
Ve čtvrtek pak přijali poslanci usnesení vyzývající k větší
humanitární pomoci a zvláštnímu vízovému programu pro
afghánské ženy hledající ochranu před Táliby dále také

dva návrhy na posílení mandátu Evropského centra pro
prevenci a kontrolu nemocí a na zlepšení koordinace ze
strany EU v případě zdravotních hrozeb.
Rovněž ve čtvrtek schválili poslanci také rezoluci, která
odmítla agresivní politiku Ruska, zároveň ale vyzvali
k vytvoření nové strategie EU na podporu prodemokratických tendencí v zemi.
Ve středu schválili poslanci dlouho očekávanou reformu
programu modrých karet EU, která by měla přilákat
vysoce kvalifikované pracovníky z mimoevropských
zemí. Ve stejný den schválili poslanci rezervu na vyrovnání se s důsledky brexitu, fond ve výši 5 miliard eur,
který má zmírnit dopady vystoupení Spojeného království z Unie na lidi, společnosti i jednotlivé státy.
/J. Janek/

Debata o projevu o stavu Unie > Evropský parlament
Poslanci Evropského parlamentu ve středu 15. září po
projevu o stavu Unie diskutovali s předsedkyní Komise
Ursulou von der Leyenovou o nejnaléhavějších výzvách, které před EU stojí. V rámci debaty zaznívala
zejména následující témata: sociální důsledky ekologické transformace, vyrovnávání sociálních rozdílů, kompetence EU a národních států, právní stát a jeho ochrana.
Manfred Weber (DE, EPP) konstatoval, že EU zvládla koronavirovou krizi dobře a prokázala solidaritu. Současně
upozornil na další výzvy, kterým je potřeba se věnovat.
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Je třeba zajistit prosperitu, dostatek pracovních míst,
zejména v sektoru zdravotnictví, a omezit byrokracii
a nadbytečné regulace.
Iratxe García Pérezová (ES, S&D) se pozitivně vyjádřila ke zvládnutí koronavirové krize ze strany EU
a skutečnosti, že prostředky z Plánu na obnovu a oživení se již dostávají k příjemcům. Zdůraznila též,
že v investicích je třeba dbát na princip udržitelnosti.
Dacian Ciolos (RO, RE) akcentoval potřebu využívat
mechanismus ochrany právního státu, /Pokr. na s. 5/

stejně jako je tomu u rozpočtu. Činnost Komise v tomto
ohledu není příliš výrazná. Komise by se měla zaměřit i
na spolupráci s Evropským parlamentem, protože zatím je
více aktivní směrem k Radě. Je třeba klást důraz na myšlenku společné obrany, protože svrchovanost EU je klíčová.
Philippe Lamberts (BE, Zelení/EFA) ve svém vystoupení
vyzdvihl nutnost ekologické transformace a ukončení podpory „nečistých“ zdrojů energie. Energetický přechod musí
být sociálně spravedlivý a solidární.
Podle Raffaela Fitta (IT, ECR) pandemie poukázala na
naše slabiny a budoucí výzvy. Zdroje v rámci Plánu na
obnovu a oživení označil za nedostatečné. V projevu

předsedkyně Komise postrádal zmínku o Paktu stability
a růstu.
Martin Schirdewan (DE, GUE/NGL) označil projev za
silně optimistický, podstatné věci v něm ale podle něj
nezazněly, např. téma zrušení patentové ochrany vakcín
proti koronaviru, nebo detaily týkající se dalších kroků
na pomoc lidem postiženým pandemií.
Marco Zanni (IT, ID) souhlasil s předřečníkem a uvedl, že
Komise se v reakci na pandemii a hospodářskou krizi
příliš chválí. Prostředky z Plánu na obnovu a oživení
přišly podle něj pozdě.
/J. Linková s využitím materiálů SZB/

Schválené rámcové pozice > Informace
Rámcová pozice k doporučení Rady o kombinovaném
učení v zájmu vysoce kvalitního a inkluzivního primárního a sekundárního vzdělávání (vypracovalo Ministerstvo školství)

Rámcová pozice k návrhu nařízení Rady o dočasném
pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků
na Kanárské ostrovy (vypracovalo Ministerstvo financí)

Program evropských institucí od 21. do 27. září > Informace
Rada pro obecné záležitosti, 21. září
Na úvod slovinské předsednictví představí své priority.
Ministři se budou dále na základě anotované agendy
věnovat přípravě říjnové Evropské rady.
Neformální zasedání ministrů dopravy a energetiky,
22. a 23. září
Tématem jednání budou části balíčku „Fit for 55“ spadající pod část Rady pro energetiku, tedy revize směrnice
o podpoře obnovitelných zdrojů energie a revize směrnice o energetické účinnosti.

Neformální zasedání ministrů odpovědných za oblast ochrany práv spotřebitelů, 23. a 24. září
Hlavní téma setkání, kterému bude na ministerské úrovni věnována pozornost, rovněž za účasti komisaře
Didiera Reynderse, je zajištění a prosazení ochrany
spotřebitelů v digitální době a oblasti cestovního ruchu.
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