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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři, 
hlavní události prvního jarního týdne 
jsou koncentrovány do jeho druhé polo-
viny. Čeká nás mimořádný summit    
NATO, zasedání Evropské rady a patr-
ně také schůzka G7. Do Bruselu na tato 
jednání, jejichž hlavním tématem bude 
dopady ruské agrese vůči Ukrajině, 
nová bezpečnostní situace v Evropě  
a posílení obrany, dorazí i americký 
prezident Joe Biden. 

Rušný týden zahájili v Bruselu hned 
v pondělí ráno ministři zahraničních 
věcí. Rada pro zahraniční věci se věno-
vala především vojenské agresi vůči 
Ukrajině a dále pak aktuální situaci 
v Mali. Proběhla také výměna názorů 
s místopředsedou vlády a ministrem 
zahraničních věcí a evropské integrace 
Moldavské republiky Nicuem Popescu-
em. Odpoledne se k ministrům zahrani-
čí připojili ministři obrany a společně 
diskutovali o Strategickém kompasu EU 
tak, aby mohl být co možná nejdříve 
schválen.  

V pondělí se v Bruselu rovněž setkali 
ministři zemědělství. Hlavním tématem 
jejich jednání byla situace na trhu se 
zemědělsko-potravinářskými produkty 
po ruské invazi na Ukrajinu a strategické 
plány v rámci nové zemědělské politiky.  
V úterý je na programu Rada pro obec-
né záležitosti, která má připravit zase-
dání Evropské rady. Ministři budou jed-
nat také o letošním evropském semestru 
a Konferenci o budoucnosti Evropy. 

Ve středu a ve čtvrtek proběhne 
v Bruselu dílčí plenární zasedání Evrop-
ského parlamentu. Poslanci budou disku-
tovat o výsledcích neformálního summitu 
ve Versailles 10. a 11. března, a priori-
tách pro zasedání Evropské rady tento 
týden. V kontextu ruské agrese vůči 
Ukrajině je čeká debata o energetické 
a potravinové bezpečnosti a dalším po-
stupu EU.  

Ve čtvrtek se pak do Bruselu sjedou lídři 
EU a NATO. Nejprve je na pořadu dne 
mimořádný summit NATO, který svolal 
generální tajemník Jens Stoltenberg za 
účelem jednání o důsledcích ruské agre-
se vůči Ukrajině, další pomoci a podpoře 
Ukrajině a posílení obrany zemí NATO 
v kontextu nové bezpečnostní situace 
v Evropě.  
Ve čtvrtek a v pátek se uskuteční zase-
dání Evropské rady. První den jednání se 
k lídrům EU osobně připojí americký 
prezident Joe Biden a společně budou 
hovořit o podpoře Ukrajiny a posílení 
transatlantické spolupráce v reakci na 
ruskou agresi.  

Evropská rada se dále zaměří na aktu-
ální situaci na Ukrajině, včetně humani-
tární situace a otázky uprchlíků, posílení 
bezpečnosti a obrany, postupné ukonče-
ní závislosti na dovozu ruského zemního 
plynu, ropy a uhlí. Diskutovat lídři budou 
také o vysokých cenách energií, posílení 
jednotného trhu a proběhne i eurosummit 
v inkluzivním formátu.  

Úvodník 

Centrální depozitáři cenných papírů 

Komise minulý týden předložila 
návrh revize nařízení o centrálních 
depozitářích cenných papírů s cílem 
zvýšit účinnost trhů EU pro vypořá-
dání obchodů s cennými papíry  
a zároveň zajistit zachování finanč-
ní stability.  
Tento návrh tvoří významnou součást 
akčního plánu pro unii kapitálových 
trhů z roku 2020. Centrální depozitáři 

cenných papírů mají na starost provoz 
infrastruktury, která umožňuje vypořá-
dávání obchodů s cennými papíry (např. 
akciemi nebo dluhopisy) na finančních 
trzích. Vypořádáváním se rozumí dodání 
cenných papírů kupujícímu výměnou za 
dodání hotovosti prodávajícímu. Tato 
transakce může trvat až dva pracovní 
dny. /Pokr. na s. 2/ 
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V tomto mezidobí tak může vzniknout úvěrové i právní 
riziko. Pro finanční systém EU je proto nezbytné zajistit, 
aby tyto transakce probíhaly bezpečně a účinně. 
Centrální depozitáři cenných papírů hrají na kapitálo-
vých i finančních trzích EU stěžejní úlohu. Jimi vypořáda-
né transakce dosáhly v roce 2019 hodnoty přibližně 
1,12 trilionu eur. Na jejich zásadní úlohu se nedávno 
upozornilo také v souvislosti se sankcemi EU vůči Rusku. 
Dne 25. února 2022 Unie rozhodla o zákazu držení účtů 
ruských klientů unijními centrálními depozitáři cenných 
papírů, což prokazuje jejich ústřední postavení ve fi-
nančním systému EU. 
Všeobecným cílem tohoto návrhu je vypořádávání ob-
chodů s cennými papíry v EU zefektivnit a posílit jeho 
bezpečnost. Tím by se měla zvýšit atraktivita kapitálo-
vých trhů EU, což by v konečném důsledku mělo přispět 
k financování evropské ekonomiky. Vzhledem k velkému 
objemu peněz, které přes centrální depozitáře cenných 
papírů procházejí, je naprosto zásadní zajistit jejich 
dobré fungování v rámci finančního systému.  
Na základě návrhu Komise budou zavedena přiměřeněj-
ší a účinnější pravidla, díky nimž se sníží náklady cen-
trálních depozitářů cenných papírů na dodržování před-
pisů a omezí se jejich regulační zátěž. Budou tak schopni 
nabízet širší škálu přeshraničních služeb a zlepší se i je-
jich přeshraniční dohled. Návrh Komise obsahuje násle-
dující zásadní změny: 
Zefektivnění režimu pasportizace: Nová pravidla zjed-
noduší proces pasportizace pro centrální depozitáře 
cenných papírů, díky němuž budou moci působit v celé 

EU na základě jediného povolení. Tím se odstraní ná-
kladné zdvojené postupy, usnadní se přeshraniční po-
skytování služeb a zlepší hospodářská soutěž. 
Prohloubení spolupráce mezi dozorovými úřady: 
Návrhem se má optimalizovat spolupráce mezi orgá-
ny dohledu, protože má být zaveden požadavek na 
zřízení kolegií depozitářů cenných papírů s cílem posí-
lit sbližování postupů v oblasti dohledu. 
Optimalizace bankovních doplňkových služeb: Ná-
vrh upravuje podmínky, za nichž mají centrální depo-
zitáři cenných papírů možnost získat přístup k bankov-
ním službám. Díky tomu budou moci poskytovat služby 
vypořádání ve vícero měnách a zároveň podnikům 
nabízet příležitost získat financování od větší skupiny 
investorů, včetně těch přeshraničních. 
Zlepšení disciplíny při vypořádání: Návrhem se 
upravují některé prvky režimu disciplíny při vypořá-
dávání: mění se postup, v jehož rámci by se mohly 
uplatňovat povinné náhradní koupě, a upravují se 
některé technické aspekty režimu disciplíny při vypo-
řádání, aby byl účinnější a přiměřenější. 
Zefektivnění dohledu nad centrálními depozitáři 
cenných papírů ze třetích zemí: Návrh orgánům do-
hledu zajišťuje lepší informace o činnosti centrálních 
depozitářů cenných papírů ze třetích zemí působících 
v EU. 

Navrhované změny budou nyní předloženy Evropské-
mu parlamentu a Radě k posouzení a případnému 
přijetí. /R. Franěk/ 

Zasedání Rady pro zaměstnanost a sociální politiku > Rada 

Dne 14. března 2022 se konalo zasedání Rady pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spo-
třebitel  (část zaměstnanost a sociální politika). Před 
zasedáním ministrů se konala schůzka ministrů – sig-
natářů společného prohlášení k Ukrajině. Delegaci ČR 
vedl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních 
věcí Marian Jurečka.  
Dopolední zasedání bylo zahájeno diskusí o situaci na 
Ukrajině a o opatřeních finanční podpory přijatých na 
evropské úrovni pro přijímání uprchlíků. Komise zdůrazni-
la předložení nařízení CARE umožňující využít stávající 
finanční prostředky Evropského sociálního fondu a Fondu 
evropské pomoci nejchudším osobám za účelem okamžité 
pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Většina ministrů potvrdila, 
že na základě aktivované směrnice o dočasné ochraně 
vysídlených osob umožňují uprchlíkům z Ukrajiny dočasný 
přístup ke zdravotnímu pojištění, na trh práce, vzdělání 
a k sociální ochraně.  
Rada dále schválila obecný přístup k návrhu směrnice 
o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy řídících 
a dozorčích orgánů společností kotovaných na burzách. 
V rámci politické debaty ministři sdíleli zkušenosti s bo-
jem proti diskriminaci při přijímání pracovníků a pod-
porou diverzity ve světě práce. Členské státy se shodly, 
že diskriminace přetrvává, i když máme dostatečnou le-
gislativu, a to především kvůli stereotypům.  
Odpolední zasedání bylo zahájeno tématem Evropské-
ho semestru. Komisař pro pracovní místa a sociální prá-
va Nicolas Schmit zmínil priority pro následující rok  
a principy pro implementaci prostřednictvím čtyř dimenzí 
obsažených ve Výroční strategii udržitelného růstu. Rada 

přijala závěry Rady k Roční analýze udržitelného 
růstu a Společnou zprávu o zaměstnanosti na rok 
2022.  

Následně proběhla politická rozprava na téma Pod-
pora plné účasti starších osob na trhu práce. Člen-
ské státy sdílely zkušenosti z národní úrovně a shodly 
se v tom, že je nezbytné usnadňovat starším osobám 
setrvávání a návrat na trh práce. Dále se shodly, že 
je nutné bojovat proti stereotypům, které seniorům 
komplikují návrat na trh práce, a to i prostřednictvím 
vzdělávání zaměstnavatelů a informační kampaně.  
Dále byly bez diskuse schváleny závěry ke zvláštní 
zprávě Evropského účetního dvora „Podpora z Evrop-
ského sociálního fondu na boj proti dlouhodobé neza-
městnanosti“. Rada byla informována o Akčním plánu 
k implementaci Evropského pilíře sociálních práv  
a Tripartitním sociálním summitu. Rada taktéž vzala 
na vědomí informace Komise o naplňování Evropské 
záruky pro děti a Akčním plánu pro sociální ekonomi-
ku.  

Na okraj zasedání se M. Jurečka setkal k bilaterálním 
rozhovorům s partnery z dalších členských států. Před-
mětem jednání byly zejména priority českého před-
sednictví, především ve světle současných krizových 
událostí v EU a jejím okolí a předpokládaný přístup 
předsednictví k aktuálně projednávaným legislativním 
návrhům (zejm. návrh směrnice o přiměřených minimál-
ních mzdách v EU a návrh směrnice o zlepšení pracov-
ních podmínek pracovníků platforem).  
/M. Žiga/ 
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Zasedání Euroskupiny a Rady pro hospodářské a finanční věci > Rada 

Zasedání ministrů hospodářství a financí se zaměřila 
na diskuzi o hospodářských dopadech války na Ukraji-
ně a mezinárodních sankcích proti Rusku. V rámci řád-
ných bodů se debatovala pravidla pro fiskální politiky 
v roce 2023, mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích a nastavení nových pravidel mezinárodního 
zdanění korporací. Delegaci ČR vedl ministr financí 
Zbyněk Stanjura. 
Den před jednáním Rady zasedala tradičně Euroskupina 
ve standardním formátu. Ta se věnovala koordinaci fiskál-
ních politik pro rok 2023 s cílem zajistit v eurozóně hospo-
dářské oživení. K fiskálním pokynům pro rok 2023 vydala 
rovněž prohlášení. Euroskupina také zhodnotila hospodář-
skou situaci vyplývající z agrese Ruska vůči Ukrajině 
a vývoj dalších klíčových makroekonomických ukazatelů, 
které mají vliv na rozpočtové plánování na rok 2023. 
Zasedání Euroskupiny v inkluzivním formátu se zaměřilo 
na další postup s cílem dosáhnout před březnovým eu-
rosummitem dohody ohledně pracovního plánu pro všech-
ny zbývající prvky bankovní unie. 
Následující den, během pracovní snídaně, jednali ministři 
hospodářství a financí o hospodářských a finančních dů-
sledcích sankcí, které byly zavedeny vůči Rusku v návaz-
nosti na jeho vojenskou agresi vůči Ukrajině. Aktuálně Ra-
da EU přijala už čtvrtý balíček sankcí, kterým zmrazila 
další majetky ruských oligarchů a zakázala investice do 
ruské ekonomiky, dovoz ruské oceli či vývoz aut a dalšího 
luxusního zboží. Česká republika zůstává v čele zemí vo-
lajících po ještě přísnějších sankcích. ČR podporuje odříz-
nutí všech ruských bank od platebního systému SWIFT, 
uzavření evropských přístavů pro ruské lodě, rozšíření 
sektorových sankcí a úplnou diplomatickou izolaci Ruska 
v mezinárodních organizacích včetně obou postsovětských 
bank, ze kterých ČR iniciovala společný odchod zemí EU. 
Česká republika na evropské úrovni současně prosazuje 
posílení energetické bezpečnosti a omezování závislosti 
na ruské ropě a plynu. Změna hospodářského modelu 
v oblasti energetiky ale musí jít ruku v ruce se zastavením 
trendu rostoucího zadlužování evropských zemí a návra-
tem k dodržování fiskálních pravidel v Paktu stability  
a růstu. 
Roda dosáhla obecného přístupu k návrhu mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), který je 
součást klimatického balíčku Komise Fit for 55. Cílem me-
chanismu je zabránit – v plném souladu s pravidly mezi-
národního obchodu – tomu, aby úsilí EU  
o snížení emisí bylo negativně kompenzováno zvýšením 
emisí mimo její hranice v důsledku přesunu výroby do tře-

tích zemí, nebo zvýšení dovozu výrobků s vysokými 
emisemi uhlíku. Úkolem takzvaného uhlíkového cla je 
promítnout ceny emisních povolenek do ceny dovozu 
zboží do EU. Rada zahájí jednání s Evropským parla-
mentem teprve poté, co bude v Radě dosaženo dosta-
tečného pokroku v řadě otázek, které úzce souvisejí s 
mechanismem CBAM, ale nejsou součástí návrhu práv-
ního textu nařízení o tomto mechanismu. Jedná se  
o řešení týkající se postupného ukončení přidělování 
bezplatných povolenek průmyslovým odvětvím, na něž 
se vztahuje mechanismus CBAM, a řešení, která se tý-
kají otázky omezení možného úniku uhlíku z vyvážené-
ho zboží, tak aby byla zajištěna hospodářská efektivi-
ta, ekologická vyváženost a slučitelnost mechanismu 
CBAM s pravidly Světové obchodní organizace. 
Ministři dále vedli politickou debatu ohledně návrhu 
směrnice o minimální úrovni zdanění nadnárodních 
společností. Cílem je zavést na úrovni EU minimální 
daňovou složku, která je součástí mezinárodní daňové 
reformy OECD. Jakmile bude směrnice o druhém pilíři 
účinně provedena, velké nadnárodní společnosti s cel-
kovým ročním obratem nejméně 750 milionů eur budou 
zdaňovány minimální sazbou 15 %. Nová pravidla 
sníží riziko eroze základu daně a přesouvání zisku 
a zajistí, aby největší nadnárodní skupiny odváděly 
dohodnutou globální minimální sazbu daně z příjmů 
právnických osob. 
Rada poprvé přijala závěry o vývozních úvěrech, 
které obsahují tři významné kroky vpřed. Zaprvé člen-
ské státy zavazují, aby přizpůsobily své politiky 
v oblasti vývozních úvěrů cílům boje proti změně klima-
tu. Za druhé závěry posilují asertivitu EU na meziná-
rodní scéně tím, že prosazují modernizaci pravidel pro 
vývozní úvěry v OECD. Zatřetí v návaznosti na práci 
Komise týkající se přezkumu obchodní politiky tyto 
závěry vytvářejí základy nové strategie EU v oblasti 
vývozních úvěrů, pro kterou bude zahájena fáze po-
drobné analýzy potřeb. 
Rada přijala závěry o provádění balíčku týkajícího 
se DPH v oblasti elektronického obchodování. Balí-
ček týkající se DPH v oblasti elektronického obchodo-
vání vstoupil v platnost dne 1. července 2021. zavedl 
řadu změn v právních předpisech v oblasti DPH s cílem 
překonat překážky přeshraničního on-line prodeje 
a vyřešit problémy vyplývající z režimů DPH pro pro-
dej zboží na dálku a poskytování služeb mezi podniky 
a spotřebiteli a pro dovoz zásilek nízké hodnoty.  
/M. Ondičová/ 

Mimořádné zasedání ministrů zdravotnictví > Rada 

Dne 15. března se formou videokonference konalo mi-
mořádné setkání ministrů zdravotnictví k situaci na 
Ukrajině a dopadům na zdravotní politiky členských 
států. ČR zastupoval náměstek ministra zdravotnictví 
Jakub Dvořáček.  
Setkání svolal francouzský ministr zdravotnictví, Olivier 
Veran. Zúčastnili se také komisařka pro zdraví a bezpeč-
nost potravin, Stella Kyriakidesová, ředitelka ECDC, An-
drea Ammonová, ředitelka EMA, Emer Cooková, regio-
nální ředitel WHO pro Evropeu, Hans Kluge, ministr zdra-
votnictví Ukrajiny, Viktro Liashko. Cílem jednání bylo sta-
novit efektivní koordinační mechanismus relokace a 
léčby pacientů z Ukrajiny, jakož i financování a materi-

ální pomoc. Ministři se během diskuse zaměřili na ka-
pacity zdravotní péče o uprchlíky trpící chronickými 
a akutními onemocněními a na střednědobá opatření 
k posílení odolnosti zdravotních systémů, neboť se bude 
jednat o potencionálně dlouhotrvající krizi. Francouzské 
předsednictví zdůraznilo, že se k tématu vrátí na for-
mální Radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele dne 29. března.  
/M. Žiga/ 
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Dne 16. března se formou videokonference konalo 
mimořádné setkání ministrů školství k situaci na 
Ukrajině.  
Předmětem zasedání byla diskuze o společné evropské 
koordinované a solidární reakci na válku v Ukrajině 
v oblasti vzdělávání. V úvodu setkání vystoupil ministr 
školství Francie Jean- Michel Blanquer, který vyjádřil 
solidaritu s Ukrajinou. Dále vystoupil ministr školství 
Ukrajiny Serhij Škarlet, který informoval o aktuální situa-
ci, zejména o obětech mezi ukrajinskými dětmi. Taktéž 
mluvil o cíli obnovit vzdělávací infrastrukturu Ukrajiny. 
Komisařka Maria Gabrielová mluvila o nutnosti zajistit 
ukrajinským žákům-uprchlíkům kontinuitu ve vzdělávání 

a nastínila možnosti využití evropských finančních ná-
strojů, např. Erasmu+ pro řešení dopadů této krize na 
oblast vzdělávání. Byla vytvořena pracovní skupina 
v rámci Evropského vzdělávacího prostoru, která se 
bude zabývat podporou vzdělávání ukrajinských 
uprchlíků. Poté delegace diskutovaly aktivity na pod-
poru Ukrajiny v oblasti vzdělávání a také o řešení 
dopadů imigrační krize související s příchodem ukrajin-
ských uprchlíků do EU na vzdělávací oblast. Rezono-
vala zejména podpora pro koordinaci aktivita nutno-
stpodpory začleňování ukrajinských dětí, žáků i učitelů 
do vzdělávacích systémů jednotlivých členských stá-
tů. /M. Žiga/ 

Mimořádné zasedání ministrů školství > Rada 

Zasedání Rady pro životní prostředí > Rada 

Dne 17. března proběhlo jednání ministrů životního 
prostředí. Na jednání ČR zastupovala ministryně ži-
votního prostředí Anna Hubáčková.  
Dopolední část byla zahájena diskuzí ministrů k návrhům 
balíčku Fit for 55 se specifickým zaměřením na návrh 
Komise k zařazení sektoru silniční dopravy a budov do 
separátního systému obchodování s emisními povolenkami 
(ETS BRT) a vytvoření nového Sociálního fondu pro klima-
tická opatření (SCF). Tento nový fond má minimalizovat 
negativní sociální dopady ve vztahu k novému systému 
ETS BRT. Ministři se také jednomyslně shodli na nutnosti se 
co nejdříve zbavit závislosti na dovozu ruské ropy a ply-
nu. Právě balíček „Fit for 55“ k tomu může výrazně po-
moci. Ohledně nového systému ETS BRT už jednota dele-
gací nepanovala.  
Také návrh na vytvoření nového SCF nebyl ministry jed-
noznačně přijat. Některé členské státy nepovažují vznik 
nového fondu za nutný a domnívají se, že specifická 
opatření k minimalizaci sociálních dopadů by bylo vhod-
nější financovat ze stávajícího rozpočtu EU, prostřednic-
tvím jiných fondů nebo z výnosu z dražeb povolenek 
v systému EU ETS. Většina členských států však považuje 
vytvoření nového fondu za nezbytné, nicméně návrh Ko-

mise pokládají za nedostatečný, nereflektující potřeby 
členských států a za velice administrativně náročný.  
ČR ohledně nového ETS BRT upozornilo na negativní 
sociální dopady a prohlubování energetické chudo-
by. Pokud by takovýto nástroj měl vzniknout, je nutné 
mít dobře nastavený a flexibilní nástroj pro minimali-
zaci sociálních dopadů, což současný návrh SCF není. 
Závěrem diskuse taktéž zazníval velmi silný apel na 
předsednictví k dosažení obecných přístupů ke všem 
legislativním návrhům balíčku „Fit for 55“ v červnu 
i s ohledem na naléhavou situaci na východní hranici. 
V rámci bodů „Různé“ byla Rada informována 
o schválené pozici Rady pro zahájení vyjednávání 
s Evropským parlamentem o návrhu revize nařízení 
o perzistentních organických polutantech a Komise 
představila návrh revize o trestněprávní ochraně ži-
votního prostředí. Dále zazněly informace o proběh-
lých a připravovaných mezinárodních zasedáních 
Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků 
a mezinárodních jezer a pátého zasedání Environmen-
tálního shromáždění OSN. Na závěr Komise informo-
vala o stavu ratifikace mnohostranných environmentál-
ních dohod. /F. Mocák/ 

Dopady ruské agrese > Evropský parlament 

Ve čtvrtek 17. března předstoupil před společné zase-
dání Výboru pro zahraniční věci (AFET) a Podvýboru 
pro bezpečnost a obranu (SEDE) ukrajinský ministr 
obrany Oleksii Reznikov a  zúčastněným představil 
současný stav bojů na Ukrajině. Společného jednání 
se zúčastnili i členové delegace Evropského parla-
mentu EU -  Ukrajina.  

Na úvod svého vystoupení vyzdvihl O. Reznikov širokou 
škálu pomoci, kterou EU Ukrajině doposud poskytla. 
Ukrajina je podle něj připravená velmi rychle čerpat 
prostředky, které jí EU poskytla. Ministr dále vyzval ev-
ropské země, aby neprodleně poskytly Ukrajině co nej-
víc vojenského materiálu, aby se země mohla účinněji 
bránit proti ruské agresi.  
Podobně jako jiní ukrajinští představitelé i ministr O. Re-
znikov vyzval členské státy NATO, aby nad Ukrajinou 
zavedly bezletovou zónu. V následné rozpravě se po-
slanci Evropského parlamentu shodli na tom, že nadále 
budou podporovat rozšíření balíku sankcí na Rusko  

a dále ubezpečili O. Reznikova o své přetrvávající 
podpoře Ukrajině. Také se ptali ministra na jeho ná-
zor ohledně zapojení zemí, jako je Bělorusko, Armé-
nie anebo Kazachstán, do konfliktu. Závěrem také 
proběhla debata o tom, jak zahájit vyšetřování vo-
jenských zločinů, které byly spáchány na území 
Ukrajiny.  

Ode dne, kdy Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, se 
Evropský parlament aktivně angažuje v pomoci pro 
tuto zemi, zejména přes svou rezoluci z 1. března, 
kde Evropský parlament válku rezolutně odmítá  
a vyzývá členské státy k co nejširší podpoře Ukrajině. 
Evropský parlament také podporuje co nejširší ekono-
mické a hospodářské sankce proti Ruské federaci  
a dále také podpořil vytvoření tzv. Evropského míro-
vého nástroje (European Peace Facility), který má za 
cíl financovat vojenské dodávky na Ukrajinu. 
/J. Janek/ 
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Zasedání Rady pro obecné záležitosti, 22. března 

Ministři povedou rozpravu o revizi nařízení o statusu 
a financování evropských politických stran a evropských 
politických nadací.  
Zasedání Evropské rady, 24. a 25. března 

Evropská rada bude jednat o vojenské agresi Ruska vůči 
Ukrajině, o bezpečnosti a obraně, energetice, hospodář-
ských otázkách, pandemii covidu-19 a vnějších vztazích. 
Během prvního dne zasedání se připojí prezident USA Joe 
Biden a bude s lídry diskutovat o podpoře Ukrajiny 
a o posílení transatlantické spolupráce v reakci na ruskou 
agresi. 

Zasedání Eurosummitu, 25. března 

Eurosummit v inkluzivním formátu bude jednat 
o hospodářské situaci a přezkoumá pokrok 
v oblasti bankovní unie a unie kapitálových trhů.  
Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, 
28. března 

Na programu bude reakce EU na ruskou invazi na 
Ukrajinu. 

Program evropských institucí od 22. až 28. března > Informace 

Týden v Evropské unii 
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Schválené rámcové pozice > Informace 

Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Rady o postoji, kte-
rý má být zaujat jménem Evropské unie v rámci druhé 
části čtvrtého zasedání konference smluvních stran Mina-
matské úmluvy o rtuti, pokud jde o přijetí rozhodnutí, 
kterým se stanoví limity pro odpad obsahující rtuť 
podle čl. 11 odst. 2 uvedené úmluvy (vypracovalo Mi-
nisterstvo pro životní prostředí) 
Rámcová pozice ke zprávě Komise Evropskému parla-
mentu a Radě o provádění nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice 
cestovního ruchu (vypracoval Český statistický úřad) 
Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Rady o zmocnění k 
zahájení jednání o statusové dohodě mezi EU a Mol-
davskou republikou o činnosti prováděné Evropskou 
agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Moldavské 
republice (vypracovalo Ministerstvo vnitra) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Rady, kterým se 
mění nařízení Rady (EU) 2021/2085, kterým se zři-
zují společné podniky v rámci programu Horizont Ev-
ropa, pokud jde o společný podnik pro čipy 
(vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy) 

Rámcová pozice k navrženým legislativním úpravám, 
pokud jde o kohezní opatření pro uprchlíky v Evro-
pě (CARE) (vypracovalo Ministerstvo pro místní roz-
voj) 

Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parla-
mentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/25/ES, 
pokud jde o začlenění vylepšených požadavků na 
stabilitu a jejich sladění s požadavky na stabilitu 
stanovenými Mezinárodní námořní organizací 
(vypracovalo Ministerstvo dopravy) 

Kryptoměny > Evropský parlament 

Hospodářský a měnový výbor (ECON) Evropského 
parlamentu schválil na zasedání 14. března vyjedná-
vací pozici ohledně nových pravidel pro kryptoaktiva. 
Jejich cílem je zvýšit důvěru uživatelů a podpořit roz-
voj digitálních služeb a alternativních platebních ná-
strojů. Poslanci upozornili, že mechanismy používané 
k ověřování transakcí s kryptoaktivy mají značný ne-
gativní dopad na životní prostředí. 
Kryptoaktiva dosud zůstávala mimo oblast působnosti 
nařízení (EU) 2015/847 o převodech peněžních pro-
středků, které bylo přijato za účelem zvýšit vysledova-
telnost převodů peněžních prostředků tím, že poskytova-
telům platebních služeb ukládá povinnost zajistit předá-
vání informací o plátci a příjemci v celém platebním ře-
tězci a s cílem předcházet možnému zneužití peněžních 
prostředků k praní peněz a financování terorismu, odha-
lovat je a vyšetřovat. Nařízení se vztahuje pouze na 
tradiční peněžní prostředky definované jako bankovky 
a mince, bezhotovostní peníze a elektronické peníze, 
nikoli však na převody kryptoaktiv. 

V červenci 2021 předložila Komise balíček návrhů 
na další zlepšení pravidel Unie, pokud jde o boj 
proti praní špinavých peněz a financování teroris-
mu, jehož součástí bylo i přepracované nařízení o 
převodech peněžních prostředků. Současný režim 
uplatňovaný na bezhotovostní převody tento návrh 
rozšiřuje i na převody kryptoaktiv. 
Klíčová ustanovení schválená poslanci výboru ECON 
zahrnují důraz na transparentnost, autorizaci a do-
hled nad transakcemi při obchodu s kryptokativy. 
Záměrem je lepší informovanost spotřebitelů 
o rizicích, nákladech a poplatcích i opatření proti 
manipulaci s trhem. Poslanci požadují, aby Komise 
předložila legislativní návrh na zahrnutí těžby kryp-
toaktiv do taxonomie EU, klasifikačního systému, kte-
rý slouží pro určení těch ekonomických činností, které 
lze označit za udržitelné. Obchod s kryptoaktivy je 
dle výboru ECON silně energeticky náročný, což má 
za následek vysokou uhlíkovou stopu a vytváření 
elektronického odpadu. /J. Linková/ 
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