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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři,  
po delší letní přestávce se tento týden 
uskuteční další ze série kulatých stolů 
Národního konventu o EU. Proběhne 
online a bude se věnovat obranné 
a bezpečnostní politice EU, konkrétně 
Strategickému kompasu a jeho imple-
mentaci. Na reportáž z jeho průběhu 
a zprávu o jeho výsledcích se můžete 
těšit v některém z příštích čísel newslet-
teru. 

Na úrovni Rady nás tento týden čeká 
pouze jedno řádné zasedání v Bruselu. 
V úterý proběhne Rada pro obecné 
záležitosti, která se bude zabývat pří-
pravami říjnové Evropské rady, dialo-
gem o právním státě, činností navazující 
na Konferenci o budoucnosti Evropy 
nebo legislativním plánováním. Praha 
přivítá ministry na neformálních zase-
dáních, pořádaných v rámci českého 

předsednictví zase až ve druhém říjno-
vém týdnu. 
Evropský parlament se v tomto týdnu vě-
nuje takzvané vnější parlamentní činnosti, 
což mimo jiné znamená výjezdy posla-
neckých delegací. Na programu je cesta 
výboru pro občanské svobody do Varša-
vy a Bukurešti a také na hranice 
s Ukrajinou. Varšavu navštíví také zástup-
ci vyšetřovacího výboru pro prošetření 
používání špionážního softwaru Pegasus. 
Delegace výboru pro mezinárodní ob-
chod pak cestuje do Austrálie a na Nový 
Zéland. 
Velká delegace vedoucích představitelů 
EU a lídrů členských států zamíří v těchto 
dnech do New Yorku, kde se koná 
77. zasedání Valného shromáždění OSN. 
Za Evropskou komisi se ho zúčastní a  
na různých fórech zde vystoupí předsed-
kyně Ursula von der Leyenová, výkonný 
místopředseda Frans Timmermans, vysoký 
představitel Josep Borrell a komisaři Jut-
ta Urpilainen a Janez Lenarčič. Zasedání 
Valného shromáždění se za EU zúčastní 
také předseda Evropské rady Charles 
Michel.  

Z předsednických akcí nesmíme v tomto 
týdnu opomenout zmínit bruselský zahajo-
vací koncert, který se uskuteční ve středu 
21. září v centru Bozar. Společně s PKF – 
Prague Philharmonia zde vystoupí  
pod taktovkou Jana Kučery čeští klavíris-
té Tomáš Kačo a Lukáš Vondráček. Zazní 
klasická díla Antonína Dvořáka i skladby 
soudobých hudebníků, například Stronger 
than Yesterday od Tomáše Kača, kterou 
umělec napsal přímo pro příležitost před-
sednictví. Pokračovat budou také regio-
nální akce série „Předsedáme Evropě“, 
tento týden v Ústí nad Labem a v Karlo-
vých Varech. 

Úvodník 

Regionální akce v Pardubicích 

V úterý 13. září proběhla na Pernštýn-
ském náměstí v Pardubicích regionální 
akce v rámci představení českého před-
sednictví, která byla zahájena ředite-
lem Odboru pro komunikaci o evrop-
ských záležitostech Igorem Blahušia-
kem. 

Návštěvníci akce dostali nejen informace 
o českém předsednictví, ale zároveň  
i o činnosti Eurocenter, center Europe Di-
rect a Domu zahraniční spolupráce. Dále 
byla na programu debata na téma 
„Předsedáme EU – co to pro nás zname-
ná“ a následně prezentace partnerů ak-

ce (Eures, Eurodesk, Univerzita Pardubi-
c e ,  C ze c h i n ve s t ,  M i n i s t e r s t vo  
pro místní rozvoj, Alliance Française 
Pardubice, město Pardubice a Národní 
pedagogický institut). 
Celou akci provázel i kulturní program, 
kdy si ti nejmenší návštěvníci mohli vy-
zkoušet malování na obličej, skákací 
hrad, fotokoutek a následně se konalo 
vystoupení a workshop taneční skupiny 
T-BASS, na kterou navázala hudební 
skupina Alchymie se svým koncertem. 
/Pokr. na s. 2/  
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V 17:30 se poté konala debata na téma příležitostí pro 
dopravu a rozvoj měst. Hlavním tématem byla diskuze  
o tom, jak EU pomáhá rozvoji dopravy, a to včetně po-

skytování dotací na určité programy. Závěr akce se 
rovněž nesl v podobě koncertu. Pro lidi v Pardubicích 
zazpívala zpěvačka Debbi. /D. Březina/ 

Zákaz produktů nucené práce  > Komise 

Komise vydala dne 14. září dlouho očekávaný návrh 
nařízení na pomezí pracovněprávní, lidskoprávní 
a obchodní problematiky, a totiž návrh nařízení o zá-
kazu umisťování produktů pocházejících z nucené prá-
ce na trh EU. Nařízení je reakcí na zprávy o existenci 
táborů nucené práce v čínském Sinťangu, jeho formu-
lace je nicméně geograficky neutrální, aby byl zajištěn 
soulad návrhu s pravidly Světové obchodní organiza-
ce, resp. principem nediskriminace mezi jednotlivými 
členy organizace. Podobný zákon cílený na produkci 
potenciálně dotčenou nucenou prací ze Sinťangu loni 
přijaly také USA (tzv. Uyghur Forced Labour Preventi-
on Act).  

Společný právní základ nařízení tvoří články 114 (vnitřní 
trh) a 207 (společná obchodní politika) Smlouvy o fungo-
vání Evropské unie. Cílem aktuálně předkládaného návr-
hu je zákaz umisťování produktů a komodit, které mohou 
být s nucenou prací jakkoli spojené, na vnitřní trh EU, 
bez ohledu na jejich původ v rámci vnitřního trhu či 
ve třetích zemích.  
Problematika udržitelnosti dodavatelských řetězců 
jako taková však není v rámci unijní normotvorby novým 
fenoménem. EU již dříve implementovala povinné normy 
v některých sektorech (např. nařízení o tzv. konfliktních 
minerálech z roku 2017, které cílí na udržitelné tavení 
a rafinaci cínu, zlata, tantalu a wolframu; na národní 
úrovni v gesci MPO). V červenci 2021 Komise publikova-
la nezávazná vodítka k náležité péči podniků 
v souvislosti s riziky nucené práce v jejich dodavatelských 
řetězcích, sloužící k překlenutí období před přijetím zá-
vazné legislativy, a naposledy v únoru 2022 bylo vydá-
no sdělení k důstojné práci ve světě a příslušný návrh 
směrnice k horizontální povinné náležité péči podniků 

(sustainable corporate governance, v gesci MSp). 

Nově formulovaná opatření vychází z mezinárodních 
standardů a definic (zejm. ILO a OECD) a jsou kom-
plementární s existujícími horizontálními a sektorovými 
iniciativami EU. Nařízení bude platné pro podniky 
všech velikostí, byť primární pozornost bude věnová-
na velkovýrobním společnostem (Komise se v návrhu 
zavázala poskytnout výkladová vodítka). Každý člen-
ský stát ustanoví jeden či více tzv. příslušných orgánů 
odpovědných za vyšetřování. Vymáhání nařízení je 
založeno na tzv. „risk-based“ přístupu, dle něhož pří-
slušný orgán zohlední mj. informace získané z databá-
ze rizik vytvořené Komisí a strukturované dle produ-
centských zemí a sektorů (dále zohlední např. podněty 
právnických či fyzických osob či velikost společnosti). 
Na základě těchto informací pak zahájí vyšetřování. 
V první fázi jsou po ekonomickém operátorovi poža-
dovány informace ohledně kroků, které činí 
k identifikaci, prevenci či odstranění rizika nucené 
práce. Pokud je v průběhu předběžného šetření nale-
zeno „odůvodněné podezření na porušení pravidel“, 
následuje druhá fáze vyšetřování, během níž je ope-
rátor povinen poskytnout jakékoli relevantní informace 
ohledně dotčených produktů a jejich dodavatelů. 
V případě, že bude přítomnost nucené práce proká-
zána, vydá příslušný orgán rozhodnutí o zákazu umís-
tnění, stažení nebo zničení dotčeného produktu, a to 
až do té doby, než daná společnost prokáže, že od-
stranila nucenou práci ze svých dodavatelských řetěz-
ců. Do procesu budou zapojeny rovněž celní autority 
členských států, které dotčené produkty nepropustí 
do oběhu na vnitřním trhu EU či zabrání exportu z něj. 
/E. Kozelková Drnovská/ 

Balíček nouzového nástroje jednotného trhu > Komise 

Komise zveřejnila dne 19. září návrh na unijní nástroj 
pro mimořádné situace na vnitřním trhu EU. Legisla-
tivní balíček se skládá z návrhu nařízení ustavující 
Nástroj pro mimořádné situace na vnitřním trhu 
(SMEI), návrhu nařízení o opatřeních na podporu do-
dávek a dostupnosti zboží a produktů důležitých 
v krizích a návrhu směrnice o nouzových postupech 
pro hodnocení shody, přijetí společných specifikací 
a dozor nad trhem v kontextu nouzových situací 
na vnitřním trhu. 
Cílem nařízení je zabezpečit fungující jednotný trh EU, 
zlepšit jeho připravenost na budoucí krize,  zajistit volný 
pohyb zboží, služeb a osob a předcházet nedostatkům 
kritických surovin, zboží a služeb. Návrh doplňuje stáva-
jící krizové mechanismy, jako je Integrované opatření 
pro politickou reakci na krize (IPCR) a další, doplňuje  
i existující legislativu a další aktuálně projednávané ini-
ciativy. Navrhovaná legislativa se nevztahuje na zdra-
votnické pomůcky a potřeby, polovodiče, finanční služby 
a energetické produkty, jelikož v těchto oblastech exis-
tují již cílená protikrizová opatření.  
Návrh o Nástroji pro mimořádné situace na vnitřním trhu 
předpokládá vytvoření poradní skupiny a definuje tři 

fáze (režimy) na vnitřním trhu:  krizové plánování, 
režim bdělosti a nouzový režim pro předvídání, pří-
pravu a reakci na dopady krizí na jednotný trh s cí-
lem zajistit dostupnost zboží a služeb strategického 
významu na jednotném trhu a zajištění volného pohy-
bu zboží, služeb a osob. Dle nařízení Komise může 
vyzvat hospodářské subjekty v dodavatelských řetěz-
cích souvisejících s krizí, aby přijaly a upřednostnily 
určité objednávky vstupů na výrobu zboží související-
ho s krizí. V případě odmítnutí může Komise za výji-
mečných okolností přikázat dotčeným hospodářským 
subjektům, aby takto přednostně hodnocené objed-
návky přijímaly. Subjekt však nenese odpovědnost  
za jakékoli porušení smluvních povinností, které je nut-
né ke splnění objednávek s prioritou. 

ČR je dlouhodobým zastáncem fungujícího jednotného 
trhu, proto vítá nový mechanizmus, který má zabez-
pečit fungování vnitřního trhu i během krizí. Cílem čes-
kého předsednictví je zahájit diskuzi k návrhu a  
na prosincové Radě pro konkurenceschopnost předlo-
žit zprávu o pokroku. /F. Mocák/ 
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Evropský akt o svobodě médií > Komise 

Komise vydala dne 16. září návrh nařízení, kterým se 
stanoví společný rámec pro mediální služby na vnitř-
ním trhu (Evropský akt o svobodě médií). Návrh se 
opírá o čl. 114 SFEU (vytvoření a správné fungování 
vnitřního trhu). Cílem návrhu je vytvoření společného 
rámce pro rozvoj a efektivní fungování vnitřního trhu 
v odvětví sdělovacích prostředků, který zajistí svobo-
du a pluralitu sdělovacích prostředků a plnění jejich 
společenské role. Snahou je odstranit roztříštěnost re-
gulatorních přístupů ke svobodě médií, mediálnímu 
pluralismu a redakční nezávislosti. Návrh nařízení je 
doprovázen Doporučením Komise o interních záru-
kách redakční nezávislosti a transparentnosti vlastnic-
tví v odvětví médií. 
Návrh je formulován kolem čtyř specifických cílů: 
1. podpora přeshraniční činnosti a investic do mediál-
ních služeb prostřednictvím harmonizace určitých prvků 
odlišných vnitrostátních rámců plurality médií, zejména 
za účelem usnadnění přeshraničního poskytování služeb, 
a jednotný evropský přístup k problematice koncentrace 
mediální moci a nezávislosti médií; 2. posílení regulační 
spolupráce a konvergence prostřednictvím nástrojů pře-
shraniční koordinace a zajištění konzistentního přístupu 
na úrovni EU zejména k otázkám plurality a nezávislosti 
médií či závadného a ilegálního obsahu (včetně online 
médií); 3. usnadnění poskytování kvalitních mediál-
ních služeb zmírněním rizika nepatřičného veřejného 
a soukromého zasahování do redakční svobody pro-
střednictvím stanovení společných standardů redakční 
nezávislosti; 4. zajištění transparentního a spravedlivé-
ho přidělování ekonomických zdrojů na vnitřním medi-
álním trhu zvýšením transparentnosti a spravedlnosti 
při měření sledovanosti a přidělování státní reklamy, stej-
ně jako posílení společných standardů pro transparentní 
vlastnictví médií. Stávající skupina evropských regulačních 
orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA) bude 
nahrazena novým orgánem – Evropská rada pro mediál-
ní služby (European Board for Media Services), který 
bude složen ze zástupců vnitrostátních orgánů. Komise 
bude pozorovatelem a bude poskytovat služby sekreta-
riátu. Mezi úkoly Výboru bude patřit poradenství Komisi 
ohledně implementace nařízení, zprostředkování komuni-
kace a výměny informací mezi jednotlivými orgány člen-

ských států a posuzování oblastí zájmu, jako je fungo-
vání mediálních trhů a potenciální dopady vnitrostát-
ních opatření.  Přestože zajištění transparentnosti 
vlastnictví médií bylo uváděno jako jeden z klíčových 
cílů návrhu, finální návrh nařízení Komise nepřináší 
povinné opatření; této oblasti se věnuje doprovodné 
Doporučení. Návrh nařízení však obsahuje ustanovení 
zaměřená na posílení redakční nezávislosti, včetně 
zákazu vládních zásahů do redakční politiky a roz-
hodnutí poskytovatelů mediálních služeb.  
Návrh také vyžaduje, aby veřejné prostředky, včetně 
veřejně placené reklamy, byly přidělovány médiím 
transparentním a objektivním postupem a aby veřejné 
orgány zveřejňovaly informace o tom, jak byly jejich 
výdaje na reklamu přiděleny. Koncept transparent-
nosti je ponechán jako zásada bez konkrétních poža-
davků, což ponechává národním vládám dostatečný 
prostor pro vlastní úpravu. Podle návrhu budou muset 
být vrcholoví manažeři, včetně členů správních rad, 
jmenováni transparentními, nediskriminačními a objek-
tivními postupy. Také by se na ně vztahovaly časové 
limity a potenciální propuštění pouze v případě, že by 
neplnili své zákonem stanovené povinnosti. 
Platformy s více než 45 miliony uživatelů  budou po-
drobeny přísnějším povinnostem, na jejichž dodržování 
bude dohlížet Komise  
Návrh bude na národní úrovni spadat do gesce Minis-
terstva kultury. Návrh nařízení bude projednáván 
s nejvyšší prioritou na Pracovní skupině pro audiovizu-
ální odvětví a média. První projednání návrhu je plá-
nováno na 29. září. Ambicí českého předsednictví je 
vydat zprávu o pokroku – s ohledem na pozdější 
předložení a komplexnost návrhu je pravděpodobné, 
že projednávání nebude možné během českého před-
sednictví dokončit a v projednávání tak bude pokra-
čovat švédské předsednictví. /M. Žiga/ 

 

 

 

 

 

Nařízení k nouzovému opatření k vysokým cenám energií > Komise 

Komise 14. září zveřejnila návrh nařízení Rady, které 
zavádí nouzová opatření proti vysokým cenám ener-
gií. Komise zveřejněním nařízení reaguje na závěry 
předsednictví, které české předsednictví publikovalo 
po zasedání mimořádné Rady pro energetiku 9. září.  
České předsednictví svoláním Rady reagovalo na eskala-
ci cen energií na vnitřním trhu způsobenou zastavením 
dodávek ruského plynu skrze plynovod Nord Stream 1 
do Evropské unie, odstavením jaderných elektráren 
v Německu a Francii, a suchem, které ovlivnilo výkon 
elektráren v celé Evropské unii. Dle Komise mimořádná 
situace umožňuje využití čl. 122 Smlouvy o EU, nevyžadu-
je tedy pro přijetí návrhu nařízení Rady souhlas Evrop-
ského parlamentu, stejně jako v případě nařízení Rady 
ke koordinaci opatření ke snižování spotřeby zemního 
plynu, které bylo přijato na mimořádné energetické Ra-
dě v červenci 2022. České předsednictví oznámilo svolá-

ní mimořádné Rady pro energetiku 30. září, kde by 
mělo dojít ke schválení tohoto nařízení.  
Komise v nařízení Rady navrhuje opatření rozdílného 
zaměření: Prvně Komise navrhuje  opatření ke snížení 
spotřeby, a to pomocí požadavku, aby členské státy 
implementovali opatření, která sníží měsíční spotřebu 
elektřiny o 10 % v porovnání s průměrnou spotřebou 
v daných měsících v předchozím období. Zároveň  
pro každý měsíc členské státy identifikují cenové špič-
ky ("peak price hours"), které korespondují  s minimál-
ně 10 % všech hodin v měsíci a v těchto hodinových 
špičkách sníží svoji spotřebu elektřiny o 5 %.  Pro do-
sažení těchto úspor by měl členský stát zvolit opatření, 
která jsou tržní, nediskriminují a jsou transparentní.  
Další opatření, které Komise navrhuje je strop na tržní 
příjmy a distribuce tržních přebytků /Pokr. na s. 4/  
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ke koncovým zákazníkům. Komise navrhuje,  aby tržní pří-
jmy u producentů elektřiny z vybraných zdrojů byly za-
stropovány na 180 EUR/MWh. Komise navrhuje, ať  
se toto nařízení vztahuje na výrobce elektřiny 
z obnovitelných zdrojů,  odpadu, jádra, hnědého uhlí, ro-
py a dalších ropných produktů. Takto získané prostředky 
by měly členské státy použít na opatření, která minimali-
zují dopady vysokých cen energií, ať skrze přímé transfe-
ry koncovým zákazníkům, či kompenzace dodavatelům, 
kteří dodávají elektřinu pod tržní cenu a na podporu in-
vestic do energetické účinnosti a bezemisních zdrojů 
elektřiny.  
Dále Komise navrhuje maloobchodní opatření. Členské 
státy budou moci zasáhnout do cenotvorby elektřiny pro 
malé a střední podniky - takováto opatření by měla být 
limitována na 80 % průměrné spotřeby podniků 

v posledních pěti letech. Zároveň členské státy mohou 
stanovit cenu elektřiny pod tržní cenou, pokud distri-
butoři elektřiny nejsou diskriminování a jsou řádně 
kompenzování.  
Poslední opatření se týká fosilních výrobců - ropného, 
uhelného, plynárenského a rafinérského sektoru. 
Dle nařízení členské státy  zavedou nejpozději 
od 31. 12. 2022 dočasné „solidární příspěvky“ od 
firem z fosilního sektoru, které mají ve fiskálním roce 
od 1. 1. 2022  více než 20% nárůst zdanitelného 
zisku v porovnání s průměrným ziskem předchozích tří 
let. Sazba solidárního příspěvku by měla být nejmé-
ně 33 % z přebytku zisků dosaženého ve fiskálním 
roce 2022. /M. Sitta/ 

Výsledky plenárního zasedání > Evropský parlament 

Od pondělí 12. září do čtvrtka 15. září se uskutečnilo 
plenární zasedání Evropského parlamentu 
ve Štrasburku. K hlavním bodům na agendě pléna pat-
řily rozpravy o stavu EU, o reakci EU na zvyšování cen 
energií v Evropě a o extrémních výkyvech počasí a 
změně klimatu. 
V úterý 13. září diskutovali poslanci s Radou a Komisí  
o opatřeních vedoucích ke snížení dopadu vysokých cen 
energií na občany EU. Ministr pro evropské záležitosti Mi-
kuláš Bek za Radu zdůraznil, že je zapotřebí okamžité  
a koordinované evropské reakce k řešení vysokých cen 
energií, které ovlivňují domácnosti i společnosti a ohrožují 
hospodářství EU. Ministr poslance ujistil, že Rada je od-
hodlána urychleně spolupracovat s Komisí na dalších opat-
řeních ke zmírnění tlaku na spotřebitele a průmyslová od-
větví a informoval, že dne 30. září se uskuteční další mi-
mořádné zasedání Rady pro energetiku. Komisařka Kadri 
Simsonová zmínila, že v současné energetické krizi používá 
Rusko plyn jako zbraň. Obranou EU může být podle ní 
diverzifikace investic. Komise se zaměří na revizi pravidel 
státní podpory a předloží reformu trhu s elektřinou. Po-
slanci v rozpravě zdůrazňovali nutnost přesměrování neo-
čekávaných zisků od velkých energetických hráčů ke spo-
třebitelům a společnostem prostřednictvím mechanismu 
solidarity. Někteří rovněž upozornili na nutnost urychlení 
investic do obnovitelných zdrojů, aby došlo ke snížení 
energetické závislosti EU.  
V úterý 13. září se na plenárním zasedání konala rozpra-
va s Radou a Komisí na téma: Důsledky sucha, požárů  
a dalších extrémních klimatických jevů (zvýšení úsilí EU v 
boji proti změně klimatu). Výměna názorů potvrdila, že 
extrémní výkyvy počasí a jejich dopad na občany EU jsou 
pro Evropský parlament zásadním tématem. Ministr pro 
evropské záležitosti Mikuláš Bek za Radu uvedl, že jsme 
svědky bezprecedentních klimatických změn, které ovlivňují 
stav celé planety. Extrémní vlny veder, sucho a požáry 
ohrožují biodiverzitu a vytváří tlak na národní hospodář-

ství. Ministr rovněž upozornil, že dopad klimatických 
změn se liší napříč členskými zeměmi, je třeba brát  
v úvahu tato specifika a dosáhnout rovnováhy mezi 
opatřeními ke zmírnění dopadů. Závěrem připomněl 
již probíhají interinstitucionální jednání o konkrétních 
návrzích balíčku Fit for 55 a ujistil poslance, že české 
předsednictví udělá vše, co je v jeho silách, aby bylo 
dosaženo rychlého pokroku. Za Komisi vystoupil ko-
misař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius, který 
zdůraznil, že většina klimatických změn přímo souvisí  
s nárůstem emisí skleníkových plynů.  
Dne 14. září přednesla předsedkyně Komise Ursula 
von der Leyenová v rámci plenárního zasedání vý-
roční projev o stavu Unie (více viz samostatný článek). 
Na plénu též vystoupila finská premiérka Sanna Ma-
rinová v rámci debaty nazvané „To je Evropa“. Po-
slanci rovněž diskutovali o humánním zacházení s mi-
granty v Evropě a na jejích hranicích. Tato debata 
byla vyvolána zprávami o údajných úmrtích migrantů 
(zejména dětí) na hranicích EU kvůli dehydrataci, 
spáleninám a nedůstojnému zacházení. Za Radu vy-
stoupil ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, 
který vyzval k respektu pravidel a hodnot EU a mezi-
národních norem. Připomněl rovněž povinnosti všech 
členských států chránit vnější hranice v rámci Schen-
genského hraničního kodexu při plném respektování 
lidské důstojnosti. Vedena byla i rozprava o postoji 
Rady k návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2023. 
Náměstek ministra financí Jiří Georgiev představil 
postoj Rady, jenž byl přijat jednomyslně. Zdůraznil, 
že Rada předpokládá dostatečné rezervy v rozpoč-
tu, aby bylo možné čelit budoucím výzvám a nejisto-
tám, a to zejména v souvislosti s krizovou situací na 
Ukrajině. 
/J. Linková z materiálů SZ EU/  

Projev o stavu Unie > Evropský parlament 

Ve středu 14. září 2022 představila předsedkyně Ev-
ropské komise Ursula von der Leyenová plénu Evrop-
ského parlamentu ve Štrasburku projev ke stavu Unie.  
Rozprava pléna k projevu předsedkyně Komise je jed-
ním z kroků na cestě k dojednání pracovního programu 
Komise mezi třemi institucemi. Většina představených 

iniciativ bude figurovat na pracovním programu Ko-
mise na rok 2023, nicméně vzhledem k aktuální složi-
té situaci bylo taktéž nastíněno několik návrhů, který-
mi se bude EU zabývat ještě do konce roku aktuální-
ho. /Pokr. na s. 5/ 
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U. von der Leyenová věnovala podstatnou část svého pro-
jevu aktivitám, jež hodlá EU dále uskutečňovat v rámci 
pomoci poskytované Ukrajině. Důležitost, kterou EU při-
kládá podpoře Ruskem napadené Ukrajiny, byla podtr-
žena přítomností první dámy Ukrajiny, Oleny Zelenské. 
Kromě finanční pomoci Ukrajině přislíbila předsedkyně 
Komise zapojení Ukrajiny do evropského roamingového 
prostoru či činění postupných kroků, které umožní Ukrajině 
a tamním podnikům snazší přístup na vnitřní trh EU. 

Ve světle energetické krize, která úzce souvisí s invazí 
Ruska na Ukrajinu, hodlá Komise ve spolupráci s členskými 
státy EU dále pokročit v odklonu od závislosti na dodáv-
kách energetických surovin z Ruska směrem ke spolehlivým 
dodavatelům. Komise rovněž plánuje v souvislosti rostou-
cích cen energií navrhnout opatření pro členské státy, kte-
rá povedou ke snížení spotřeby elektrické energie. 
V rámci dočasných opatření na zmírnění dopadů vysokých 
cen energií Komise navrhne kroky k zastropování příjmů 
vybraných společností produkujících elektrickou energii  
či představí návrh na solidární krizový příspěvek ze zisků 
společností podnikajících v oblasti zpracování a distribuce 
fosilních paliv. 

U. von der Leyenová se dále zaměřila na potřebu udrži-
telných investic, jež půjdou ruku v ruce se zelenou a digi-
tální transformací, podporu malých a středních podniků 
v rámci připravovaného podpůrného balíčku či úpravu 

pravidel správy hospodářských záležitostí, ke kterým 
Komise hodlá předložit své návrhy ještě v tomto roce.  

Co se týče vnějších vztahů, předsedkyně Komise vy-
jádřila podporu návrhu na vytvoření Evropského poli-
tického společenství, přičemž dále jasně podpořila 
evropskou perspektivu pro země západního Balkánu, 
Ukrajinu, Moldavsko a Gruzii. Stěžejním aspektem 
globální strategie EU je dle předsedkyně Komise 
budování nových partnerství EU se třetími zeměmi, 
která mj. umožní efektivně řešit globální výzvy. 
V neposlední řadě bylo oznámeno, že Komise hodlá 
navrhnout evropský akt o kritických surovinách  
a do budoucna bude také usilovat o vytvoření nové-
ho Fondu pro evropskou suverenitu.  

Závěrem svého projevu se U. von der Leyenová vě-
novala institucionálním záležitostem. Jako zásadní 
vnímá zejména ochranu právního státu a všeobecně 
ochranu demokracie, kterou Komise hodlá dále posílit 
v rámci připravovaného balíčku opatření. 
V souvislosti s diskuzemi o budoucnosti Evropy  
se předsedkyně Komise vyslovila pro zakotvení soli-
darity mezi generacemi do Smluv. Dle jejího mínění je 
třeba se v kontextu debat o rozšíření Unie také 
vážně začít zabývat otázkou unijní reformy.  
/P. Haratyk/  

Zasedání Rady pro obecné záležitosti 20. září, 
Tématem bude diskuze k anotované agendě říjnové Ev-
ropské rady (témata: Ukrajina, energetika, hospodářské 
záležitosti, vnější vztahy - EU-ASEAN Summit, strategická 
diskuse o Číně, také přípravy na COP27 a COP15).  
V rámci legislativního plánování povedou ministři debatu 
o letošní Zprávě o strategickém výhledu a prohlášení 
o záměru, které bylo zveřejněno v návaznosti na středeční 
projev o stavu Unie. Posledním bodem jednání bude hori-
zontální diskuze v rámci každoročního dialogu Rady  
o právním státu.  

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 26. 
září, 
Zářijové Radě dominuje téma rybolovných kvót - na 
programu jsou rybolovná práva pro rok 2023 sdílené  
se Spojeným královstvím a každoroční konzultace EU-
Norsko a pobřežní státy pro rok 2023. 
 

Program institucí od 19. do 25. září 2022 > Informace 


