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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři,  
začátek tohoto týdne tráví značná část 
světových lídrů v egyptském Šarm aš-
Šajchu, kde byla v pondělí zahájena 
27. konference OSN o změně klimatu 
(COP27). Cílem letošního summitu je 
navázat a rozvíjet klimatické cíle přija-
té loni v Glasgow. Egypt jako předsed-
nický stát COP27 vyzdvihl čtyři hlavní 
témata, konkrétně snižování emisí skle-
níkových plynů, přizpůsobování se změ-
ně klimatu, odvrácení, minimalizaci 
a řešení ztrát a škod spojených s ne-
příznivými účinky změny klimatu a fi-
nancování opatření na ochranu klimatu 
v rozvojových zemích.  
Delegaci EU vede předseda Evropské 
rady Charles Michel a předsedkyně 
Komise Ursula von der Leyenová. Vy-
jednávací postoj EU pro tuto konferenci 
schválila Rada (Rada ENVI) 24. října. 
Za ČR se úvodní části COP27 na úrovni 
světových lídrů zúčastní předseda vlá-
dy Petr Fiala. Místopředseda vlády a 
ministr životního prostředí Marian 

Jurečka vystoupí za Evropskou unii na 
konferenci 15. listopadu v rámci minister-
ského panelu.  
Rada EU má tento týden na programu 
hospodářské a finanční záležitosti a roz-
počet EU na rok 2023. Hned v pondělí se 
uskutečnila schůzka Euroskupiny, na které 
proběhla výměna názorů na hospodářský 
vývoj v eurozóně a také na jeho budoucí 
perspektivy a na rozpočtová opatření ke 
zmírnění dopadu vysokých cen energií. 
V úterý se v Bruselu sešla Rada ECOFIN, 
během níž ministři jednali o nařízení Basel 
III, směrnici o eurovinětě, hospodářských 
a finančních dopadech agrese Ruska vůči 
Ukrajině nebo důsledcích amerického zá-
kona o snížení inflace pro EU. Druhé jed-
nání má Rada ECOFIN naplánované na 
pátek. Jeho cílem bude dosažení dohody 
s Evropským parlamentem ohledně roz-
počtu EU na rok 2023, bude tedy bedli-
vě sledované. 
Evropský parlament čeká v tomto týdnu 
dílčí plenární zasedání a schůze jednotli-
vých výborů. Plenární zasedání v Bruselu 
má na programu mimo jiné výsledky říj-
nové Evropské rady, o nichž bude disku-
tovat s Charlesem Michelem a Ursulou 
von der Leyenovou, kapitoly o plánu 
REPowerEU v plánech pro oživení a odol-
nost, kybernetickou bezpečnost v EU nebo 
návrh nařízení o zahraničních subvencích 
narušujících vnitřní trh. 
Coby doprovodná akce českého před-
sednictví v Radě EU se na konci tohoto 
týdne koná další ročník konference Pra-
gue European Summit, tentokrát 
s podtitulem „Leading the Green & Di-
gital Future?“. Hlavními tématy jednotli-
vých panelu a debat budou zelená 
a digitální tranzice, energetická bezpeč-
nost nebo odolnost evropského hospodář-
ství.  
 

Úvodník 

Neformální zasedání ministrů pro obchod > Rada 

Delegaci ČR vedl ministr Jozef Síke-
la. Nedělní večeře ministrů se zú-
častnil také předseda Výboru 
pro mezinárodní obchod (INTA) Ev-
ropského parlamentu Bernd Lange 
a zástupci českých firem Linet a Pho-
nexia. Hlavní část zasedání dne 
31. října měla na programu dvě dis-
kuzní témata – geostrategický vý-
znam obchodu a digitální obchod. 

Závěrem proběhl oběd ministrů se 
zmocněnkyní USA pro obchod K. Tai-
ovou, kterému dominovalo téma ame-
rické protiinflační legislativy (tzv. In-
flation Reduction Act).  

Neformální zasedání ministrů bylo za-
hájeno v neděli 30. října slavnostní ve-
čeří na Žofíně za účasti zástupců čes-
kých f i rem Linet  a  Phonexia.  
/Pokr. na str. 2/ 
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Program evropských institucí od 8. do 14. listopadu > Informace 

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci, 8. až 
11. listopadu 

Rada bude jednat o provádění nařízení Basel III, jež ob-
sahuje reformní opatření, která mají pomoci posílit odol-
nost bankovního sektoru EU a zdokonalit dohled nad ním 
a řízení rizik. Cílem bude dosáhnout dohody o postoji Ra-
dy k tomuto návrhu. 

Zasedání Rady zahraniční věci, 14. listopadu 

Dne 14. listopadu 2022 uspořádá Rada za předsed-
nictví vysokého představitele pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku Josepa Borrella výměnu názorů 
na agresi Ruska vůči Ukrajině, na oblast Velkých 
jezer a na západní Balkán.  

V rámci svých příspěvků zmiňovaly firmy roli otevřeného 
obchodu a odstraňování překážek obchodu, zejména 
zásadní význam trvalého moratoria na cla 
z elektronických transakcí, které by významným způso-
bem zvýšilo právní jistotu a předvídatelnost prostředí. 
V opačném případě (zrušení moratoria) vznikne nutnost 
sledovat celní specifika jednotlivých zemí. Večeře se 
účastnil také předseda Výboru pro mezinárodní obchod 
(INTA) Evropského parlamentu Bernd Lange, který 
s ministry tradičně diskutoval stav projednávání obchod-
ní legislativy. Apeloval na dokončení nařízení na ochra-
nu EU proti ekonomickému nátlaku ze strany třetích ze-
mí. 
Přestože téma první části diskuze bylo koncipováno ši-
roce, dominoval mu zejména důraz na pokračující po-
moc Ukrajině a význam obchodu pro obnovu její ekono-
miky. Ministři se shodovali, že pomoc Ukrajině by měla 
být rozšířena nad rámec stávajících facilitačních opatře-
ní, zmiňováno bylo také poskytnutí obdobného rámce 
ostatním zemím Východního partnerství. Kromě podpory 
Ukrajiny panovala shoda také na nutnosti posílení cel-
kové odolnosti unijního obchodu, využití jeho strategické 
role v přístupu ke kritickým produktům a v neposlední 
řadě i význam dohod o volném obchodu (FTAs), zejmé-
na v kontextu ratifikace dokončených dohod čekajících 
na formální uzavření. 
Druhé téma bylo rámováno otázkami diskuzního doku-
mentu, který české předsednictví rozeslalo 

před jednáním. Ministři se většinově vyslovovali 
pro nastavení právně závazných pravidel elektronic-
kého obchodu, jejichž zárukou by byla dohoda 
na úrovni Světové obchodní organizace (WTO). Multi-
laterální rovina aktivit by pak měla být vhodně dopl-
něna bilaterální relací, a to prostřednictvím přísluš-
ných kapitol v rámci jednotlivých FTAs s konkrétními 
partnery, zmíněna však byla také partnerství o digi-
tálních principech, která i přes svou nezávaznost mo-
hou sloužit jako platforma pro sladění pozic 
s možností budoucího převedení těchto principů 
do závazné podoby. V tomto kontextu ministři zmiňo-
vali primárně země Indo-Pacifiku, které jsou v  digi-
tální agendě lídry.  
Diskuzi ministrů se zmocněnkyní USA pro obchod Ka-
terine Taiovou dominovalo téma amerického zákona 
„Inflation Reduction Act“, který se dočkal většinové 
kritiky členských zemí EU jako diskriminační a neo-
právněný, a příprava třetího zasedání Rady pro ob-
chod a technologie v prosinci letošního roku. Zmocněn-
kyně K. Taiová v diskuzi vyzvala k hledání kreativních 
řešení stran zákona ve snaze situaci řešit, ovšem pro-
zatím bez konkrétního příslibu, a zmínila také význam 
spolupráce EU a USA ve světle netržních praktik Čí-
ny. /E. Drnovská/ 

Schválené rámcové pozice > Rámcové pozice 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parla-
mentu a Rady o horizontálních požadavcích na kyber-
netickou bezpečnost produktů s digitálními prvky 
a o změně nařízení (EU) 2019/1020 (vypracoval NÚ-
KIB) 

Rámcová pozice ke sdělení Komise o Evropské strategii 
péče (vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí)  
Rámcová pozice k návrhu doporučení Rady o revizi 
barcelonských cílů v oblasti předškolního vzdělávání a 
péče (vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí)  

Rámcová pozice k návrhu doporučení Rady o přístu-
pu k cenově dostupné vysoce kvalitní dlouhodobé 
péči (vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních 
věcí)  
Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému par-
lamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociál-
nímu výboru a Výboru regionů „Přezkum provádění 
právních předpisů v oblasti životního prostředí 2022: 
dodržování environmetálních předpisů – potřeba 
pozitivní změny v dosavadním trendu“ (vypracovalo 
Ministerstvo životního prostředí) 


