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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
Ursula von der Leyenová, která jako jediná strávila s německou kancléřkou Merkelovou
ve vládě celou dobu od jejího prvního zvolení v roce 2005, na základě usilovné podpory francouzského prezidenta Macrona získala podporu předsedů vlád členských zemí a od 1. listopadu povede pět let Evropskou komisi. Evropský parlament neprosadil systém spitzenkandidátů, zato dostal od von der Leyenové ujištění, že se zasadí o to, aby se v příštích volbách
takto již postupovalo. Ve svém projevu ve Štrasburku slíbila předložit zelený „úděl“ pro Evropu, zvýšit emisní cíl pro rok 2030, navrhnout první evropský klimatický předpis, který cíl zakotví pro rok 2050 a vyčlenit z Evropské investiční banky Klimatickou banku. Jaké dohody
o dlouhodobém plánu pro Pařížskou dohodu ale hodlá dosáhnout do konce příštího roku, kdy
má vstoupit v účinnost, to nepředstavila. Aby zajistila konkurenceschopnost za stejných podmínek a zamezila odchodu průmyslu z EU navrhuje tzv. uhlíkovou hraniční daň. Tu dlouhodobě požaduje Francie a aktuálně diskutuje Německo, v první řadě ale vychází vstříc Zeleným
v Evropském parlamentu. Její zavedení by podléhalo souhlasu Světové obchodní organizace
a je tak nyní pouze v teoretické rovině. Konfederace Evropského podnikání BusinessEurope
by uvítala systémový krok, tzn. přímé zdanění dovozu. Aby zajistila přeměnu regionů závislých na uhlí, tj. 41 regionů ve 12 členských zemích, navrhla von der Leyenová při návštěvě
Polska, založit fond pro spravedlivou transformaci. Fond, který požadoval v rámci příštího
dlouhodobého rozpočtu EU už Evropský parlament, bude čelit rozdílům úrovně hospodářského rozvoje a budoucích demografických trendů jednotlivých regionů a konkrétním potřebám
regionů by vyhovoval lépe, pokud by dodatečné prostředky byly vyčleněny v rámci politiky
soudržnosti a výzvy by byly vypisovány specificky pro regiony. Více o prioritách nadcházející
předsedkyně Komise najdete na následujících stránkách.
Příjemné čtení přeje,
Zuzana Krejčiříková

ČEZ, a. s. Public Affairs,
Duhová 2/1444, Praha, 140 53, publicaffairs@cez.cz
Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru Public Affairs |
Eva Boudová | Lucie Horová | Michal Jedlička |
Daniel Měsíc | Tomáš Pirkl | Jan Prášil | Zuzana Sádlová |
Bulletin je šířen pouze v elektronické podobě a bezplatně |
Texty a informace obsažené v tomto bulletinu jsou považovány za zdroj informací v rámci Skupiny ČEZ a širší veřejnosti. Rozmnožování těchto informací a textů je povoleno
za podmínky, že je uveden jejich zdroj. Informace a texty
vychází z údajů dostupných v době vydání tohoto bulletinu.
Public affairs neručí za správnost a úplnost informací. |
Obrázky použité v tomto bulletinu pochází z audiovizuální
knihovny Evropské komise, Evropské rady, Evropského
parlamentu a serverů Pixabay.com, Pexels.com a Freeimages.com.
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pro ni hlasovala těsná nadpoloviční většina
383 europoslanců, přičemž, aby byla zvolena, potřebovala nejméně 374 hlasů. Proti hlasovalo 327 europoslanců. Von der Leyenová
se tak stala první ženou v čele Evropské komise. A po prvním předsedovi EHS Walterovi
Hallsteinovi (1958 až 1967), teprve druhým
šéfem Evropské komise z Německa.

VRCHOLNÉ POZICE V EVROPSKÝCH
INSTITUCÍCH

N

a mimořádném zasedání Evropské
rady dne 2. července se prezidenti
a premiéři členských států EU dohodli
na nominacích na vrcholné pozice
v evropských institucích pro nadcházející
legislativní období. Novým předsedou Evropské rady byl zvolen Charles Michel.
Evropský parlament následně potvrdil nominaci Ursuly von der Leyenové jako nové
předsedkyně Evropské komise. Europoslanci však nerespektovali návrh Evropské rady na pozici předsedy Evropského
parlamentu a na ustavující schůzi si
do svého čela zvolili Davida-Maria Sassoli.
Novým předsedou Evropské rady byl zvolen
belgický premiér Charles Michel. Předseda
liberálního, proevropského Reformního hnutí
vystřídá Donalda Tuska ve funkci 1. prosince.
Funkční období předsedy Evropské rady trvá
dva a půl roku a lze jej jednou obnovit. Charles Michel byl zároveň jmenován předsedou
eurosummitu.

Při výběru kandidátky na předsedkyni Evropské komise zástupci členských států nerespektovali princip tzv. spitzenkandidátů a nominovali neočekávaně vybranou německou
ministryni obrany, členku CDU, Ursulu von
der Leyenovou. Europoslanci dne 16. července na plenárním zasedání ve Štrasburku tuto
nominaci potvrdili. Ursula von der Leyenová
získala podporu lidovců (EPP), evropských
socialistů (S&D) a liberálů (RE). V tajné volbě

Zastánkyně prohlubování evropské integrace
má dosavadního předsedu Komise JeanaClauda Junckera ve funkci vystřídat dne
1. listopadu, přičemž do té doby musí ve spolupráci se členskými zeměmi sestavit nové
kolegium komisařů. Von der Leyenová již avizovala svůj záměr, že do funkce prvních místopředsedů nominuje Franse Timmermanse
a Margrethe Vestagerovou. Proslýchá se, že
Timmermans bude zodpovědný za prioritní
agendu Zelené dohody pro Evropu (tzv. Green Deal) . Veřejná slyšení kandidátů na komisaře v jednotlivých parlamentních výborech
by měla proběhnout ve dnech 30. září až
8. října. Následně celé kolegium komisařů,
včetně nově zvolené předsedkyně Komise,
požádá Evropský parlament o důvěru.
Po schválení Parlamentem jmenuje členy
kolegia na příštích pět let Evropská rada.
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Na pozici vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nominovala Evropská rada španělského ministra zahraničních věcí Josepa Borrella Fontellese,
člena španělských socialistů (PSOE), který
v letech 2004 až 2007 předsedal Evropskému parlamentu. Fontelles již získal souhlas
nově zvolené předsedkyně Komise a nyní
musí požádat o důvěru Evropský parlament.
Pokud bude ve funkci potvrzen, převezme
dne 1. listopadu mandát od Federicy Mogheriniové.
Jako kandidátku na prezidentku Evropské
centrální banky (ECB) nominovali vedoucí
představitelé EU Christine Lagardeovou. Bývalá francouzská ministryně financí vykonává
od roku 2011 pozici generální ředitelky Mezinárodního měnového fondu. Očekává se, že
vedoucí představitelé EU přijmou formální
rozhodnutí o tomto jmenování v říjnu, po konzultaci s Evropským parlamentem a Radou
guvernérů ECB. Prezident ECB je jmenován
na dobu osmi let. Christine Lagardeová vystřídá ve funkci současného prezidenta Maria
Draghiho dne 1. listopadu.
Evropská rada předložila i návrh na pozici

předsedy Evropského parlamentu.
S odkazem na geografickou vyváženost navrhli zástupci členských států rumunského
europoslance Sergeieva Stanisheva. Evropský parlament však tento návrh odmítl

a na ustavující schůzi v prvním červencovém
týdnu zvolil italského europoslance z frakce
S&D Davida-Mariu Sassoliho. Předseda Evropského parlamentu je volen na dva a půl
roku.
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EVROPSKÝ PARLAMENT

(RE) a Marcel Kolaja (Zelení/ESA).

V 9. VOLEBNÍM OBDOBÍ

Europoslanci se dosud zformovali do sedmi
politických frakcí. Poslanci, kteří nejsou součástí žádné skupiny, jsou označováni jako
nezařazení (NI). Koalice Poslaneckého klubu
Evropské lidové strany (EPP) a Pokrokového
spojenectví socialistů a demokratů (S&D),
která fungovala v předchozím volebním období, oslabila. Dohromady má nyní 336 křesel, což jí v plénu, které má 751 křesel, nezajistí nadpoloviční většinu. Naopak liberální
skupina Renew Europe (RE), která v novém
Parlamentu navazuje na skupinu ALDE, posílila z 69 křesel na 108. A posílila i Skupina
Zelených/Evropské svobodné aliance, která
má nyní 74 křesel.

V

prvním červencovém týdnu na ustavující schůzi Evropského parlamentu devátého volebního období si europoslanci zvolili své vedení. Novým předsedou se stal Ital David-Maria Sassoli.
Funkční období nového předsednictva je
dva a půl roku.
David-Maria Sassoli je poslancem Evropského parlamentu od roku 2009. V evropských
volbách kandidoval za italskou Demokratickou stranu (PD), která je členem frakce S&D.
V čele Evropského parlamentu setrvá do ledna 2022, kdy si plénum zvolí nové vedení.
V úvodním projevu Sassoli představil priority,
na které by se měl Parlament nyní zaměřit.
Patří mezi ně nezaměstnanost mladých, migrace, změny klimatu či digitální revoluce.
Europoslanci zvolili také 14 místopředsedů
a 5 kvestorů. Ti společně tvoří předsednictvo,
které rozhoduje o záležitostech týkajících se
vnitřního fungování EP. Mezi místopředsedy
jsou i čeští europoslanci Dita Charanzová

Tyto proevropské frakce budou
v nadcházejícím volebním období hledat průnik svých politik. Mezi skupinami (a
v některých případech i uvnitř skupin) existují
názorové rozdíly. To se týká například reformy společné zemědělské politiky, opatření
v oblasti ochrany spotřebitele či úrovně klimatických ambicí. Nicméně panuje shoda ohledně přijetí cíle klimatické neutrality do roku
2050. Dosažení společné pozice v zásadních

otázkách může působit jako protiváha rostoucího podílu euroskeptických stran.

Mezi ně se řadí nově ustanovená skupina
Identita a Demokracie (ID) a skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR), které mají dohromady 135 křesel. Základ nové
frakce ID tvoří europoslanci italské Ligy,
v jejímž čele stojí Matteo Salvini, a francouzského Národního sdružení, které vede Marine Le Penová. Frakce ID je v plénu se
73 křesly pátou nejpočetnější frakcí.
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VÝBORY EVROPSKÉHO
PARLAMENTU

N

ově zvolení europoslanci schválili
počet stálých členů ve dvaceti výborech a dvou podvýborech. Na ustavujících
schůzích výborů, které proběhly v druhém
červencovém týdnu, zvolili ze svých řádných členů předsedy výborů a až čtyři
místopředsedy s mandátem na dva a půl
roku.
Nejpočetnějším výborem Evropského parlamentu je Výbor pro životní prostředí, veřejné
zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Zasedá
v něm 76 řádných členů, kteří si za svého
předsedu zvolili francouzského europoslance
Pascala Canfina (RE). Nový předseda byl již
členem Evropského parlamentu v 7. volebním období, tehdy za skupinu Zelených.
Ve svém úvodním projevu zdůraznil odhodlání podpořit dosažení uhlíkové neutrality
do roku 2050.
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
(ITRE) má 72 řádných členů. Jeho předsedkyní se stala rumunská europoslankyně Adi-

na-Ioana Văleanová (EPP). Také ona má
zkušenosti z práce v Evropském parlamentu,
v letech 2017 až 2019 předsedala výboru
ENVI.
Z českých europoslanců se členy výboru
ITRE stali Martina Dlabajová (RE), Mikuláš
Peksa (Zelení/ESA), a Evžen Tošenovský
(ECR). Ve výboru ENVI zasednou Stanislav
Polčák (EPP) a Alexandr Vondra (ECR). Po-

četné zastoupení bude mít ČR ve Výboru pro
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO),
ve kterém zasednou Dita Charanzová (RE),
Hynek Blaško (ID), Marcel Kolaja (Zelení)
a Kateřina Konečná (GUE). Posledně jmenovaná bude zároveň členkou Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Více o obsazení výborů českými europoslanci zde.
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STRATEGICKÁ AGENDA EU
NA OBDOBÍ 2019 – 2024

P

rezidenti a premiéři členských států
EU přijali strategickou agendu EU
na období 2019 až 2024 na zasedání Evropské rady dne 20. června. Strategická
agenda vytyčuje celkový rámec dalšího
směřování EU a stanoví prioritní oblasti
a vodítka pro práci evropských institucí
v nacházejících pěti letech.
Přijetí agendy na příštích pět let předcházela
analýza současného stavu Evropské unie
a diskuse na úrovni prezidentů a premiérů
členských států EU. Na květnovém neformálním summitu v rumunském Sibiu předložila
Evropská komise obsáhlé zhodnocení dosažených výsledků za dobu trvání svého mandátu a řadu politických doporučení pro další
směřování EU27. Členské státy přijaly 10ti
bodovou deklaraci, ve které se zavázaly k
ochraně demokracie a zásad právního státu,
společnému zvládání globálních výzev jako
jsou ochrana životního prostředí a boj proti
změně klimatu, či k ochraně Evropy jako jednotného a nedělitelného celku.

2019

Do nadcházejícího legislativního období se
agenda EU zaměří na čtyři hlavní priority:
ochranu občanů a svobod, budování silné
a dynamické hospodářské základny, budování klimaticky neutrální, ekologické, spravedlivé a sociální Evropy a prosazování evropských zájmů a hodnot na globální úrovni. Dokument zároveň nastiňuje, jak těchto cílů dosáhnout.
V oblasti základních práv a svobod občanů
EU a jejich ochrany před stávajícími i novými
hrozbami hodlají členské státy zajistit účinnou
kontrolu vnějších hranic, bojovat s nelegální
migrací a usilovat o dohodu ohledně účinné
azylové politiky, zajistit řádné fungování
Schengenského prostoru, zajistit ochranu
před škodlivými kybernetickými aktivitami,
hybridními hrozbami a dezinformacemi či zajistit dodržování zásad právního státu ve
všech členských státech EU.
V souvislosti s rozvíjením hospodářské základny, konkurenceschopnosti EU a zajištění
prosperity se členské státy v nacházejícím
období zaměří především na prohloubení
hospodářské a měnové unie, dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů a na posílení mezinárodní úlohy eura. Dále na posílení

soudržnosti EU, podporu výzkumu a inovace,
či podporu digitalizace a umělé inteligence.
V neposlední řadě hodlají členské státy zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž v rámci
EU a na globální úrovni, s cílem čelit rizikům
ze strany třetích zemí. Členské země budou
usilovat o podporu svých strategických dodavatelských řetězců a s ohledem na vývoj
na světovém trhu hodlají nadále aktualizovat
evropský rámec pro hospodářskou soutěž.
Základním kamenem evropské politiky zůstává boj se změnami klimatu a princip spravedlivé a sociální Evropy. Členské státy se shodly na potřebě zintenzivnit kroky, které jsou
nezbytné pro zvládání změn klimatu. V této
oblasti Evropská rada mezi priority řadí: zajištění souladu politik EU s Pařížskou dohodou,
přechod ke klimatické neutralitě, a to při respektování vnitrostátních podmínek a sociální
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spravedlnosti, urychlení přechodu na obnovitelné zdroje energie při respektování práva
na určení energetického mixu, dále zvyšování energetické účinnosti, diverzifikaci dodávek, či investice do čisté mobility. Přechod
na zelenější a klimaticky neutrální ekonomiku
zároveň vyžaduje adekvátní sociální ochranu
a provádění evropského pilíře sociálních práv
na evropské i vnitrostátní úrovni.
Čtvrtou prioritní oblastí je prosazování evropských hodnot a zájmů na globální úrovni.
V této souvislosti se Evropská rada dohodla
na těchto klíčových opatřeních: podpora OSN
a klíčových multilaterálních organizací, podpora udržitelného rozvoje a provádění agendy do roku 2030, spolupráce s partnerskými
zeměmi v oblasti migrace, rozvíjení komplexního partnerství s Afrikou, zajištění silné obchodní politiky v rámci reformované WTO či
úzká spolupráce s NATO.
Dohoda ohledně strategické agendy EU
na nadcházející období je prvním krokem
v procesu přijímání politik a příslušných opatření. O navazujících opatřeních bude Evropská rada jednat na svém říjnovém zasedání
a dále bude pozorně sledovat provádění
těchto priorit a podle potřeby bude definovat
další obecné politické směry.

2019
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PRIORITY NOVĚ ZVOLENÉ
PŘEDSEDKYNĚ EK

P

řed svým zvolením do čela Evropské
komise absolvovala nadcházející
předsedkyně EK Ursula von der Leyenová
setkání se zástupci politických frakcí
a následné slyšení v Evropském parlamentu. V této souvislosti představila priority a politické zásady, které hodlá
v příštích pěti letech uplatňovat.
Politické priority pro nadcházející Komisi zaměřila na šest oblastí: agendu klimatu, hospodářské záležitosti, digitalizaci, ochranu evropských hodnot, prosazování evropských
zájmů na globální úrovni a ochranu demokracie.
V rámci diskusí se zástupci politických frakcí
byla značná pozornost věnovaná zelené
agendě. Sama von der Leyenová ji označila
za nejdůležitější problém, kterému Evropa
čelí. Během slyšení v Evropském parlamentu
europoslancům slíbila, že bude usilovat o aktualizaci klimatických cílů do roku 2030. Cíl
pro snižování emisí by, podle jejích slov, mohl
být navýšen na 50 %, případně 55 %. Zároveň navýšení cíle podmínila společným po-

stupem s hlavními emitenty na globální úrovni. Slíbila, že předloží komplexní plán na zvýšení evropského cíle na 55 %, který vezme
v potaz sociální, ekonomické a environmentální dopady.
Během prvních sta dnů ve své nové funkci
hodlá von der Leyenová předložit Zelenou

dohodu pro Evropu (tzv. Green Deal), která
bude obsahovat legislativní návrhy ohledně
klimatické neutrality do roku 2050. Značnou
pozornost dále věnovala rozšíření schématu
EU ETS na další sektory, zavedení uhlíkové
daně na vnější hranici EU či spravedlivé
transformaci. V této souvislosti podpořila vytvoření nového Fondu pro spravedlivou trans-
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formaci v rámci příštího víceletého finančního
rámce.
Zároveň v souvislosti s investicemi do udržitelných aktivit von der Leyenová potvrdila záměr Komise nasměrovat prostředky příštího
víceletého finančního rámce do výzkumu
a inovací. V rámci snahy zapojit i soukromé
investory bude princip udržitelného financování jádrem investičního řetězce. Von der
Leyenová má dále v úmyslu předložit strategii
pro zelené financování a investiční plán pro
udržitelnou Evropu. Součástí návrhu bude
vytvoření Evropské klimatické banky (z části
EIB), která by financovala ekologické projekty.
V oblasti hospodářství von der Leyenová podpořila další prohlubování hospodářské a měnové unie (EMU), zavedení rozpočtového
nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost eurozóny či dokončení bankovní unie.
V oblasti daní vyslovila přesvědčení, že evropské a mezinárodní schéma daní z příjmu
právnických osob neodpovídá současným
obchodním modelům v digitální éře a je potřeba jej reformovat. Také se vyslovila pro zavedení společného konsolidovaného základu
daně z příjmů právnických osob. Během prv-
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ních sta dnů v nové funkci von der Leyenová
hodlá také předložit legislativní návrh pro koordinovaný přístup na evropské úrovni
k etickým dopadům umělé inteligence. Návrh
bude zahrnovat i možnost využití nashromážděných dat pro inovace.
Ve své agendě pro nadcházející období věnuje von der Leyenová značnou pozornost
také ochraně evropských hodnot a demokracie. Podpořila vytvoření komplexního mechanismu na ochranu právního státu, včetně pravidelného monitoringu členských států EU
a europoslancům slíbila posílení role Evropského parlamentu v rámci tohoto mechanismu. Zároveň podpořila návrh nařízení
o ochraně rozpočtu, který Komise předložila
v souvislosti s přípravou nového finančního
rámce.
V neposlední řadě von der Leyenová podpořila Macronův návrh na uspořádání Konference
o budoucnosti Evropy, která by podle jejího
názoru měla být zahájená v roce 2020 a probíhat po dva roky. V této souvislosti připustila
možnou revizi unijních smluv. Současně
s prezentací své agendy nová předsedkyně
Evropské komise avizovala, že předloží ke
schválení v evropských institucích víceletý

program, jehož základ budou tvořit strategické materiály Rady a Komise.
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ově nastupující předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
ve svém červencovém projevu před europoslanci navázala na dosavadní iniciativy
Evropské komise v oblasti udržitelných
investic a tento princip podpořila.
V květnu 2018 Komise předložila návrh prvních opatření s cílem propojit finanční sektor
s politikou klimatu. Balíček tří legislativních
návrhů obsahoval nařízení pro zřízení rámce
udržitelných financí, tzv. taxonomii, nařízení
o zveřejňování informací v souvislosti
s udržitelnými financemi a nařízení o referenčních hodnotách pro snižování emisí uhlíku. Více viz bulletin Energetika v EU zde,
a zde.
Zároveň Evropská komise v červnu roku 2018
ustanovila skupinu expertů (TEG), která se
spolu s Komisí podílí na vypracování taxonomie, upřesnění kritérií ESG, specifikaci referenčních hodnot, či upřesnění pravidel pro
zveřejňování informací. Expertní skupina
TEG zveřejnila výsledky své práce v červnu
letošního roku. Více viz červnový bulletin
Energetika v EU.

2019

Návrh na zřízení rámce udržitelných financí,
tzv. taxonomie je v současné době předmětem diskuse na úrovni Rady EU. Některé
členské státy (např. Německo) vystupují proti
myšlence právně závazné definice toho,
co lze na trhu uvést jako udržitelnou investici
a upřednostňují nezávazné pokyny. Rumunské předsednictví Rady v této souvislosti navrhlo kompromisní řešení, podle kterého by

pokyny byly po dobu 18 měsíců dobrovolné
a teprve potom by akty v přenesené pravomoci nabyly právní závaznosti. Takový přístup však odmítla právní služba Rady, Komise i řada členských zemí jako např. Belgie,
Dánsko, Finsko, Francie, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko a další.
V červenci předložilo finské předsednictví alternativní postup, který by členským státům poskytl dostatek času na testování kritérií
a zúčastněným stranám umožnil podání zpětné vazby v rámci veřejné konzultace. Komise
by připomínky zvážila a návrh aktů
v přenesené pravomoci by podle finského
návrhu zveřejnila v prosinci 2021 s tím, že
zúčastněné strany by opět měly možnost zapojení formou veřejné konzultace. Následně,
po případné úpravě legislativního textu, by
Komise akty v přenesené pravomoci přijala
v červenci 2022 a v platnost by vstoupily
o 12 měsíců později. Finské předsednictví má
ambici vyjednat během svého mandátu pozici
Rady ohledně taxonomie a uzavřít jednání
s Evropským parlamentem. Evropský parlament přijal svou pozici v prvním čtení na plenárním zasedání v březnu.
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ezi strategické priority vytyčené evropskými institucemi pro nadcházející období patří ochrana hodnot, na kterých
je založena Evropská unie, včetně respektování principů právního státu. V této souvislosti Evropská komise zveřejnila dne
17. července Akční plán pro posilování
právního státu v rámci EU.

2019

legislativního procesu, nezávislosti soudnictví, boje proti korupci či pluralitu médií. V této
souvislosti Komise vyzývá členské státy, aby
vytvořily síť národních kontaktních míst

Cílem předložených opatření je výrazně snížit
nutnost reakce na úrovni EU. Nicméně
v případě problémů v oblasti právního státu
spojených s uplatňováním práva EU je Komise odhodlaná na zjištěné nedostatky důsledně upozorňovat Soudní dvůr. Do konce roku
2020 Komise prověří, jestli je nezbytné kromě
navrhovaného nařízení o ochraně rozpočtu
EU přijmout obdobná opatření i v dalších oblastech činnosti EU. Komise bude rovněž
podporovat členské státy při řešení problémů
týkajících se právního státu, aby se dosáhlo
trvalé nápravy.

Komise navázala na svoji dubnovou iniciativu
a následnou veřejnou konzultaci. V akčním
plánu představila konkrétní iniciativy a opatření seskupené do třech pilířů: (1) prosazování
kultury právního státu, (2) prevence vzniku
problémů v oblasti právního státu a (3) účinné
reakce na porušování zásad právního státu.
Zdůrazňuje vzájemnou odpovědnost členských států při zajištění dodržování zásad
právního státu, a to s odkazem na čl. 4 odst.
3 Smlouvy o EU o zásadě loajální spolupráce
členských států EU.
V rámci prevence vzniku problémů se Komise
chystá zintenzivnit monitorování vývoje
v oblasti právního státu v jednotlivých členských státech. Hodlá zavést cyklus přezkumu
právního státu, který by zahrnoval monitoring

a Radu. K dodržování zásad právního státu
vyzývá i politické strany, přičemž Komise avizuje, že v případě nedodržování hodnot,
na kterých je založena EU, může požádat
Úřad pro evropské politické strany a politické
nadace o zrušení jejich registrace.

pro potřeby dialogu. Do pravidelné spolupráce hodlá zapojit také Evropský parlament

Rada EU chystá diskusi o svém přístupu
k otázkám právního státu během finského
předsednictví na podzim letošního roku. Nově
zvolená předsedkyně Evropské komise von
der Leyenová vytvoření komplexního mechanismu na ochranu právního státu, včetně pravidelného monitoringu členských států podpořila.
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ČISTÁ NULA EMISÍ
CO2 V ROCE 2050

Z

měna klimatu je zásadním celospolečenským tématem. Dotýká se každého
jednotlivce a diskuse o ní probíhá
na všech úrovních. Evropská komise
v této souvislosti předložila v listopadu
2018 dlouhodobou vizi prosperujícího,
moderního, konkurenceschopného a klimaticky neutrálního hospodářství a vyzvala evropské instituce, aby zvážily vizi klimaticky neutrální Evropy do roku 2050.
Nově nastupující předsedkyně Evropské
komise Ursula von der Leyenová cíl čisté
nuly emisí CO2 do roku 2050 podpořila.
Klimatické neutrality může být dosaženo, pokud emise CO2 budou redukované na minimum a zbývající emise budou pohlceny, ať
už výsadbou nových lesů, či technologiemi
zachytávání a ukládání uhlíku (CCS). Rychlost a úspěšnost přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku je podmíněna dostatečnou
výší investic. Komise předpokládá, že dosažení tzv. Net Zero 2050 bude vyžadovat navýšení investic do energetického systému

a související infrastruktury na 2,8 % HDP
(nyní 2 % HDP), což znamená dodatečné
investice v objemu 175 až 290 miliard eur
ročně. Mobilizaci finančních prostředků by
mělo usnadnit nové nastavení víceletého finančního rámce na období 2021 až 2027.
Komise také zdůrazňuje klíčovou roli finančního sektoru a principu udržitelných investic ,
daní v oblasti životního prostředí, tvorbu cen
uhlíku či revize schématu dotací.
V sektoru energetiky Evropská komise specifikovala čtyři zásadní oblasti, jejichž rozvoj je

nezbytný pro úspěšnou dekarbonizaci: energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie,
jaderná energie a technologie CCS. V současnosti je v Evropě více než polovina dodávek elektrické energie bez emisí skleníkových
plynů, přičemž zhruba polovinu z toho zajišťuje výroba z jádra. Vize Komise počítá
do roku 2050 s 80 % energie z obnovitených
zrdojů (většinou z příbřežních větrných elektráren) a 15 % energie z jaderných zdrojů.
Udržení jaderné kapacity bude vyžadovat
investice do dlouhodobého provozu a do nové výstavby.
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iskuse ohledně klimaticky neutrální
Evropy v roce 2050 probíhá
v Evropském parlamentu, na všech úrovních Rady EU, v jednotlivých členských
zemích i v občanské společnosti. Evropský parlament přijal společnou pozici
v březnu letošního roku. Evropská rada
se tématu věnovala na svém červnovém
setkání a pokyny pro nadcházející legislativní období hodlá dokončit na svém říjnovém zasedání. Nastupující předsedkyně
Evropské komise Ursula von der Leyenová hodlá v této souvislosti předložit nové
legislativní návrhy.
Evropský parlament projednával strategii pro
snižování emisí skleníkových plynů ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Společnou pozici přijali europoslanci v březnu letošního roku na plenárním zasedání ve Štrasburku. V nezávazné rezoluci podpořili dosažení klimatické neutrality „co nejdříve“, a to

2019

nejpozději do roku 2050. Zároveň vyzvali
k aktualizaci cíle pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 ze současných
40 % na 55 % ve srovnání s úrovní v roce
1990. Evropská unie by podle europoslanců
měla na summitu OSN o změně klimatu, který se bude konat v září 2019 v New Yorku,
vyslat jasný signál, že je připravena aktuali-

zovat svůj přínos k plnění Pařížské dohody.
V souvislosti s evropskými financemi požadují europoslanci posouzení víceletého finančního rámce na roky 2021 až 2027 s ohledem
na cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku
2050. Nově zvolený předseda výboru ITRE
Pascal Canfin (RE) vyjádřil přesvědčení, že
přestože členské státy mají různé výchozí

07-08
Čistá nula emisí
CO2 v roce 2050

Klimatická neutralita
a evropské instituce
Ministři životního
prostředí EU

podmínky, je možné, aby se „setkaly“ v roce
2050 a společně dosáhly klimatické neutrality. Europoslanci v této souvislosti opakovaně
po Komisi požadují, aby v rámci příštího víceletého finančního rámce byly vyhrazeny prostředky na nový Fond pro spravedlivou transformaci ve výši 4,8 miliard eur.
V Radě EU téma intenzity opatření v rámci
klimatické politiky patří mezi otázky, které
členské země EU názorově rozdělují. Osm
členských zemí EU (Belgie, Dánsko, Francie,
Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Špa-

2019

nělsko a Švédsko) předložilo začátkem května společné prohlášení, ve kterém podpořily
přijetí ambiciózní dlouhodobé strategie EU
s cílem dosáhnout nulových emisí nejpozději
do roku 2050. Zároveň požadují, aby příští
víceletý finanční rámec na roky 2021 až 2027
byl orientován na podporu klimaticky neutrálního hospodářství EU. Na druhé straně země
V4 zaujaly v souvislosti s dlouhodobou strategií EU obezřetnější pozici, protože mají obavy, že nekompromisní úsilí o snižování emisí
by mohlo ohrozit hospodářskou konkurenceschopnost EU. Prezidenti a premiéři člen-

ských zemí diskutovali otázku klimatických
ambicí na červnové Evropské radě. Cíl Net
Zero 2050 postupně podpořila většina členských zemí EU, včetně Německa, Řecka
i Itálie.
V závěrech ze zasedání vedoucí představitelé EU vyzvali Komisi, aby dále pokračovala
v práci na vytvoření podmínek pro přechod
ke klimaticky neutrální EU, a to v souladu
s Pařížskou dohodou při zachování konkurenceschopnosti EU, sociální spravedlnosti
a respektování práva členských států na určení energetického mixu. Nicméně v poznámce pod čarou upřesnili, že dle velké většiny členských států musí být neutrality dosaženo do roku 2050.
Evropská rada se k tématu klimatické neutrality vrátí na svém říjnovém zasedání a pokyny
ohledně dlouhodobé strategie hodlá dokončit
do konce letošního roku. Následně bude
na Evropské komisi, aby v nadcházejícím
legislativním období navrhla legislativu pro
implementaci cíle do poloviny století. Nově
nastupující předsedkyně Evropské komise
Ursula von der Leyenová cíl Net Zero do roku
2050 podpořila.
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MINISTŘI ŽIVOTNÍHO

na summitu OSN v New Yorku koncem září.

PROSTŘEDÍ EU

Finská ministryně životního prostředí Krista
Mikkonenová na závěr neformálního setkání

V

e dnech 11. až 12. července
se v Helsinkách konalo neformální
setkání ministrů životního prostředí
EU. Zástupci členských států diskutovali
problematiku klimatických cílů EU,
včetně možnosti aktualizovat cíle
pro snížení emisí do roku 2030. Zástupkyně finského předsednictví vyslovila ambici dosáhnout společné dohody ohledně
Net Zero 2050 na říjnové či prosincové
Evropské radě.
Většina členských zemí EU cíl klimaticky
neutrální EU do roku 2050 podporuje.
Nicméně země V4 mají obavy
z ekonomických dopadů nekompromisního
úsilí o snižování emisí. Proto se společná
diskuse na ministerské úrovni zaměřila
na pojmenování překážek, které brání uzavření dohody o klimatické neutralitě do roku
2050, na možnost aktualizace cíle do roku
2030 pro snižování emisí v souvislosti
s Pařížskou dohodou, či na pozici, kterou
by zástupci Evropské unie měli prezentovat

potvrdila, že přechod na bezemisní hospodářství potřebuje veřejnou podporu a musí
být sociálně spravedlivý.
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cích jaderných elektráren a podpořit výstavbu
nových reaktorů i rozvoj nových technologií.

nízkouhlíkové výroby elektřiny či přímé investice státních podniků.

zhledem k přínosu jaderné energie
pro dosažení klimatické neutrality
a pro stabilitu přenosové soustavy doporučuje Mezinárodní energetická agentura
vládám zvažujícím výstavbu jaderných
reaktorů aktivnější přístup při financování
nových zařízení.

Vzhledem ke specifickým rizikům, které provází výstavbu nových reaktorů, především
objemu počátečních investic či dlouhé doby
návratnosti, dochází zpráva k závěru, že
v EU a v USA je výstavba nových reaktorů
bez silné státní intervence nemyslitelná. Doporučuje aktivnější úlohu vlád zejména při
vytváření politik, financování nové výstavby,
odstraňování překážek na trhu s elektřinou či
při správě rizik.

Více o zprávě Mezinárodní energetické agentury viz červnový bulletin Energetika v EU.

Dlouhodobá vize klimaticky neutrální Evropy
předpokládá, že do roku 2050 budou obnovitelné zdroje energie a výroba energie z jádra
představovat „páteř bezuhlíkové evropské
energetické soustavy“. Nicméně v důsledku
stárnutí a postupného vyřazování jaderných
elektráren a nedostatečných investic do výstavby nových reaktorů má výroba elektřiny
z jádra v EU klesající tendenci. Mezinárodní
energetická agentura (IEA) v této souvislosti
zveřejnila zprávu věnovanou úloze jaderné
energetiky v přechodu na nízkoemisní zdroje,
ve které identifikuje výzvy s ním spojené.
Zároveň doporučuje opatření, jejichž cílem je
zajistit dlouhodobý bezpečný provoz stávají-

Ke zvážení zpráva předkládá konkrétní opatření, která mohou napomoci při překonávání
těchto překážek. Doporučuje vládám, aby
poskytnutím dlouhodobé cenové záruky pomohly eliminovat nepředvídatelnost velkoobchodního trhu s elektřinou. Záruka může mít
podobu konvenční smlouvy o nákupu energie
či rozdílové smlouvy, jako v případě britské
jaderné elektrárny Hinkley Point C. Projekty
mohou vlády také podpořit státní zárukou,
která umožní výhodnější podmínky pro získání úvěru či pro dluhopisy. Mezi další navrhovaná opatření patří např. vhodné ocenění

IEA VYZÝVÁ VLÁDY K PODPOŘE
JADERNÝCH PROJEKTŮ

V
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JADERNÝ SEKTOR VOLÁ
PO AMBICIÓZNÍM CÍLI
PRO ROK 2050

V

e dnech 25. a 26. června se
v Bukurešti uskutečnila výroční konference Jaderná energie v měnícím
se světě, pořádaná sdružením evropského
jaderného průmyslu Foratom a Rumunským jaderným fórem. Při této příležitosti
podepsalo 24 lídrů jaderných firem manifesto, kterým se sektor hlásí ke svému příspěvku na dosažení klimatické neutrality. Již v květnu podepsalo vlastní
prohlášení i 42 evropských nukleárních
společností, zastupujících přes 80 tisíc
vědců.

Účastníci konference se shodli, že pro naplnění ambice klimatické neutrality bude potřeba zapojit všechny nízkoemisní technologie.
To v EU znamená také investice do dlouhodobého provozu jaderných elektráren a výstavbu nových, o celkové kapacitě kolem
100 GW. Takové investice nutně vyžadují

zintenzivnit spolupráci evropských institucí,
členských států a evropského jaderného průmyslu.
Ředitel NEA/OECD W. Magwood upozornil,
že celkové náklady elektřiny zahrnují vliv

na životní prostředí a společnost. Jaderné
elektrárny se budou muset přizpůsobit vývoji
tržního prostředí, které budou určovat
obnovitelné zdroje. Za jedinou možnou cestu
považuje nacenění uhlíku. Jaderný odpad
nepovažuje za technicky velký problém,
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k podpoře jaderných
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Jaderný sektor volá
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označil jej za problém politický.
Za Evropskou komisi promluvil ředitel Gerassimos Thomas, podle kterého jádro potřebuje
novou éru, nové materiály, nové bezpečnostní alternativní produkty, vidí velký prostor
pro inovace. Cenové signály podle něj vzejdou z nového designu trhu. Dále za Komisi
Jan Jílek uvedl, že se Komise v novém období bude zabývat podrobněji stárnutím jaderných elektráren.
Výzkumný pracovník CEPS Christian
Egenhofer shrnul, že jsme dnes na polovině
potřebného cenového signálu, energetika
v roce 2030 bude radikálně jiná, než v roce 2020, a že nová Komise bude muset nezbytně podniknout další kroky.
Manifesto vyjadřuje zájem a připravenost jaderného průmyslu zajistit pro úspěšnou dekarbonizaci požadovanou jadernou kapacitu
včas a za konkurenční ceny, věnovat se výzkumným, vývojovým a inovačním činnostem
v EU s cílem určit oblasti, v nichž může jaderný průmysl pomoci dekarbonizovat ostatní
odvětví, přispět k zajištění bezpečnosti dodá-
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vek, pokračovat v odpovědném přístupu
k vyhořelému jadernému palivu a radioaktivnímu odpadu, udržovat pracovní místa a vybudovat silnou evropskou bázi pro vývoz jaderných technologií. Jaderný sektor dále vyzývá EU, aby přijala ambiciózní klimatický cíl
pro rok 2050, zajistila koherentní, konzistentní a stabilní právní rámec EU (včetně Euratomu), zavedla investiční rámec, který by stimuloval investice do všech konkurenceschopných nízkouhlíkových možností, podporovala stabilní nízkouhlíkový energetický mix,
který dokáže pojmout zvýšený podíl výroby

z obnovitelných zdrojů, vypracovala a naplňovala silnou průmyslovou strategii s cílem
zajistit, aby si EU udržela své vedoucí technologické postavení a podporovala rozvoj
schopností pracovníků. Podepsali jej zástupci
Ansaldo Nucleare, CEA, ČEZ, EDF, EDF
Energy, EnergoAtom, Engie Electrabel, Fennovoima, Fortum, Framatome, Kozloduy
NPP, MVM Group, Nuclear Industry Association, National Nuclear Laboratory, Nuclearelectrica, Orano, swissnuclear, Synatom, Tecnatom, TVO, Uniper Sweden, Urenco, Vattenfall, Westinghouse.
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JEDNÁNÍ O PODOBĚ
PŘÍŠTÍHO ROZPOČTU EU

S

ouběžně s vymezením strategické
agendy EU pro nadcházející období je
nezbytné stanovit, jakým způsobem budou financovány dohodnuté priority. Návrh víceletého finančního rámce (VFR)
na období 2021 až 2027, který Komise
představila na jaře minulého roku, je
v současnosti ve fázi projednávání na
úrovni jednotlivých evropských institucí.
V červnu letošního roku Evropská komise
shrnula dosud projednaná témata a vymezila

2019

nedořešené otázky, o kterých je potřeba jednat, aby bylo možné dohodu uzavřít včas.
Vyzvala Radu k vytvoření cestovní mapy
s cílem dosáhnout dohody o víceletém finančním rámci do podzimu letošního roku
a zabránit tak zpoždění, které provázelo přijímání současného rozpočtu EU. Ten byl přijat
se šestiměsíčním zpožděním, což mělo nepříznivý dopad na čerpání finančních prostředků.
V Evropském parlamentu i v Radě byly částečně projednány návrhy pro jednotlivé sektory. Širokou podporu získaly také obecné principy příštího rozpočtu, mezi které patří: silné
zaměření na evropskou přidanou hodnotu,
snížení počtu programů a jejich integrace

v oblastech jednotného trhu a strategických
investic, zjednodušení pravidel financování či
větší flexibilita, která umožní rychlou reakci.
Určitého pokroku bylo dosaženo také
v diskusi o novém mechanismu, který zajistí,
aby nedostatky v oblasti právního státu neohrožovaly rozpočet EU, dále o možné modernizaci příjmové strany rozpočtu a o nástroji
pro konvergenci a konkurenceschopnost eurozóny. Přes dosažené pokroky zůstávají stále předmětem diskusí zejména finanční
aspekty.
Rumunské předsednictví shrnulo dosavadní
výsledky jednání v dokumentu, jehož cílem je
usnadnit další diskusi. Jednání o konečné
podobě víceletého finančního rámce se řídí
zásadou: nic není dohodnuto, dokud není
dohodnuto vše. Finské předsednictví vyjádřilo
odhodlání usnadnit závěrečné fáze jednání
o VFR a dosáhnout dohody ještě v letošním
roce. Příští jednání o víceletém finančním
rámci na úrovni Evropské rady se uskuteční
na jejím říjnovém zasedání.
Více o návrhu rozpočtu EU viz bulletin Energetika v EU zde, zde a zde.
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STRATEGIE SPRAVEDLIVÉ
TRANSFORMACE

2019

ně náročný zejména pro země s vyšší závislostí na uhlí, které jsou v procesu transformace nuceny řešit četné ekonomické a sociální
výzvy.

S

trategie spravedlivé transformace řeší
problém, jak dosáhnout cílů ochrany
klimatu a zároveň zamezit vzniku či prohlubování sociálních nerovností.
Pařížská dohoda v této souvislosti obsahuje
odkaz na požadavek spravedlivé transformace pracovních sil a vytváření důstojných pracovních příležitostí v souladu s národně definovanými prioritami. Slezská deklarace solidarity a spravedlivé transformace, která byla
přijata na konferenci COP24 v Katovicích,
zdůrazňuje, že vytváření pracovních příležitostí a spravedlivá transformace mají zásadní
význam pro zajištění veřejné podpory
pro dlouhodobé snižování emisí.
Členské země EU, mají s ohledem na dosažení cílů klimaticko-neutrální energetiky různou výchozí pozici, a to v závislosti na geografických a ekonomických podmínkách, či
skladbě současného energetického mixu.
Přechod na nízkoemisní energetiku je finanč-

Pro příští rozpočtové období navrhuje Evropská komise zajistit podporu uhelných regionů,
které procházejí restrukturalizací, v rámci kohezní politiky, přičemž hodlá posílit propojení
mezi rozpočtem EU a evropským semestrem,
který zohledňuje regionální specifika. Hlavním kritériem pro přidělování finančních prostředků z fondů soudržnosti zůstává hrubý
domácí produkt na obyvatele. Nově se uplatní hlediska nezaměstnanosti mladých lidí,

změn klimatu, či přijímání a integrace migrantů.
Evropský parlament v souvislosti transformací uhelných regionů opakovaně navrhl, aby
v rámci příštího víceletého finančního rámce
byl vytvořen nový Fond pro spravedlivou
transformaci energetiky. Europoslanci vyzvali
Evropskou komisi, aby předložila nařízení,
kterým by vytvořila fond, do kterého by byly
vloženy prostředky ve výši 4,8 miliard eur.
Tyto prostředky by byly určené na podporu
regionů, které jsou s ohledem na dekarbonizaci nuceny řešit četné sociální výzvy. Nově
zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu před
europoslanci dne 16. července podpořila ambiciózní klimatické cíle a potvrdila, že přechod na čistou energii musí být sociálně
spravedlivý. Zároveň slíbila, že Komise
pod jejím vedením Fond pro spravedlivou
transformaci navrhne.
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VLASTNÍ ZDROJE

V

kontextu víceletého finančního rámce na období 2021 až 2027 zhodnotili
ministři financí EU dne 9. července stav
jednání ohledně možností vlastních zdrojů. Rada posuzovala zejména možnost nových zdrojů příjmů, a to i nad rámec původních návrhů Evropské komise.
Největší podporu mezi členskými státy EU
získal návrh na platbu založenou na plastovém odpadu, resp. příspěvek vypočítaný
na základě množství nerecyklovaných plastových obalových odpadů v jednotlivých členských státech. Pokud jde o ostatní zdroje,
které navrhuje Komise, podporují některé
členské státy princip sdílení příjmů ze schématu EU ETS. Naopak platba založená
na sdílení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob nezískala během dosavadních jednání dostatečnou podporu.
Některé členské státy vyzvaly Komisi, aby
prozkoumala možné další nové zdroje příjmů,
zejména v souvislosti s vnitřním trhem nebo
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životním prostředím. Nové zdroje příjmů by
snížily příspěvky členských států, a tím by
uvolnily zdroje, jež by jinak musely být poskytnuty z vnitrostátních rozpočtů.

Diskuse bude pokračovat na úrovni pracovních skupin, přičemž Evropské rada bude
o podobě víceletého finančního rámce jednat
na svém říjnovém zasedání.
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FINSKO PŘEBÍRÁ
PŘEDSEDNICTVÍ RADY

D

ne 1. července tohoto roku se ujalo
řízení jednání Rady EU Finsko. Severská země se zhruba 5,5 miliony obyvatel
převzala post od Rumunska a na Nový rok
2020 jej předá Chorvatsku. Jedná se o historicky již třetí finské předsednictví, předchozí proběhly ve druhém pololetí let 1999
a 2006.
Nastupující předsednická země bude vůbec
první, která do činnosti Rady začlení nové
priority strategické agendy na období 2019–
2024, tedy aktuálně odsouhlasené dlouhodobé strategie Evropské unie. Země přebírá
vedení Rady v době, kdy se - slovy autorů
finského programu - svět nachází v období
soutěžení velmocí a růstu „asertivního unilateralismu“ a dosud platné normy a principy
globálního systému čelí mnohým výzvám.
V této formulaci reagují Finové na aktuální
styl silového prosazování zájmů některých
velmocí jejich vůdci jako je prezident Trump
v USA, jeho čínský protějšek Ťin-pching či
ruský prezident Putin. Samotná Evropská
unie se nachází v období po volbách do Ev-
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Evropského parlamentu, s tím souvisejícím
vznikem nových orgánů včetně klíčové Evropské komise a současně v období nejistoty
ohledně termínu a zejména způsobu odchodu Spojeného království z Unie. Z těchto důvodů je tedy nesporým pozitivem, že se kormidla ujímá stabilní země, která nevyniká
vytvářením neshod uvnitř společenství a platí
za spíše bezproblémového a zkušenějšího
člena EU. Důvěru v předsednictví vyjádřila
i britská vláda, když Finsku přenechala právo
hlasování při jednáních, kterých se britští diplomaté nebudou v Radě účastnit.
Finsko si zvolilo motto „Udržitelná Evropa –
udržitelná budoucnost“ a stanovilo si čtyři
základní priority. První je posílení společných
hodnot a právního státu, druhou je konkurenceschopnější a sociálně inkluzivnější Evropská unie, třetí prioritou je posílení postavení
Evropské unie jako globálního lídra v boji proti změně klimatu a poslední je komplexní
ochrana bezpečnosti občanů.
Program předsednictví tentokrát neobsahuje
samostatný bod věnovaný energetice, ale
toto odvětví se prolíná různými dalšími programovými tématy. Mezi nimi je především
důležitý bod, věnovaný prosazení Evropské
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unie na vedoucí pozici v otázce klimatické
akce. Finsko se hodlá zasadit o programové
nastavení klimaticky neutrální Evropy za současného udržení konkurenceschopnosti
a hospodářského růstu společenství. Klima-

tický úhel pohledu na svět je nutné zapracovat do všech sektorů evropské ekonomiky,
což je další z priorit finského předsednictví.
Nezbytnou součástí tohoto programu je rovněž fungující energetická unie. Dalším ze
zmíněných kroků je přechod na systém oběhového hospodářství, ke kterému vydala Evropská komise soubor revizí právních předpisů o odpadech a akční plán již v roce 2015.
Vzhledem ke geografické poloze předsednické země je pochopitelná i zvláštní pozornost,
věnovaná klimatickým změnám v Arktidě.

I v tomto tématu figuruje energetika jako jedna z oblastí, jež si zasluhuje zvláštní přístup.

I přes absenci samostatné „kapitoly“ o energetice v oficiálním programu zůstává toto odvětví klíčovým prvkem evropské ekonomiky,
což dokázala prohlášení finských diplomatů
při příležitosti převzetí předsednictví, např.
na posledním zasedání energetické Rady
k dalšímu posilování energetické unie.
Do období finského předsednictví také spadá
důležitá finalizace integrovaných národních
energetických a klimatických plánů, jejichž
prodiskutování je plánováno na setkání Rady
24. září. Předsednictví se hodlá také zaměřit
na otázku jaderné bezpečnosti a zodpovědného nakládání s jaderným odpadem.
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3. – 5. ZÁŘÍ 2019

5. – 6. ZÁŘÍ 2019

hostí malajská metropole Kuala Lumpur mezinárodní veletrh energetiky s názvem Power
Gen Asia. Součástí akce je rovněž odborná
konference.

pořádá agentura sdružující evropské regulátory (ACER) odborné fórum, zaměřené
na integritu a transparentnost energetického
trhu ve světle strategie REMIT. Akci hostí
slovinská metropole Lublaň.
Více informací 

Více informací 

5. ZÁŘÍ 2019

12. – 13. ZÁŘÍ 2019

hostí Oslo konferenci na vysoké úrovni zaměřenou na otázku zachycování a skladování
uhlíku (CCS). Ministři a ředitelé klíčových evropských firem posoudí roli CCS ve strategické dlouhodobé vizi pro klimaticky neutrální
ekonomiku a možnosti dalšího rozšíření této
technologie.

proběhne v Dublinu jedenáctý ročník Občanského energetického fóra (Citizen´s Energy
Forum). Akce slouží k posuzování perspektivy a role, kterou hrají spotřebitelé na evropském energetickém trhu.
Více informací 

Více informací 

5. ZÁŘÍ 2019

pořádá organizace WindEurope seminář
s názvem EoLIS 2019. Akce zaměřená
na konec životnosti množství větrných turbín
a možností jejich nahrazení se koná
v belgickém městě Leuven.
Více informací 

18. – 20. ZÁŘÍ 2019
se v Lipsku koná veletrh Hivoltec zaměřený
na technologie středního a vysokého napětí.
Akce na tamním výstavišti se účastní řada
německých i zahraničních energetických firem.
Více informací 

