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 Obsah jednání 
 

Arunas Vinčiúnas zahájil pracovní snídani uvedením, že Litevské předsednictví se kryje s koncem 
jednoho politického cyklu a jak Evropský parlament, tak Evropskou komisi čeká v brzké době 
ukončení jejich funkčního období. Litva má z tohoto důvodu před sebou náročnou agendu a mnoho 
obtížných problémů, jejichž vyjednávání bude potřeba dovést do konce – jako příklad uvedl 
víceletý finanční rámec a legislativu v oblasti finanční regulace. Z toho důvodu upozornil, že Litva 
se tedy bude zaměřovat především na dokončování rozjednaných otázek.  

Sloganem tohoto předsednictví bude „Důvěryhodná, otevřená a rostoucí Evropa“, přičemž 
„důvěryhodná“ se vztahuje k finančním otázkám, „otevřená“ odkazuje na politiku sousedství 
s východoevropskými státy, a heslo „rostoucí“ je spojeno s podporou podnikání. 

V rámci vnitřního trhu bude pro Litvu prioritní integrace trhu služeb a digitální vnitřní trh - 
především elektronická identifikace, elektronický podpis a kybernetická bezpečnost. Litva chce 
zároveň podpořit fungování sektoru služeb v internetovém prostředí a důležitá pro ni bude digitální 
agenda ve vztahu k malým a středním podnikům. Zároveň se očekává, že Evropská komise 
představí nový návrh směrnice na licence pro telekomunikační společnosti. Neméně důležitým 
tématem bude elektronické zadávání veřejných zakázek a elektronická fakturace. 

V oblasti vnitřního energetického trhu, Litva nepředpokládá novou legislativu a chce se zaměřit 
především na dokončení energetického balíčku a prosazování jeho implementace ve členských 
státech. V prosinci by zároveň měl být projednáván Energy a Climate Package 2030, u kterého 
chce Litva prosazovat individuální přístup k jednotlivým členským státům z důvodu jejich odlišné 
situace v oblasti nerostných surovin a klimatických podmínek. 

V oblasti obchodní politiky bude pro Litvu zásadní především uzavření jednání s Gruzií a 
Ukrajinou, stejně jako probíhající jednání se Spojenými státy. V rámci východního partnerství také 
započnou přístupová vyjednávání se Srbskem, kde jediná přijatelná možnost je, že Kosovo 
zůstane jeho integrální součástí.  

Na dotaz, jak se Litevské předsednictví pokusí vyrovnávat s problémy s přístupem k financování, 
které trápí malé a střední podniky především v jižní Evropě, velvyslanec odpověděl, že bude 
záležet na výsledku vyjednávání víceletého finančního rámce. Jedinou zatím odsouhlasenou 
součástí jsou Záruky pro mladé a bude proto potřeba počkat, jak dopadne program COSME. 

Co se týče eurozóny, tak navzdory tomu, že Litva není její součástí, velvyslanec vidí jediné řešení 
současných problémů ve větší konvergenci rozpočtových politik a ve snaze více se přiblížit 
konfederální struktuře. 

V obecné rovině bude Litevskou snahou především prosazovat důslednou implementaci současné 
legislativy a jednotlivých balíčků spíše než snaha vytvářet nové. Celkově by Litva ráda do 
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Evropské správy vnesla přístup založený více na analytických studiích, které by lépe odhalovaly, 
kdo stojí za jednotlivými regulačními úsilími. V neharmonizovaných oblastech chce více prosazovat 
princip vzájemného uznávání.  

 

 

 

 


