
V pondělí 22. března Rada přijala závěry ke strategii 
kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu. 
Tato strategie by měla být základem pro budování 
odolné, zelené a digitální EU, přičemž hlavním cílem je 
dosažení strategické autonomie při zachování otevřené 
ekonomiky. Rada ve svých závěrech mimo jiné 
zdůraznila potřebu využít soubor unijních opatření pro 
kybernetickou bezpečnost sítí 5G a rovněž urychleně 
dokončit její zavedení. Více informací je k dispozici zde. 

V úterý 23. března Komise zahájila veřejnou konzultaci 
zaměřenou na nové právní nástroje, jež by Unie 
mohla využít k zabránění a potlačení 
donucovacích opatření ze strany třetích zemí. 
V posledních letech totiž narůstá počet případů, kdy se 
třetí země pokoušejí ovlivňovat rozhodování EU nebo 
jejích členských zemí v oblasti obchodní investiční 
politiky tím, že hrozí zavedením či přímo zavedou 
omezení obchodu nebo investic na úkor unijních 
podniků. Takové praktiky pak nepřiměřeně zasahují do 
legitimní tvorby politik EU i jejích členských států. Cílem 
konzultace je proto získat informace od podniků, 
organizací i jednotlivců, které by Komisi umožnily při 
vytváření nového právního nástroje zavést obchodní, 
investiční nebo jiná omezení vůči jakékoli třetí zemi, 
která by nepřiměřeně zasahovala do politických 
rozhodnutí EU nebo jejích členských států. Konzultace 
je spuštěna do 22. června 2021. Více informací je 
uvedeno zde. 

V úterý Komise také zveřejnila výsledky druhé části 
celounijního průzkumu k porovnání kvality 
potravinových produktů prodávaných pod stejnou 
značkou v rámci vnitřního trhu. První část 
průzkumu proběhla v roce 2019 a byla zaměřena na 
rozdílné složení potravinových výrobků, přičemž 
tehdejší zjištění konstatovala, že složení se liší přibližně 
u třetiny zkoumaných výrobků. Nová studie na 20 
výrobcích zakoupených v 5 až 10 členských zemích 
testovala to, zda jsou spotřebitelé schopni rozpoznat 
rozdílné složení. To je znatelné, pokud se složení 
výrazně liší jako například v množství cukru v cereáliích 
nebo použitím různých druhů sladidel v nápojích. 
V případě, kdy není složení výrazně jiné, jsou rozdíly 
téměř nerozpoznatelné. Studie prokázala rozdílné 
vnímání složení celkem u poloviny testovaných výrobků. 
Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

Ve čtvrtek komisař pro spravedlnost a ochranu práv 
spotřebitele Didier Reynders společně 
s americkou ministryní obchodu Ginou 

Riamondovou vydali společné prohlášení k 
probíhajícímu vyjednávání ohledně 
transatlantického toku dat. Obě strany se shodly 
na nutnosti zintenzivnit vyjednávání o posílení tzv. štítu 
na ochranu soukromí umožňujícího předávání osobních 
dat mezi EU a USA tak, aby byl ve shodě s rozsudkem 
Soudního dvora EU z července 2020, který tento 
mechanismus zrušil. Obě strany se shodují na tom, že 
zajištění jednoduchého a důvěryhodného přenosu dat 
pomůže hospodářské obnově po pandemii koronaviru a 
bude mít pozitivní dopad jak na občany, tak podniky na 
obou stranách Atlantiku. Více informací zde. 

Ve čtvrtek 25. března proběhlo zasedání Evropské 
rady. Mezi témata jednání patřily pandemie Covid-
19 a rozdělování vakcín, vnitřní trh, průmyslová 
politika, digitální transformace a další ekonomické 
otázky. Unijní lídři se shodli na důležitosti zajistit silný a 
plně fungující vnitřní trh se zachováním volného pohybu 
zboží a služeb. Zároveň je dle jejich názoru nutné posílit 
konkurenceschopnost a odolnost unijního průmyslu 
včetně malých a středních podniků. Připravovaná 
aktualizace Nové průmyslové strategie pro Evropu by 
měla kromě podpory hospodářské obnovy obsahovat 
také ponaučení vyplývající z pandemie nemoci Covid-
19. Vrcholní představitelé Unie zdůraznili nutnost posílit 
digitální suverenitu EU a požádali Radu o rychlé 
vyhodnocení nedávno publikovaného sdělení Komise s 
názvem Digitální kompas 2030. Komise by dle Evropské 
rady měla identifikovat další kritické technologie, 
strategické sektory a rozšířit sadu nástrojů pro dosažení 
digitální transformace Unie. Lídři EU také zopakovali 
svůj závazek nalézt do poloviny letošního roku globální 
konsenzus na úrovni OECD v otázce mezinárodního 
zdanění subjektů operujících v rámci digitalizované 
ekonomiky. Podrobnosti lze nalézt zde. 
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