
V úterý 9. března Komise publikovala sdělení 
Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální 
dekády, v němž předkládá vizi, cíle a způsoby, jak 
úspěšně dosáhnout digitální transformace Unie do roku 
2030. Komise prostřednictvím tohoto sdělení zpřesňuje  
ambice Unie v digitální oblasti ve formě již konkrétních 
požadavků. Komise vnímá komplexnost této 
problematiky zastřešené pojetím kompasu ve čtyřech 
navzájem propojených komponentách, které staví na 
kvalifikovaném a potřebnými digitálními dovednostmi i 
odborností vybaveném lidském kapitálu, bezpečné a 
výkonné udržitelné digitální infrastruktuře, digitální 
transformaci podniků a digitalizaci veřejných služeb. 
Mezi konkrétní cíle uvedené v tomto sdělení mimo jiné 
patří plné pokrytí všech obydlených oblastí sítěmi 5G, 
on-line přístup ke všem klíčovým veřejným službám či 
snaha zajistit, unijní společnosti v mnohem větší míře 
než dnes využívaly služeb cloud computingu či umělé 
inteligence. Více informací se můžete dozvědět zde. 

V úterý Evropský parlament na svém plenárním 
zasedání schválil program InvestEU, jenž by měl 
pomoci posílit konkurenceschopnost hospodářství Unie. 
Záměrem tohoto programu je mobilizovat veřejné a 
soukromé investice a zajistit snadnější přístup 
k financování podnikům s rizikovějším portfoliem, 
kterým nejsou soukromí finančníci vždy ochotni 
poskytnout potřebný kapitál. Program by měl v letech 
2021 – 2027 mobilizovat až 400 mld. EUR investic, 
které budou soustředěny do čtyř oblastí. Konkrétně se 
bude jednat o udržitelnou infrastrukturu, výzkum, 
inovace a digitalizace, malé a střední podniky a sociální 
investice a dovednosti. Pro ČR se jedná o jeden 
z klíčových unijních programů, jehož implementace 
bude ležet na bedrech MPO. Podrobnosti k průběhu 
schvalování návrhu v Evropském parlamentu jsou 
uvedeny  zde. 

Ve středu 10. března Evropský parlament přijal 
usnesení, v němž vyjadřuje podporu pro zavedení 
mechanismu pro uhlíkové vyrovnání na hranicích 
(CBAM), který bbude v souladu s pravidly Světové 
obchodní organizace a nebude podporovat 
protekcionismus. Zároveň by tento mechanismus dle 
názoru Evropského parlamentu měl být navázán na 
reformovaný systém obchodování s emisními 
povolenkami (EU ETS) a pokrývat dovozy produktů a 
komodit, na něž se EU ETS vztahuje. Usnesení tak 
podtrhuje souhlas europoslanců se zvýšenými 
klimatickými ambicemi EU, jejichž prostřednictvím 
hodlá Unie bránit úniku uhlíku. Pomocí CBAM by měly 

být třetí země s méně ambiciózními politikami v oblasti 
ochrany klimatu pobízeny k dodržování cílů rámovaných 
Pařížskou dohodou. Více informací se dočtete zde. 

Ve středu předseda Evropského parlamentu David 
Sassoli, portugalský premiér António Costa za 
Radu EU a předsedkyně Komise Ursula von der 
Leyenová podepsali společné prohlášení ke 
konferenci o budoucnosti Evropy. Po 20 letech, kdy 
v roce 2001 bylo rozhodnuto o konání Konventu o 
budoucnosti Evropy, tak tato konference znovu nabídne 
veřejnosti široký prostor k otevřenému, inkluzivnímu a 
transparentnímu sdílení názorů o klíčových prioritách a 
výzvách EU pro příští období. Občané EU tak budou mít 
možnost se více zapojit do formování unijních politik 
nebo pomoci na posílení odolnosti Unie vůči krizím. Ve 
společném prohlášení je nastíněn přehled možných 
témat konference, který kromě jiného zahrnuje digitální 
transformaci nebo úlohu Unie ve světě. Závěry 
konference poslouží jako vodítko pro budoucí směřování 
Unie. Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

V pátek 12. března proběhl kulatý stůl s názvem 
„České priority pro Evropu 2022: mezinárodní 
obchod.“ Jedná se o první ze série kulatých stolů, 
které bude MPO pořádat během jara 2021 k sektorovým 
prioritám českého předsednictví za účasti relevantních 
stakeholderů ze stran hospodářských a sociálních 
partnerů i odborníků z akademické sféry. S úvodním 
slovem vystoupila náměstkyně ministra průmyslu a 
obchodu Martina Tauberová, místopředsedkyně 
Evropského parlamentu Dita Charanzová, viceprezident 
Hospodářské komory Radek Jakubský a ředitel Centra 
evropských studií VŠE Jarolím Antal. Ve druhé části 
proběhla diskuse s dalšími účastníky. Diskutovalo se o 
nových příležitostech spolupráce v rámci dohod o 
volném obchodu, vedoucí úloha EU v nastavování 
pravidel mezinárodního obchodu a regulatorní 
spolupráci, využití technologického pokroku a zajištění 
bezpečného prostředí pro investice a mezinárodní 
obchod. 

 

V úterý Evropský parlament na svém 
plenárním zasedání schválil program 
InvestEU. Za implementaci tohoto 
programu v ČR ponese zodpovědnost 
MPO. 
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