15. — 19. BŘEZNA
V pondělí 15. března Komise k příležitosti Světového
dne spotřebitelských práv spustila vzdělávací
kampaň pro spotřebitele. Ta se prostřednictvím
čtyř samostatných videí zaměřuje na důležitá témata
jako bezpečnost na internetu, ochrana dat, finanční
gramotnost
a
udržitelná
spotřeba.
Podrobnější
informace ke vzdělávací kampani a samotná videa jsou
k dispozici zde.
V pondělí Rada schválila novou strategii EU pro
chemické látky. Cílem strategie je mimo jiné
posílit
konkurenceschopnost
unijního
chemického
průmyslu a klást důraz na bezpečnost a udržitelnost
v rámci celého životního cyklu chemických látek.
Strategie proto stanovuje zákaz pro používání
nejškodlivějších chemických látek ve spotřebních
výrobcích, jako jsou kosmetické přípravky, hračky,
předměty pro péči o děti, detergenty, nábytek, textilie
nebo materiály využívané pro styk s potravinami. Další
informace jsou k nalezení zde.
V
úterý
16.
března
proběhla
neformální
videokonference
ministrů
odpovědných
za
ochranu spotřebitele. Českou republiku na jednání
reprezentovala náměstkyně ministra průmyslu a
obchodu Silvana Jirotková. Hlavním tématem diskuse
ministrů byl Nový program pro spotřebitele, který
zahrnuje celou řadu opatření s bezprostředním
dopadem na oblast ochrany spotřebitele. ČR program
podpořila, protože věří, že jednotlivá opatření pomohou
zvýšit důvěru spotřebitelů a posílí Jednotný digitální trh.
Zároveň ČR vítá, že program klade důraz na ochranu
spotřebitelů při online nakupování, potírání nekalých
marketingových praktik a podvodů a podporuje
udržitelnou spotřebu. Ministři členských zemí se mimo
jiné také shodli na důležitosti problematiky ochrany
práv spotřebitelů v souvislosti s pandemií nemoci
COVID-19 a také pomoci spotřebitelům přijímat
informovaná rozhodnutí, která ve výsledku pomohou s
realizací zelené a digitální transformace.

nejlepšího využívání digitálních kapacit. Podrobnosti se
můžete dočíst zde.
Ve středu 17. března Rada přijala program InvestEU a
navázala tak na schválení programu Evropským
parlamentem, které proběhlo minulý týden.
InvestEU bude hrát důležitou roli při mobilizaci investic
v rámci Unie. Program pomůže financovat projekty
přispívající k zelené a digitální transformaci nebo
podpořit investice do inovací v malých a středních
podnicích. Nařízení, kterým se program InvestEU
zavádí, vstoupí v platnost pravděpodobně začátkem
dubna a v polovině letošního roku by již podniky a
předkladatelé projektů měli mít možnost žádat o
finanční prostředky z tohoto programu. Více informací
je k dispozici zde.
Ve středu Komise představila návrh na vytvoření
digitálního zeleného certifikátu. Cílem certifikátu,
který má být nediskriminační, bezpečný a respektovat
ochranu osobních údajů, je usnadnit volný pohyb
občanů EU uvnitř Unie během probíhající pandemie.
V případě přijetí tohoto návrhu bude díky digitálnímu
zelenému certifikátu dotyčná osoba moci prokázat, že
byla očkována proti nemoci COVID-19, obdržela
negativní výsledek testu či se z nemoci uzdravila.
Certifikát by měl být k dispozici bezplatně v digitální
nebo tištěné podobě. Více se lze dočíst zde, otázky a
odpovědi k digitálnímu zelenému certifikátu jsou
k dostupné zde.

V úterý Rada schválila program Digitální
Evropa,
jehož
cílem
je
posílit
konkurenceschopnost EU a zvýšit její
odolnost v klíčových technologiích.

V úterý 16. března Rada schválila program Digitální
Evropa,
jehož
cílem
je
posílit
konkurenceschopnost EU a zvýšit její odolnost
v klíčových technologiích. Finanční prostředky ve výši
7,5 mld. EUR by v období let 2021 až 2027
prostřednictvím tohoto programu měly podpořit pět
prioritních oblastí zaměřených na vysoce výkonnou
výpočetní techniku, umělou inteligenci, kybernetickou
bezpečnost a důvěru, pokročilé digitální dovednosti a
také by měly pomoci interoperabilitě a zavedení co
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