
V pondělí 14. června Rada v prvním čtení přijala 

Nástroj pro propojení Evropy 2.0, jenž bude 

fungovat v období let 2021 až 2027. Uvedený 

program o objemu 33,71 mld. EUR je určen na 

financování infrastruktury v oblasti dopravy 

s rozpočtem 25,81 mld. EUR, energetiky s alokací 5,84 

mld. EUR a digitální oblasti, na niž je vyčleněno 2,07 

mld. EUR. Nástroj pro propojení Evropy 2.0 tak bude 

hrát významnou roli pro oživení hospodářství EU po 

pandemii onemocnění COVID-19 a významně přispěje 

k evropské integraci, a to zejména usnadněním 

přeshraničního propojení, podporou soudržnosti a 

udržitelnosti a posílením konkurenceschopnosti cílenými 

investicemi do infrastruktury. Více informací zde.  

Ve stejný den se v Bruselu konal summit EU-

Kanada, na němž byla Unie zastoupena předsedou 

Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní 

Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. 

Kanadu reprezentoval premiér Justin Trudeau. 

Mezi hlavní témata diskuse patřilo inkluzivní a 

udržitelné oživení po pandemii COVID-19, ochrana 

životního prostředí a boj proti změně klimatu. Lídři se 

shodli na tom, že celosvětové oživení je potřeba 

směřovat k zeleným, inovativním, inkluzivním a 

odolným ekonomikám a zajistit odolnost a udržitelnost 

globálních hodnotových řetězců.  Lídři se také shodli na 

silné podpoře mnohostranného obchodního systému 

založeného na pravidlech a na nezastupitelné úloze 

Světové obchodní organizace, na jejíž modernizaci a 

posílení jsou odhodláni spolupracovat. Další informace 

jsou uvedeny zde.  

V úterý 15. června v Bruselu také proběhl summit 

EU-USA, kterého se zúčastnila předsedkyně 

Komise Ursula von der Leyenová a prezident 

Spojených států amerických Joe Biden. Lídř i tímto 

setkáním zahájili činnost Rady EU-USA pro obchod a 

technologie, která má otevřít nové možnosti 

transatlantické spolupráce. Primárně by měla sloužit 

jako fórum, na němž EU a USA budou koordinovat svůj 

přístup ke klíčovým globálním otázkám v oblasti 

obchodu, hospodářství a technologií. Mezi hlavní cíle 

Rady pro obchod a technologie bude patřit mj. rozšíření 

a prohloubení dvoustranného obchodu a investic, 

prevence vzniku nových technických překážek obchodu, 

podpora inovací nebo spolupráce na klíčových politikách 

v oblasti technologií, digitálních otázek a 

dodavatelských řetězců. Více se můžete dočíst zde. 

Ve středu 16. června se Rada shodla na 

společném postoji k návrhu revize nařízení o 

roamingu, které umožňuje lidem telefonovat, 

odesílat textové zprávy a surfovat na internetu při 

cestách do jiných zemí EU za ceny své domovské 

země bez příplatků. Platnost stávajíc ího nař ízení o 

roamingu z roku 2017 vyprší dne 30. června 2022. 

Revidované nařízení cílí zejména na úpravu 

maximálních velkoobchodních cen tak, aby bylo 

poskytování maloobchodních roamingových služeb za 

domácí ceny pro operátory v rámci EU udržitelné. Další 

informace jsou k dispozici zde. 

Ve čtvrtek 17. června byl JUDr. Václav Kobera, 

ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů, 

kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací 

Ministerstva dopravy, zvolen předsedou správní 

rady Agentury Evropské unie pro kosmický 

program (EUSPA), která vznikla v květnu 

letošního roku na základech původní Agentury pro 

globální navigační satelitní systém (GSA) a sídlí 

v Praze. Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

Ve čtvrtek 17. a v pátek 18. června proběhlo 

Evropské vodíkové fórum, kterého se zúčastnilo 

na 1 400 členů Evropské aliance pro čistý vodík, 

mezi něž patří zástupci veřejného sektoru, 

průmyslu a občanské společnosti. Vodíkové fórum 

má být prostorem, kde jeho členové mohou diskutovat 

o svých plánech a projektech, vyměnit si informace 

nebo prozkoumat možnosti ohledně spojení sil. Komise 

si z uspořádání této konference slibuje propojení 

různých aktérů napříč vodíkovým hodnotovým 

řetězcem, a to od výroby po využití vodíku v průmyslu, 

dopravě nebo energetice. Podrobnosti lze nalézt zde. 
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