31. KVĚTNA — 4. ČERVNA
V pondělí 31. květn a Rada EU oznámila, že od
všech členských států obdržela formální oznámení
o schválení rozhodnutí o vlastních zdrojích. EU tak
může začít poskytovat finanční prostředky v rámci
Nástroje pro oživení a odolnost, který je hlavním
prvkem nástroje Příští generace EU (Next Generation
EU), jenž má pomoci s hospodářským oživením EU po
pandemii onemocnění COVID-19. Nástroj pro oživení a
odolnost poskytne 312,5 mld. EUR v podobě dotací a
360 mld. EUR ve formě výhodných úvěrů. Země EU tyto
prostředky mohou využít na veřejné investice a reformy
obsažené v národních plánech pro oživení a odolnost.
Bližší informace jsou dostupné zde.
V úterý 2. června byl spuštěn technický systém,
který umožňuje bezpečné ověřování digitálních
certifikátů EU COVID. P ř es to ž e nař íz ení EU o
digitálních certifikátech bude plně funkční až od 1.
července, všechny členské státy, které absolvovaly
technické testy a jsou připraveny certifikáty vydávat a
ověřovat, mohou již systém používat. Mezi členské
země, jež se k systému připojily a začaly vydávat první
certifikáty EU COVID, patří Bulharsko, Česká republika,
Dánsko, Německo, Řecko, Chorvatsko a Polsko. Další
země se přidají v nadcházejících týdnech. Více informací
naleznete zde.
V úterý a ve středu Evropská komise a
portugalské
předsednictví
uspořádaly
tzv.
digitální shromáždění. P r vní d en leto š ního ro č níku
byl zaměřen na priority EU v digitální oblasti pro příštích
deset let a cíle s výhledem do roku 2030, které Komise
představila letos březnu v rámci tzv. digitálního
kompasu. Pro dosažení těchto cílů budou mimo jiné
použity také finanční prostředky z Nástroje pro oživení
a odolnost. Během prvního dne konference proběhlo
slavnostní zahájení projektu EllaLink, tedy optického
podmořského kabelu spolufinancovaného EU, který
vytváří datovou dálnici mezi Evropou a Jižní Amerikou.
Druhý den digitálního shromáždění se věnoval
programu Digitální Evropa. Ten díky rozpočtu ve výši
7,5 mld. EUR slouží k posílení digitální a zelené
transformace EU. V rámci konference předsedkyně
Komise Ursula von der Leyenová rovněž představila
návrh společného interinstitucionálního prohlášení o
digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu,
které zahrnuje mj. závazky jako zajištění vysoce

kvalitního připojení k internetu v celé Unii. Podrobnosti
jsou k dispozici zde.
Ve středu 2. června Komise obdržela český plán
obnovy, jenž obsahuje přehl ed reforem a
veřejn ých projektů, které bude Česká republika
realizovat do roku 2026 z prostředků Nástroje pro
oživení a odolnost. ČR v rámci tohoto nástroje
požádala o dotace v celkové výši 7,1 mld. EUR. Komise
nyní, stejně jako u ostatních členských zemí, které své
plány odevzdaly, během dvou měsíců posoudí, zda
český plán přispěje k účinnému řešení všech nebo
významné části výzev, jež byly
identifikovány
v příslušných unijních doporučeních vydaných pro
jednotlivé země v rámci tzv. evropského semestru.
Další informace jsou k nalezení zde.
Ve čtvrtek 3. června proběhlo ve spolupráci
Zastoupení Evropské komise v ČR, Úřadu vlády
České
republiky
a
Kancel áře
Evropského
parlamentu v ČR slavnostní zahájení Konference o
budoucnosti Evropy. K o nf er enc e o b ud o uc nos ti
Evropy byla na unijní úrovni zahájena 9. května u
příležitosti Dne Evropy. Jejím cílem je umožnit lidem z
celé Evropy sdílet své myšlenky a přispět tak k utváření
společné evropské budoucnosti. Jedná se o platformu,
která se snaží nejen informovat občany Unie o výzvách
a prioritách Evropské unie, ale také propojit zástupce
občanské společnosti se zástupci samosprávy, státní
správy i zástupci unijních institucí. Záznam ze
slavnostního zahájení je k vidění zde, oficiální webové
stránky Konference o budoucnosti Evropy jsou
k dispozici zde.
Ve
stejný
den
Komise
spustila
veřejnou
konzultaci, která je zam ěřena n a připravovaný
legislativní návrh tzv. aktu o datech (Data Act).
Prostřednictvím tohoto návrhu hodlá Komise vytvořit
rámec pro spravedlivou datovou ekonomiku tím, že
zajistí přístup a použití dat pro legitimní účely, a to
včetně prostředí B2B a B2G. Akt o datech souvisí s
návrhem nařízení o správě dat, který Komise
představila loni v listopadu. Veřejná konzultace bude
ukončena 3. září a je dostupná zde.
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