26. — 30. ČERVENCE
V pondělí 26. července Evropská komise spolu
s orgány členských států zodpovědnými za oblast
ochrany spotřebitele zaslala dopis společnosti
Google. Dopis obsahuje požadavek, aby Google
postupoval transparentněji a dodržoval unijní
právo. Spotřebitelé by měli vědět, jak jsou řazeny
výsledky jejich vyhledávání prostřednictvím Googlu a
zda placená inzerce může toto řazení ovlivnit. Například
ceny letenek nebo ubytování v hotelech, které jsou
zobrazeny ve výsledku vyhledávání na Googlu, by měly
být konečné a zahrnovat poplatky nebo daně, pokud je
lze přiměřeně započítat dopředu. Více informací se
můžete dočíst zde.
V pondělí
Komise
také
představila
sérii
neoficiálních dokumentů, které v rámci tzv.
irského
protokolu
připojeného
k dohodě
o
vystoupení Velké Británie z EU, nabízejí praktická
řešení zejména pro zajištění dlouhodobých a
kontinuálních dodávek léčiv v Severním Irsku
v rámci protokolu o Irsku a Severním Irsku.
V případě ostatních neoficiálních dokumentů Komise
např. identifikuje možnosti, jak zjednodušit pohyb
asistenčních psů, kteří doprovázejí osoby cestující
z Velké Británie do Severního Irska, nebo usnadnit
pohyb hospodářských zvířat z Velké Británie do
Severního Irska. Více informací se můžete dočíst zde.
V úterý 27. července Komise zveřejnila zprávu o
tom, že Evropská unie prostřednictvím Inovačního
fondu poskytne dotace ve výši 118 milionů EUR
projektům, které mají uvádět na trh nízkouhlíkové
technologie v energeticky náročných odvětvích a
v odvětvích vodíku, skladování energie a energie
z obnovitelných zdrojů. Dotaci získá celkem 32
projektů ve 14 zemích EU, Norsku a Islandu vybraných
nezávislými odborníky, kteří mj. posuzovali míru
přispění daného projektu k dekarbonizačnímu úsilí Unie,
pokročilost projektu s cílem jeho realizace již ve čtvrtém
čtvrtletí tohoto roku či potenciál projektu z hlediska
rozšiřitelnosti a nákladové efektivnosti. Další informace
jsou k dispozici zde.

vznikla na základě činnosti akční skupiny Komise
pro zvýšení průmyslové výroby vakcín v EU, na níž
se rovněž aktivně podílelo i Ministerstvo průmyslu
a obchodu. Mapa poskytuje přehled společností a
hlavní formu jejich zapojení do výrobního řetězce
vakcín. Podrobnosti jsou k dispozici zde.
V tentýž den Komise také jmenovala investiční
výbor v rámci fondu InvestEU. Výbor je tvořen
dvanácti experty, kteří jsou jmenováni na dobu 4
let a byli vybráni z různých členských zemí tak,
aby
jejich
znalosti
pokryly
rozmanitost
geografických
trhů
v EU.
Expertíza
nově
jmenovaných členů výboru zohledňuje relevantní
oblasti, jimiž se program InvestEU zabývá. Více se
můžete dočíst zde.
Ve středu 28. července se Irsko jako poslední
z členských států připojilo k politické deklaraci
ohledně navýšení unijních kapacit v kvantových
technologiích,
kyberbezpečnosti
a
konkurenceschopnosti v průmyslu. Členské státy se
tak spolu s Komisí a Evropskou vesmírnou agenturou
zavázaly ke spolupráci v oblasti budování EuroQCI,
neboli bezpečné kvantové komunikační infrastruktury,
která bude v příštích měsících rozšířena na celou EU.
Další informace jsou k dispozici zde.
Ve čtvrtek 29. července Komise přijala nové
pokyny k prověřování budoucích infrastrukturních
projektů z hlediska jejich klimatického dopadu.
Klimatické změny již dnes mají negativní dopady na
aktiva a infrastrukturu s dlouhou životností jako
například elektrárny. Technické pokyny přijaté Komisí
stanoví společné zásady a postupy pro identifikaci,
klasifikaci a řízení fyzických klimatických rizik při
plánování, vypracovávání, realizaci a monitorování
infrastrukturních projektů a programů. Pokyny tak
pomohou začlenit otázky klimatu do budoucích investic.
Institucionální i soukromí investoři budou moci díky
tomu činit informovaná rozhodnutí o projektech, které
lze povařovat za slučitelné s Pařížskou dohodou a cíli EU
v oblasti klimatu. Více informací je uvedeno zde.

Ve stejný den Komise zveřejnila i interaktivní
mapu unijních kapacit na výrobu vakcín, která
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