6. — 10. ZÁŘÍ
V pondělí 6. září Rada ECOFIN projednala a
přivítala český Národní plán obnovy (NPO). V
návaznosti na to bude ČR moci začít s implementací
NPO a využíváním finančních zdrojů alokovaných
v Nástroji na podporu oživení a odolnosti (RRF). NPO v
objemu 7 mld. EUR se zaměřuje především na
současné zásadní výzvy spojené s prosazováním
zelené a digitální transformace. V rámci plnění cílů
zelené transformace se ČR zaměří na zvýšení podílu
udržitelných druhů dopravy, zlepšení energetické
účinnosti budov, výměny uhelných kotlů za ekologičtější
varianty či opětovného zalesňování vybraných oblastí.
V digitální oblasti ČR hodlá pokročit mj. v budování
vysokorychlostních sítí a elektronizaci veřejné správy.
Více informací naleznete zde.
V úterý 7. září v Tallinnu u příležitosti tzv.
digitálního summitu vystoupil předseda Evropské
rady Charles Michel s projevem k tématu digitální
revoluce v EU, v němž hovořil o klimatické a digitální
transformaci a nastínil vizi a hlavní cíle EU. Dle jeho
názoru digitalizace zásadně napomáhá hospodářskému
růstu v EU a vytváření nových pracovních míst.
Předseda Evropské rady Michel rovněž vyzdvihl
důležitost
aktuálně
projednávaných
legislativních
návrhů o digitálních službách nebo o správě dat. Více
zde.
Téhož dne Komise zveřejnila nezávisle hodnocený
rámec pro zelené dluhopisy. Tento rámec byl
vypracován v souladu se zásadami stanovenými
Mezinárodní asociací kapitálových trhů (ICMA). Jeho
přijetí je dalším krokem k emisi dluhopisů v celkové
hodnotě 250 mld. EUR, což odpovídá přibližně jedné
třetině z celkového očekávaného objemu finančních
prostředků v nástroji Příští generace EU (Next
Generation EU). Přijatý rámec zaručuje, že takto
získané prostředky budou přiděleny na ekologické
projekty a že Komise bude průběžně informovat o
dopadech na životní prostředí. Více informací je
uvedeno zde.
Ve středu 8. září Komise zveřejnila sdělení
obsahující druhou výroční zprávu o strategickém
výhledu „Schopnost a svoboda EU jednat“. Jedná
se o do budoucna zaměřený pohled na otevřenou
strategickou autonomii EU ve světě. V rámci tohoto
sdělení Komise vytýčila čtyři hlavní globální trendy, a to
změnu klimatu a další výzvy v oblastí životního
prostředí, digitální hyperkonektivitu a technologickou
transformaci, tlak na demokracii a hodnoty a změnu ve
světovém řádu a demografii. Toto sdělení se díky

svému obsahu stane jedním z podkladů pro pracovní
programy Komise a stanovení jejích priorit pro příští
období. Podrobnosti zde.
Ve čtvrtek 9. září vstoupilo v platnost nové
nařízení o kontrole vývozu, které zpřísňuje
kontroly obchodu se zbožím dvojího užití. Zároveň
toto nařízení posiluje schopnost EU chránit lidská práva
a podporovat bezpečné dodavatelské řetězce. Nařízení
přináší větší transparentnost díky rozšíření oblastí pro
podávání zpráv a konzultace mezi Komisí a členskými
státy. Nařízení také přispěje k rozvoji nové platformy
EU pro elektronické udělování licencí. Více informací je
k dispozici zde.
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 10. srpna
byla agenturou CzechInvest vypsána výzva k
vyjádření zájmu o účast v mezinárodních
projektech (IPCEI) v oblasti zdravotnictví. Projekt
v oblasti zdravotnictví známý i pod zkratkou Health
IPCEI cílí na podporu rozvoje zdravotnických inovací v
rámci EU v souladu s prováděním unijní průmyslové
politiky v oblasti zdraví a řeší tři základní cíle
společného evropského zájmu jako posílení přenosu
výsledků zdravotnického výzkumu a vývoje do praxe,
posílení strategické autonomie EU a vybudování
kapacity průmyslové výroby, která bude schopna
reagovat na potřeby zdravotnictví v případě budoucích
krizí. Více informací je uvedeno zde.
Ve dnech 26. a 27. října 2021 proběhne 10.
výroční fórum Podunajské strategie (EUSDR).
Fórum je plánováno v hybridním formátu a je určeno
odborné i široké veřejnosti. V rámci tohoto fóra
proběhne také zvláštní zasedání ministrů EUSDR
zodpovědných za oblast inovací a digitalizace.
Registrace pro zájemce a bližší informace společně
s kompletním programem jsou k dispozici zde.
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