
V úterý 30. listopadu proběhlo třetí fórum 
Evropské aliance pro čistý vodík (European Clean 
Hydrogen Alliance - ECH2A), na němž byly 
představeny projekty pro vytvoření unijní 
vodíkové ekonomiky ve velkém měřítku. Celkem se 
jedná o více než 750 projektů, které pokrývají všechny 
fáze procesů, a to od výroby vodíku přes jeho distribuci 
až po uplatnění v průmyslu, dopravě či energetice. 
Projekty jsou rozmístěny po celé Unii a většina z nich by 
měla být zrealizována do konce roku 2025. ECH2A byla 
ustavena v červnu 2020 s cílem posílit spolupráci při 
vývoji a aplikaci vodíkových technologií v praxi. EU 
počítá s vodíkem jako s jedním z významných 
prostředků, jak dosáhnout cílů Zelené dohody pro 
Evropu. Česká republika jako vysoce průmyslová země 
už dříve podpořila vývoj a výrobu komponent pro 
vodíkové technologie. Další informace jsou k dispozici 
zde a zde. 

V úterý také došlo k politické dohodě mezi 
Evropským parlamentem a Radou EU ohledně 
návrhu nařízení/aktu o správě dat. Díky tomu byla 
úspěšně završena třístranná jednání mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Evropskou komisí a konečnému 
schválení tohoto nařízení by tak již nic nemělo bránit. 
Návrh aktu o správě dat je první legislativní iniciativou, 
která byla přijata v rámci tzv. datové strategie. Nařízení 
obsahuje nástroje, díky kterým má dojít ke zvýšení 
důvěry ve sdílení dat a nastavení nových pravidel EU 
týkajících se neutrality. Nařízení mj. poskytne občanům 
Unie nástroje ke kontrole využití dat, která sami 
vytvářejí. Cílem datové strategie EU je zajistit, aby EU 
jako společnost založená na datech měla v této oblasti 
vedoucí úlohu. V rámci strategie tak má vzniknout 
jednotný trh s daty, který umožní jejich volný pohyb 
v rámci EU a napříč odvětvími, čehož budou moci 
využívat podniky, výzkum, ale i orgány veřejné správy.  
Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

Ve středu 1. prosince předsedkyně Evropské 
komise Ursula von der Leyenová a vysoký 
představitel pro zahraniční a bezpečnostní 
politiku Josep Borell společně představili 
strategické sdělení Globální brána. V širším 
kontextu bude strategie Globální brána znamenat 
investice do mezinárodní stability a spolupráce. Globální 
brána vychází z výsledků předchozích iniciativ pro 
propojení Evropy s Asií, západním Balkánem, 
Východním partnerstvím a jižním sousedstvím a 
neméně podstatným účelem této strategie je také 
přesměrování částky 300 mld. EUR alokované v rámci 
současného Víceletého finančního rámce 2021-2027 do 
podpory digitalizace, energetiky a dopravy a na posílení 
zdravotnictví, vzdělávaní a výzkumu po celém 
světě.  Více se dočtete zde a zde. 

Ve čtvrtek 2. prosince proběhlo v Bruselu jednání 
Rady EU pro energetiku. Mezi hlavní diskusní 
témata patřily vysoké ceny elektřiny a plynu a 
aktuální stav projednávání legislativních návrhů 
v rámci klimaticko-energetického balíčku Fit for 
55. Vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy 
Karel Havlíček na jednání Rady zdůraznil, že splnění cílů 
balíčku Fit for 55 bude ekonomicky a technologicky 
velmi náročné. V případě návrhu směrnice o 
energetické účinnosti a návrhu směrnice o podpoře 
využívání obnovitelných zdrojů energie ČR podporuje 
takové řešení, které bude nákladově efektivní, a 
zároveň vyjádřila pochybnosti ohledně proveditelnosti 
podcílů zejména v oblasti průmyslu, dopravy a úspor 
energie. Podrobnější informace jsou k dispozici zde. 
Jednání Rady pokračuje dnes jednáním ve formátu 
ministrů pro telekomunikace.  

Rovněž ve čtvrtek Komise zveřejnila souhrnnou 
výroční zprávu o provádění finančních nástrojů 
v roce 2020. Podle zprávy podpořily tyto nástroje malé 
a střední podniky v EU a další příjemce v celkové výši 
29 mld. EUR. Na podporu dosáhlo celkem 478 000 
malých a středních podniků, včetně 375 000 
mikropodniků. Dle Komise zajistily finanční nástroje 
rychlou pomoc malým podnikům, které tak získaly šanci 
na přežití a udržení si svých zaměstnanců. Komise 
vyzvala členské státy, aby i v období 2021-2027 tyto 
instrumenty využívaly ve větší míře a těžily z jejich 
přínosů. Další informace naleznete zde. 

Včera také EU a další členové WTO dosáhli dohody 
o omezení byrokracie v obchodu službami. Dohoda, 
která pokrývá 90 % celosvětového obchodu službami, 
pomůže snížit náklady na tuto oblast o více než 150 
mld. USD ročně. Jasná pravidla týkající se 
transparentnosti a povolovacích postupů v oblasti 
služeb, jež byla v rámci této iniciativy dohodnuta, 
obchod službami znatelně usnadní, a to hlavně 
v případě malých a středních podniků. Podrobnosti jsou 
uvedeny zde. 

Dovolujeme si Vás informovat o připravovaném 
webináři k Systému Goods Vehicle Movement 
Service (GVMS), který v reakci na zvýšený zájem 
o danou problematiku připravila britská HMRC na 
6. prosince od 14:00 do 15:30 hod. Webinář je 
určen pro různé typy dopravců, kteří budou od 1. ledna 
2022 přepravovat své zboží přes přístavy ve Spojeném 
království s využitím systému GVMS. Více informací 
naleznete zde, registrační formulář na webinář je 
k dispozici zde.  
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