
V úterý 7. prosince Evropská komise, Federální 

obchodní komise USA a Ministerstvo spravedlnosti 

USA oficiálně zahájily společný dialog o politice 

hospodářské soutěže v oblasti technologií mezi EU 

a USA. Jedná se o jednu z klíčových iniciativ Rady EU-

USA pro obchod a technologie, jejíž činnost zahájili 

v červnu letošního roku předsedkyně Evropské komise 

Ursula von der Leyenová a prezident Spojených států 

Joe Biden. Společné prohlášení vydané u příležitosti 

zahájení dialogu o politice hospodářské soutěže 

v oblasti technologií klade důraz na sdílené 

demokratické hodnoty a důležitost dobře fungujících a 

konkurenčních trhů pro pokračující posilování 

hospodářských a obchodních vztahů mezi oběma 

stranami. Dialog bude nyní pokračovat v jednáních na 

vysoké úrovni a v pravidelných jednáních odborníků na 

technické úrovni. Další informace k dispozici zde a zde. 

Ve středu 8. prosince Komise navrhla nový právní 

nástroj proti ekonomickému nátlaku třetích zemí. 

Návrh vychází z požadavků členských států a 

Evropského parlamentu a reaguje na stav, kdy se Unie 

a členské státy stávají cílem účelného ekonomického 

tlaku. Návrh nařízení dle Komise doplní a posílí stávající 

systém unijních nástrojů a zajistí EU akceschopnost 

v případě ekonomického nátlaku strukturovaným a 

jednotným způsobem. Obsahem návrhu je soustava 

možností, jak se se bránit nátlaku, od dialogu coby 

prvního kroku až po přijetí ochranných protiopatření 

jako posledního řešení. Návrh nyní musí ještě projednat 

a schválit Evropský parlament a Rada EU. Další 

informace k dispozici zde. 

Ve středu Komise také přijala nová pravidla pro 

zpřístupnění svých softwarových řešení 

s otevřeným zdrojovým kódem. Tento krok je 

součástí Digitální strategie EU a jeho cílem je zajistit 

digitální transformaci ve prospěch občanů a podniků 

v členských státech. Komise věří, že zpřístupněním 

svého softwaru usnadní a zjednoduší řadu činností 

podniků, inovátorů i poskytovatelů veřejných služeb. 

Další informace k dispozici zde a zde. 

Ve čtvrtek 9. prosince došlo k dosažení politické 

dohody mezi Evropským parlamentem a Radou EU 

zajišťující pokračování bezplatného roamingu do 

roku 2032. Občanům členských států tak nebudou 

moci být účtovány dodatečné poplatky za hovory nebo 

čerpaná data při cestování v rámci EU v dalších deseti 

letech. Návrh nařízení počítá také se zajištěním vyšší 

kvality připojení pro spotřebitele. Ti tak budou moci 

požívat roamingové služby ve stejné kvalitě jako ve 

svém domovském státě, a to včetně služeb sítí 5G. Více 

informací zde. 

Ve stejný den Komise navrhla soubor opatření na 

zlepšení pracovních podmínek v oblasti práce na 

online platformách a na podporu udržitelného 

růstu digitálních pracovních platforem v EU. Dle 

Komise nová pravidla zajistí, aby lidé pracující 

prostřednictvím digitálních pracovních platforem mohli 

využívat pracovních práv a sociálních výhod, na které 

mají nárok. Legislativní balíček obsahuje zejm. návrh 

směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci 

prostřednictvím platforem. Navržená směrnice je 

postavena na vyvratitelné právní domněnce existence 

pracovního poměru mezi platformou a osobou 

vykonávající práci na platformě, pokud platforma ovládá 

určité prvky výkonu práce. Směrnice může mít 

významný dopad na fungování a obchodní modely řady 

služeb, které jsou využívány zákazníky i v České 

republice (společnostmi Uber, Bolt, Wolt apod.). O 

konečném znění předpisu se nyní jednat na půdě Rady 

a Evropského parlamentu v rámci řádného legislativního 

postupu. Více informací zde. 

V ten samý den prezident Emmanuel Macron 

veřejně představil priority nastupujícího 

předsednictví Francie v Radě EU, které započne 1. 

ledna 2022 a jehož mottem je obnova, síla a 

sounáležitost. Prezident Macron ve svém projevu 

zdůraznil, že Unie čelí v současné době několika krizím, 

a to zdravotnické, klimatické, migrační a růstu napětí 

v mezinárodních vztazích a technologickému vývoji. 

Priority francouzského předsednictví tvoří tři pilíře. První 

pilíř, Evropa suverénnější, se soustředí na obrannou 

autonomii EU se zaměřením na obranu vnějších hranic, 

reformu azylového systému nebo také stabilitu 

v zemích sousedících s Unií. Nový evropský model růstu 

jako druhý pilíř priorit se týká posílení unijního 

ekonomického modelu v kontextu zelené a digitální 

transformace, a to včetně posílení výrobních kapacit, 

inovačních schopností a nových pracovních míst. Třetí 

pilíř, Evropa humánní, je pak postaven na prosazování 

unijních hodnot a zlepšení fungování EU. 
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