
V úterý 8. února byly zahájeny Dny průmyslu EU, 

které potrvají do pátku 11. února. Jedná se o 

významnou každoroční událost zaměřenou na 

budoucnost průmyslu EU, na které se setkávají zástupci 

vlád, klíčových hráčů unijního průmyslu, malých a 

středních podniků, regionů či občanské společnosti, aby 

diskutovali o hlavních výzvách, kterým průmysl čelí, a 

pomohli v rámci inkluzivních dialogů utvářet politiky a 

odpovědi na tyto výzvy. Mezi hlavní témata letošního 

ročníku patřila diskuse o tom, jak podpořit zelenou a 

digitální transformaci unijního průmyslu, sektor 

cestovního ruchu nebo stavebnictví. Diskuse se 

s ohledem na Evropský rok mládeže 2022 také dotkla 

toho, jak více mladou generaci zapojit do spoluutváření 

budoucnosti průmyslu EU. Další informace se můžete 

dozvědět zde. 

Ve stejný den Komise zveřejnila návrh nařízení/

aktu o čipech. Cílem tohoto komplexního souboru 

opatření je posílit konkurenceschopnost Unie a 

pomoci dosáhnout větší odolnosti EU v dodávkách 

čipů potřebných pro unijní průmysl. Do roku 2030 

by tak EU měla zdvojnásobit svůj stávající podíl na 

globálním trhu s čipy na 20 %. Navrhovaný akt o čipech 

je reakcí na aktuální nedostatek polovodičů, který 

například loni způsobil pokles výroby v automobilovém 

průmyslu v některých členských státech o jednu třetinu. 

Tato situace odhalila extrémní globální závislost 

hodnotového řetězce polovodičů na velmi omezeném 

počtu aktérů ve složitém geopolitickém kontextu. 

Zveřejněný návrh by měl přispět ke vzniku 

prosperujícího odvětví polovodičů v EU zahrnujícího 

výzkum, výrobu i odolný dodavatelský řetězec, přičemž 

má také pomoci zmobilizovat veřejné a soukromé 

investice ve výši přesahující 43 mld. EUR. Návrh také 

přináší opatření pro prevenci a předvídání potenciálních 

budoucích narušení dodavatelských řetězců i přípravu 

na rychlou reakci pro zajištění nedostatečných dodávek. 

Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

Ve středu 9. února Komise přijala prováděcí 

rozhodnutí, kterými zajistí soulad mezi unijní 

politikou radiového spektra a rostoucí poptávkou 

po širokopásmovém připojení a po inovativních 

digitálních aplikacích. Pásma 900 a 1800 MHz tak 

budou využitelná také pro aplikace 5G, čímž se zlepší 

konektivita pro aplikace v krizových situacích v oblasti 

zdravotnictví nebo zoptimalizuje spotřeba energií. Dle 

Akčního plánu 5G pro Evropu by sítě 5G měly do roku 

2025 pokrýt všechny městské oblasti a hlavní pozemní 

dopravní cesty. Více informací je uvedeno zde. 

Ve čtvrtek 10. února Komise zveřejnila zimní 

hospodářskou prognózu. Ta předpokládá, že po 

růstu o 5,3 % v  roce 2021 poroste ekonomika EU o 4 % 

v roce 2022 a o 2,8 % v roce 2023. EU jako celek 

dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2021 úrovně HDP před 

pandemií. Tohoto milníku by dle očekávání měly do 

konce tohoto roku dosáhnout i všechny členské státy. 

Ekonomický růst je nadále ovlivňován pandemií, která 

zatěžuje systémy zdravotní péče a způsobuje 

nedostatek pracovníků. Negativní vliv mají i logistické 

problémy a výpadky v dodávkách, včetně nedostatku 

polovodičů a některých kovových komodit. Na 

hospodářském růstu se výrazně podepisují také ceny 

energií, které povedou k dlouhodobější zátěži pro 

hospodářství a vyšším inflačním tlakům. Dle prognózy 

však tlak na hospodářství způsobený současnou vlnou 

infekcí nebude trvat dlouho a hospodářská aktivita se 

má opět zintenzivnit, mj. také díky plné implementaci 

Nástroje pro oživení a odolnost. Další informace jsou 

k nalezení zde. 

Ve čtvrtek Komise rovněž schválila 509 mil. EUR 

veřejné podpory pro české živnostníky a malé 

podniky zasažené pandemií onemocnění COVID-

19. Finanční prostředky budou vyplaceny ve formě 

přímé podpory dle pravidel Dočasného rámce pro 

opatření veřejné podpory na podporu hospodářství při 

stávajícím šíření nákazy COVID-19. Více informací je 

k dispozici zde. 
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