
V úterý 1. února proběhlo ve francouzském Lens 

neformální jednání Rady EU pro 

konkurenceschopnost. Českou republiku 

reprezentoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. 

Mezi témata jednání patřilo zajištění surovinové 

bezpečnosti EU, kterou ČR označila za klíčovou pro 

zabezpečení unijní konkurenceschopnosti. K tomu by 

mohla pomoci tvorba strategických zásob kritických 

surovin, které jsou důležité pro úspěch zelené a digitální 

transformace EU. ČR rovněž vyzdvihla důležitost plně 

funkčního vnitřního trhu. Kromě toho členské země 

diskutovaly také o nedostatku čipů pro průmysl, 

přičemž ČR podpořila posílení výrobu čipů v Evropské 

unii. Podrobné informace jsou k dispozici zde. 

Ve středu 2. února Evropská komise představila 

novou strategii pro normalizaci. Strategie, k terá 

nastiňuje unijní přístup k normám v rámci vnitřního 

trhu v celosvětovém měřítku, si klade za cíl posílit 

globální konkurenceschopnost Unie a přispět k odolné, 

zelené a digitální ekonomice. Strategie navrhuje několik 

klíčových souborů opatření, mezi něž patří předvídání a 

řešení potřeb normalizace ve strategických oblastech, 

zlepšení správy a integrity evropského systému 

normalizace, posílení vedoucího postavení EU v oblasti 

celosvětových norem nebo podpoře inovací. EU si hodlá 

udržet postavení tvůrce celosvětových norem, jelikož 

jejich prostřednictvím zároveň poskytuje svým 

společnostem významnou výhodu prvního tahu. Více 

informací zde. 

Ve stejný den Komise představila doplňkový akt 

v přenesené pravomoci o taxonomii pro oblast 

klimatu.  Tento doplňkový akt zavádí do 

taxonomie EU další hospodářské činnosti z odvětví 

energetiky. S přihlédnutím k  vědeckým poznatkům a 

současnému technologickému pokroku se Komise 

domnívá, že soukromé investice do činností v oblasti 

plynárenství a jaderné energie v přechodném období 

mají svůj význam. Vybrané činnosti v oblasti 

plynárenství a jaderné energie jsou v souladu s cíli Unie 

v oblasti klimatu a životního prostředí. V případě plynu 

tak Komise reflektovala téměř všechny požadavky, 

které dlouhodobě zaznívaly z ČR a dalších podobně 

smýšlejících států. V případě jádra ČR a další země 

prosadily úpravy, jež odstraňují či zmírňují dodatečné 

podmínky pro jaderné zdroje. Taxonomie si klade za cíl 

nasměrovat soukromé investice do činností, které jsou 

nezbytné pro dosažení klimatické neutrality EU do roku 

2050, a tím urychlit zelenou transformaci. Podrobnější 

informace jsou k dispozici zde a zde. 

Ve čtvrtek 3. února Evropská komise představila 

novou studii, která mapuje tok dat do hlavních 

cloudových infrastruktur mezi členskými státy EU, 

Švýcarskem, Spojeným královstvím, Norskem a 

Islandem. Uveden á studie poskytuje přehled o 

objemu a typu dat dle ekonomického sektoru, lokace, 

velikosti podniku a typu cloudových služeb. Studie 

předpokládá, že do roku 2030 se objem dat z unijních 

podniků zvýší oproti roku 2020 patnáctinásobně. Studie 

může tvůrcům politik a podnikům posloužit  i jako 

referenční zdroj při vyjednávání obchodních dohod, 

přijímání rozhodnutí podniků v rámci jejich obchodních 

strategií nebo o investicích do cloudových služeb. Více 

informací zde a zde. 

Ve čtvrtek Komise také předložila návrh na 

prodloužení digitálního certifikátu EU COVID o 

jeden rok do 30. června 2023. Komise k tomuto 

kroku přistoupila na základě toho, že v současnosti není 

možné určit dopad možného nárůstu infekcí ve druhé 

polovině tohoto roku nebo vzniku nových variant. 

Aktualizované nařízení by mělo obsahovat několik 

drobných úprav, jejichž cílem je mj. zajistit, aby 

certifikáty o očkování obsahovaly informaci o správném 

celkovém počtu dávek podaných v kterémkoli členském 

státě nebo zahrnout mezi typy testů, na jejichž základě 

může být vydán certifikát o testu, také vysoce kvalitní 

laboratorní antigenní testy. Členské státy nadále 

rozhodují o používání digitálních certifikátů EU COVID 

na vnitrostátní úrovni. Více informací zde. 
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