
V úterý 7. června Evropská komise navrhla 

rozpočet Unie na příští rok dosahující výše 185,6 

mld. EUR, který doplní dalších přibližně 114 mld. 

EUR z nástroje NextGenerationEU. Finanční 

prostředky budou nadále sloužit k hospodářské obnově 

a modernizaci EU a posílení jejího postavení ve světě. 

V průběhu roku budou dále předloženy návrhy na 

financování dopadů války na Ukrajině, které budou 

vycházet z detailnějšího posouzení potřeb. Podrobné 

informace jsou k dispozici zde.  

Ve stejný den bylo dosaženo předběžné politické 

dohody mezi Evropským parlamentem a Radou k 

návrhu jednotného nabíjení pro elektronická 

zařízení. Všechny nové mobilní telefony, tablety, 

digitální fotoaparáty, přenosné reproduktory a další 

přenosná elektronika budou muset být od roku 2024 

vybaveny nabíjecím portem USB-C. Dohoda by měla 

spotřebitelům ročně uspořit přibližně 250 mil. EUR. 

Kromě harmonizace dobíjecích portů budou spotřebitelé 

moci zakoupit nové elektronické zařízení bez nové 

nabíječky, a tím omezit počet nechtěně zakoupených 

nebo nevyužitých nabíječek. Kromě toho výrobci také 

budou muset přispět k lepší informovanosti spotřebitele 

poskytováním relevantních informací o účinnosti 

nabíjení. Více informací je uvedeno zde. 

Ve středu 8. června na svém plenárním zasedání 

Evropský parlament diskutoval o závěrech 

Evropské rady z počátku minulého týdne a přivítal 

jednotu EU při prosazování šestého sankčního 

balíčku proti Rusku. Členové Evropského parlamentu 

nicméně upozornili na riziko přenesení energetické 

závislosti EU z jednoho regionu na druhý a nutnost 

vyhnout se opakování chyb z minulosti. Další informace 

jsou k nalezení zde. 

Rovněž ve středu Evropský parlament hlasováním 

na plénu přijal svůj postoj k návrhu revidovaných 

norem emisí CO2 pro nové osobní automobily a 

lehká užitková vozidla, které jsou součástí 

klimaticko-energetického legislativního balíčku 

„Fit for 55“. Europoslanci tím podpořili návrh Komise 

na dosažení bezemisní silniční mobility. Do roku 2035 

tak celý vozový park EU má snížit emise produkované 

novými osobními a lehkými užitkovými vozy o 100 % ve 

srovnání s výchozím rokem 2021. Více informací zde. 

Ve čtvrtek 9. června Evropský parlament schválil 

návrh nařízení zavádějící nástroj pro mezinárodní 

zadávání veřejných zakázek. Nástroj poskytne EU 

vyjednávací prostředky, které budou motivovat třetí 

země k tomu, aby přestaly omezovat přístup 

zahraničních podniků ke svým veřejným zakázkám. 

V případě, že Komise zjistí, že je přístup unijních 

podniků k veřejným zakázkám v některé třetí zemi 

závažně omezován, může tuto zemi vyzvat ke 

konzultacím, jejichž cílem bude zaručit unijním 

podnikům otevřený přístup k zakázkám v dané zemi. 

V případě, že nedojde k nápravě, může Komise přejít 

k omezení přístupu podniků z této třetí země 

k veřejným zakázkám v EU, a to například formou 

penalizace uplatňované při hodnocení nabídek 

předložených hospodářskými subjekty z těchto zemí či 

jejich úplným vyloučením ze zadávacího řízení. 

Podrobné informace naleznete zde. 

Ve stejný den proběhlo zasedání Rady pro 

konkurenceschopnost, kde jednali ministři 

odpovědní za vnitřní trh a průmysl. Českou 

republiku reprezentoval ministr průmyslu a obchodu 

Jozef Síkela. Ministři hovořili mj. o návrhu nařízení/aktu 

o čipech, který ČR považuje za jednu z klíčových 

unijních iniciativ a jež je zásadním krokem pro zajištění 

strategické odolnosti EU. Ministr Síkela v rámci diskuse 

také vyzdvihl důležitost využití surovinového potenciálu 

EU a podpořil snížení závislosti na fosilních palivech 

dovážených z Ruska zvýšením podílu energií 

vyrobených z obnovitelných zdrojů a vodíku. Dle 

zvyklostí v závěru zasedání ČR v roli nastupujícího 

předsednictví představila své programové priority, které 

vezmou v potaz hospodářské dopady pandemie nemoci 

COVID-19 i probíhající válku na Ukrajině. Další 

informace zde a zde.  

Ve čtvrtek také Ministerstvo průmyslu a obchodu 

na základě Národního plánu obnovy ČR v rámci 

komponenty 1. 5. Digitální transformace podniků 

vyhlásilo výzvy Digitální podnik a Virtuální podnik 

na pomoc podnikům s digitalizací. Žádosti bude 

možné podávat od 16. června do 16. září 2022. 

Podrobné informace k oběma výzvám včetně 

příslušných formulářů jsou k dispozici zde. 
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