
V úterý 5. července proběhlo v Evropském 

parlamentu konečné hlasování o nových návrzích 

aktu o digitálních službách (DSA) a aktu o 

digitálních trzích (DMA). Přijetí balíčku představeného 

Evropskou komisí v prosinci 2020 navazuje na politickou 

dohodu, které bylo u obou návrhů nařízení dosaženo na 

jaře letošního roku. Cílem obou legislativních návrhů je 

stanovit jasná pravidla pro fungování a poskytování 

digitálních služeb v EU v souladu s technologickým 

vývojem a základními evropskými právy a hodnotami. Akt 

o digitálních službách stanoví konkrétní povinnosti pro 

poskytovatele digitálních služeb, jako jsou sociální média 

nebo tržiště. Cílem je zabránit šíření nezákonného obsahu 

a dezinformací online. Akt o digitálních trzích pak 

stanovuje povinnosti pro velké online platformy, které na 

digitálním trhu působí jako tzv. strážci, a to za účelem 

zajištění spravedlivějšího podnikatelského prostředí a 

bohatší nabídky služeb pro spotřebitele. Oba legislativní 

návrhy ještě čeká formální schválení Radou EU a 

v platnost by měly vstoupit na podzim tohoto roku. Více 

informací naleznete zde a zde. 

Rovněž v úterý Evropská komise vydala zprávu o 

výkonnosti vědy, výzkumu a inovací v EU v roce 

2022. Komise ve zprávě analyzuje inovační výkonnost EU 

v globálním kontextu a poskytuje přehled o tom, jak 

může podpora politik v oblasti inovací a výzkumu pomoci 

vybudovat udržitelnou, konkurenceschopnou a odolnou 

EU. Ze zprávy vyplývá, že EU zastává světové vedoucí 

postavení v oblasti klimatu a významně přispívá k dalším 

oblastem, jako je biohospodářství a zdraví. EU však své 

pozice ztrácí, neboť unijní obchodní partneři v posledních 

několika letech svou inovační výkonnost zlepšují 

rychlejším tempem. Aby tak došlo ke zlepšení inovačního 

prostředí a kapacit EU, je podle zprávy Komise nezbytné 

obnovit úsilí k řešení dlouhotrvajících problémů a 

nedostatků v přístupu k financování. Více informací 

naleznete zde a zde. 

V návaznosti na výše zmíněnou zprávu Evropská 

komise v úterý též představila sdělení k novému 

Evropskému programu inovací. Cílem programu je 

podpora vývoje nových technologií pro řešení 

nejnaléhavějších společenských výzev, jako jsou změna 

klimatu a kybernetické hrozby, a uvádět je na trh. Ambicí 

Komise je dostat Unii do čela nové vlny deep tech inovací 

a start-upů a posílit postavení EU v oblasti technologií. 

Inovace budou přínosem pro všechna odvětví 

hospodářství od obnovitelných zdrojů energie po 

stavebnictví, mobilitu a zdraví. Nový Evropský program 

inovací počítá celkem s 25 specializovanými opatřeními 

v rámci pěti stěžejních iniciativ zaměřených na 

financování start-upů, vytvoření experimentálního 

prostoru pro zadávání zakázek, urychlení a posílení 

inovací v  inovačních ekosystémech v celé EU, podporu a 

udržení talentů a v neposlední řadě na zlepšování 

nástrojů sloužících k tvorbě politik. Podrobnosti jsou 

k dispozici zde. 

Ve středu 6. července europoslanci na plenárním 

zasedání neschválili námitku proti taxonomii, která 

odmítala zařazení jaderné energie a zemního plynu 

mezi ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. 

Námitku proti aktu v přenesené pravomoci o taxonomii 

podpořilo pouze 278 poslanců, zatímco 328 hlasovalo 

proti. K tomu, aby Evropský parlament mohl návrh 

Komise vetovat, byla zapotřebí absolutní většina 353 

poslanců. Pokud ještě dodatečně nevznese proti návrhu 

námitky Rada, což je nepravděpodobné, vstoupí 

komplementární delegovaný akt v účinnost 1. ledna 2023. 

Další informace jsou k nalezení zde a zde. 

Rovněž ve středu premiér Petr Fiala na plenárním 

zasedání Evropského parlamentu představil 

program a hlavní cíle českého předsednictví v Radě 

Evropské unie. V úvodním projevu předsedkyně 

Evropského parlamentu Roberta Metsola zmínila, že 

s ohledem na válku na Ukrajině přichází české 

předsednictví v přelomovém historickém okamžiku. 

Zároveň by však podle ní Unie neměla ustupovat od 

vytyčených ambicí a vyzvala české předsednictví 

k urychlení zelené a digitální transformace v EU. Premiér 

Fiala zdůraznil, že ruská invaze změnila většinu plánů 

předsednictví a jako důležitý úkol uvedl přípravu 

poválečné obnovy Ukrajiny a společných evropských 

projektů, jako je plán REPowerEU, jejichž cílem je zbavit 

EU závislosti na Ruské federaci. V reakci na projev 

premiéra Fialy vedoucí představitelé poslaneckých klubů 

připomněli doporučení Konference o budoucnosti Evropy, 

zdůraznili potřebu posílit energetickou bezpečnost EU a 

volali po vytvoření právně závazného mechanismu pro 

řešení energetické krize v Unii. Další informace jsou 

k dispozici zde, záznam rozpravy je k nalezení zde. 

Dovolujeme si Vás zároveň upozornit na probíhající 

registraci na akci EUSDR Embedding Week, která se 

v rámci Podunajské strategie uskuteční ve dnech 11. – 

15. července 2022. Více informací a registrační formulář 

naleznete zde. 
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