
V pondělí 17. října Rada EU pod taktovkou 
českého předsednictví přijala závěry k obchodu a 
udržitelnosti. Díky tomu se otevírají nové možnosti 
pro dojednávání obchodních dohod Unie se třetími 
zeměmi a rovněž bude možné účinněji provádět a 
vymáhat pravidla v oblasti udržitelného rozvoje. Závěry 
Rady reflektují zájmy všech členských států a pomohou 
tak posunout obchodní politiku po delším období neshod 
mezi členskými státy dále. Obchodní dohody mají nejen 
značný význam pro odolnost unijní ekonomiky, ale také 
pro posilování hospodářských a politických vztahů mezi 
EU a jejími partnery, aktuálně například s Austrálií, Indií 
či Indonésií. Více se můžete dočíst zde a zde. 

Ve stejný den Rada rovněž přijala závěry 
k posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců 
informačních a komunikačních technologií. Závěry 
představují konkrétní opatření a upřesňují, jak mohou 
stávající i připravované právní předpisy určené pro 
kybernetickou oblast přispět k bezpečnosti 
dodavatelského řetězce ICT. Členské státy mj. navrhují 
klást při zadávání veřejných zakázek důraz na kritéria 
výběru související s kybernetickou bezpečností. 
Podrobnosti naleznete zde a zde. 

V úterý 18. října Evropská komise předložila 
návrh nového nařízení, které má řešit vysoké ceny 
plynu v EU a zajistit bezpečnost dodávek pro 
letošní zimu. Prostřednictvím navrhovaného nového 
předpisu se počítá se společnými nákupy zemního 
plynu, mechanismy pro omezování cen plynu na burze, 
novými opatřeními ve vztahu k transparentnímu 
využívání infrastruktury, solidaritou mezi členskými 
zeměmi a také vytrvalým úsilím zaměřeným na snížení 
poptávky po plynu. Tyto nové kroky mají ruku v ruce 
s již dohodnutými opatřeními pomoci zajistit stabilitu 
unijních trhů s plynem pro tuto i nadcházející zimy. 
Podrobné informace jsou k dispozici zde a zde. 

Ve stejný den Komise představila akční plán 
k digitalizaci odvětví energetiky s cílem zlepšit 
účinnost a integraci obnovitelných zdrojů energie. 
Do plánu Komise zahrnula opatření na podporu sdílení 
údajů, podporu investic do digitální a elektroenergetické 
infrastruktury, zajištění přínosů pro spotřebitele a 
posílení kybernetické bezpečnosti. Plán nastiňuje 
potřebu podpory pro rozšíření digitálních a 
inteligentních technologií v některých oblastech 
energetiky, jako jsou například elektrická vozidla či 
fotovoltaická zařízení. Do budoucna se Komise chystá 
podniknout kroky, které také pomohou spotřebitelům 
zlepšit kontrolu spotřeby energie a účtů prostřednictvím 
digitálních nástrojů a služeb, či posílit kybernetickou 

bezpečnost energetických sítí nebo pomohou 
kontrolovat spotřebu energie v odvětví informačních a 
komunikačních technologií. Více informací se můžete 
dočíst zde a zde. 

Rovněž v úterý Komise zveřejnila návrh 
doporučení, jak posílit odolnost kritické 
infrastruktury, a to vzhledem k tomu, že unijní 
kritické subjekty jsou propojenější a provázanější. 
Vzhledem k nedávným událostem ve spojitosti se 
sabotáží plynovodu Nord Stream vyplynula potřeba 
přijmout nová opatření k posílení schopnosti EU sebe a 
své bezprostřední sousedství chránit před útoky na 
kritickou infrastrukturu. Cílem navrženého doporučení 
je maximalizovat a urychlit práci v oblastech 
připravenosti, reakce a mezinárodní spolupráce. 
Navrhované doporučení mj. vyzývá k tomu, aby byla 
v odolnosti kritické infrastruktury rovněž posílena 
spolupráce s klíčovými partnery a sousedními zeměmi. 
Europoslanci v rámci svého plenárního zasedání 
v debatě s místopředsedou Komise Margaritisem 
Schinasem konané v tentýž den zdůraznili potřebu 
posílení kybernetické bezpečnosti a rovněž 
ambicióznějšího právního rámce EU pro zabezpečení 
kritické infrastruktury. Další informace jsou k dispozici 
zde a zde. 

Ve čtvrtek a v pátek proběhlo jednání Evropské 
rady. Diskuse unijních lídrů se zaměřila na Ukrajinu, 
energetiku, hospodářské otázky a také vnější vztahy. 
Vrcholní představitelé členských států i unijních institucí 
diskutovali o pokračující podpoře Ukrajiny ze strany 
Evropské unie a především po intenzivních jednáních 
přijali závěry Evropské rady o energetice a 
hospodářství. V nich vyzývají Radu a Komisi, aby 
urychleně předložily konkrétní rozhodnutí o opatřeních a 
návrzích Komise, mezi něž patří také společný nákup 
plynu, dočasný rámec vedoucí k zastropování cen plynu 
při výrobě elektřiny, zlepšení fungování trhů 
s energiemi s cílem posílit transparentnost trhu či 
rychlejší zjednodušení postupů pro udělování povolení 
s cílem urychlit zavádění obnovitelných zdrojů energie a 
sítí. Více informací zde a zde. 

Dovolujeme si Vás také informovat o tom, že dne 4. 
listopadu proběhne konference k bezpečnému a 
inovativnímu ekosystému pod názvem Towards a 
Secure and Innovative Ecosystem, kterou pořádá 
Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Úřadem 
vlády. Registrace je možná do 25. října zde. 
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