
V pondělí 14. listopadu Evropský parlament a 
Rada dosáhly dohody o rozpočtu Evropské unie na 
příští rok. Finanční prostředky budou v rámci rozpočtu 
směřovat do oblastí, kde mohou zajistit největší přínos. 
Aktuálně se počítá s obnosem 14,7 mld. EUR na 
podporu států sousedících s EU a mezinárodního rozvoje 
a spolupráce, dále 62,9 mld. EUR na podporu 
probíhajícího oživení zvýšením investic do hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti či 12,4 mld. EUR na 
program Horizont Evropa na podporu unijního výzkumu 
v digitální oblasti, energetice či ochrana klimatu. 
Členské státy mohou souběžně s rozpočtem na příští 
rok i nadále počítat s prostředky z nástroje na podporu 
hospodářského oživení NextGenerationEU a Nástroje 
pro oživení a odolnost. Více informací je uvedeno zde. 

V úterý 15. listopadu Komise schválila České 
republice vyčlenění 1,23 mld. EUR na podporu 
českého hospodářství v souvislosti s ruskou 
válkou na Ukrajině. Režim platný pro období od února 
do prosince letošního roku byl schválen jako součást 
dočasného krizového rámce pro veřejnou podporu. 
Opatření se bude týkat všech velkých společností, na 
něž se nevztahuje cenový strop u energií, a naopak se 
jich silně dotýká nárůst cen elektřiny a zemního plynu. 
Celková podpora ve formě přímých dotací na jednoho 
příjemce nesmí přesáhnout částku 1,8 milionu EUR 
nebo 30 % způsobilých nákladů. Uživatelé s vysokou 
spotřebou energie mohou získat podporu do výše 50 % 
způsobilých nákladů nebo 8,2 milionu EUR. Podpora 
bude poskytnuta nejpozději do konce letošního roku. 
Podrobné informace jsou dostupné zde. 

Ve stejný den na akci Partnerství pro globální 
infrastrukturu a investice, která proběhla v rámci 
summitu skupiny G20, se Indonésie a skupina 
mezinárodních partnerů v čele s USA a Japonskem 
zahrnující i EU dohodla na spolupráci v oblasti 
spravedlivé energetické transformace. Nově 
uzavřené partnerství podporuje ambiciózní a 
spravedlivou transformaci indonéského energetického 
sektoru, a to v souladu s cílem omezit globální 
oteplování na 1,5 °C. Pro dosažení dílčích cílů této 
transformace bude mobilizováno v období tří až pěti let 
počáteční financování ve výši 20 mld. USD. Více 
informací se dozvíte zde. 

Ve středu 16. listopadu vstoupil v platnost akt o 
digitálních službách. Ten k zajištění bezpečnějšího 
online prostředí v rámci celého vnitřního trhu zavádí 
komplexní soubor pravidel pro zprostředkovatele 
obsahu online, jež zahrnují nové povinnosti ve vztahu 
k omezení šíření nezákonného obsahu a nelegálních 
produktů, zvýšení ochrany nezletilých osob nebo 
poskytování kvalitnějších informací uživatelům. Všichni 

poskytovatelé budou muset dodržovat pravidla týkající 
se transparentnosti, odpovědnosti a dohledu. Velmi 
velké platformy, které mají nad 45 milionů uživatelů, 
budou podléhat zvláštnímu režimu, v jehož rámci budou 
muset každoročně provést posouzení rizik, která mohou 
mít negativních vliv na jejich internetové služby, 
například pokud jde o šíření dezinformací. Naopak 
menší platformy či začínající podniky budou moci 
uplatnit výjimky z určitých pravidel. Podrobné 
informace se můžete dočíst zde. 

Rovněž ve středu výkonný předseda Komise Frans 
Timmermans a komisařka pro energetiku Kadri 
Simsonová za Evropskou komisi podepsali 
bilaterální memorandum o porozumění o 
strategickém partnerství v oblasti vodíku 
z obnovitelných zdrojů s egyptským ministrem 
pro ropu Tarekem El Mollou a ministrem pro 
elektřinu a energii z obnovitelných zdrojů 
Mohammedem Shakerem El-Markabim. 
Memorandum o porozumění poskytne rámec pro 
podporu dlouhodobých podmínek rozvoje odvětví 
vodíku z obnovitelných zdrojů a obchodu 
s obnovitelným vodíkem v EU a Egyptě a rovněž 
podpoří cíl EU dosáhnout spotřeby vodíku 
z obnovitelných zdrojů ve výši 20 milionů tun v roce 
2030. Podrobnosti jsou uvedeny zde. 

Ve stejný den dosáhlo české předsednictví v Radě 
EU dohody o mandátu pro vyjednávání 
s Evropským parlamentem k návrhu nového 
nařízení, kterým se zřizuje nástroj proti 
ekonomickému nátlaku. Ten má poskytnout účinnou 
a jednotnou obranu EU v situacích, kdy čelí omezování 
obchodu či investic ze strany třetích zemí s cílem 
ovlivnit suverénní rozhodování EU nebo jejích členských 
států. Unie tak bude mít v reakci na nátlak třetích zemí 
možnost využít několik druhů protiopatření jako 
zavedení omezení obchodu zbožím v podobě zvýšení 
cel, nastavení kvót nebo dovozních a vývozních licencí. 
Další informace jsou k nalezení zde. 

Ve dnech 16. až 18. listopadu proběhlo 
v pražském Kongresovém centru pod záštitou 
Ministerstva průmyslu a obchodu mezinárodní 
ekonomické fórum EU-Western Balkans Smart 
Cities Economic Forum. Jeho cílem bylo podpořit 
udržitelný a chytrý rozvoj měst uvnitř i vně EU, přičemž 
debaty se zaměřily na možnosti financování a sdílení 
zkušeností s realizací řešení pro chytrá města. Na 
konferenci byly přítomny delegace z šesti států 
západního Balkánu, zástupci institucí EU, finančních 
institucí EIB a EBRD a dalších mezinárodních organizací. 
Více informací je k dispozici zde. 
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