
V pondělí 5. prosince proběhlo v pořadí třetí 
ministerské zasedání Rady EU-USA pro obchod a 
technologie. Obě strany zhodnotily práci pracovní 
skupiny EU-USA ohledně zákona o snížení inflace, 
přičemž EU zopakovala obavy z diskriminačních 
ustanovení tohoto zákona a narušujících subvencí. O 
návrhu se bude dále jednat. V oblasti digitální 
infrastruktury a konektivity EU a USA budou usilovat o 
usnadnění projektů posilujících odolnost infrastruktur, 
jako jsou strategické pozemní a podmořské kabely. Obě 
strany se také dohodly na plánu vývoje společných 
nástrojů a norem pro důvěryhodnou umělou inteligenci, 
návrhu společné mezinárodní normy pro megawattové 
systémy nabíjení pro těžká vozidla, která by měla být 
přijata do roku 2024, a doporučení pro veřejnou 
dobíjecí infrastrukturu pro elektromobilitu. Partneři také 
podepsali dohodu ohledně mechanismu včasného 
varování s cílem řešit a mírnit narušení dodavatelských 
řetězců a závazek k vzájemné transparentnosti při 
poskytování subvencí v oblasti polovodičů. Podrobné 
informace naleznete zde. 

Ve stejný den Komise schválila investici o objemu 
přibližně 1,2 mld. EUR do společného výzkumu a 
vývoje v oblasti obraného průmyslu. EU díky tomu 
bude moci financovat projekty v oblasti moderních 
obranných schopností, které mj. zahrnují stíhačky, 
obrněná vozidla a lodě a také kritické obranné 
technologie jako jsou umělá inteligence či polovodiče. 
Financování bude také poskytnuto nadějným 
přeshraničním projektům, které zahrnují malé a střední 
podniky a start-upy. Další informace jsou uvedeny zde. 

V úterý 6. prosince jednala pod taktovkou 
českého předsednictví v Bruselu Rada pro 
telekomunikace. Ministři členských zemí schválili 
pozici Rady k návrhům nařízení/aktu o umělé inteligenci 
a digitální identitě a také přijali zprávu o pokroku v 
projednávání návrhu nařízení/aktu o datech. Ten se má 
stát klíčovým předpisem pro výstavbu unijní datové 
ekonomiky. Na jednání Rady Komise představila 
výsledky jednání Rady EU-USA pro obchod a 
technologie a české předsednictví výsledky workshopu 
na vysoké úrovni k vymáhání pravidel EU v digitální 
oblasti. Další informace jsou k dispozici zde. 

Také v úterý Komise přijala pracovní program pro 
program Horizon Europe na roky 2023-2024, jenž 
dosahuje hodnoty přibližně 13,5 mld. EUR. Tyto 
prostředky budou využity na podporu výzkumných 
pracovníků a inovátorů v EU při hledání průlomových 
řešení environmentálních, energetických, digitálních a 
geopolitických výzev. Více se dočtete zde. 

Ve středu 7. prosince vydala předsedkyně 
Evropské komise Ursula von der Leyenová 
prohlášení k devátému sankčnímu balíčku vůči 
Rusku v souvislosti s jeho válkou na Ukrajině. 
Předsedkyně Komise oznámila uvalení sankcí na téměř 
dalších dvě stě fyzických i právnických osob, a to 
včetně příslušníků ruských ozbrojených sil, 
průmyslových společností či členů Státní dumy a dalších 
subjektů. Zároveň se sankce dotknou také tří dalších 
ruských bank, exportních kontrol a restrikcí především 
u zboží dvojího užití a vývozu motorů pro drony a 
rovněž ruského energetického a těžebního sektoru. Více 
informací je k dispozici zde. 

Ve čtvrtek 8. prosince Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí 
uspořádalo konferenci k 30. výročí vnitřního trhu. 
Na konferenci, které se účastnil ministr průmyslu a 
obchodu Jozef Síkela, komisař pro vnitřní trh Thierry 
Breton a předsedkyně výboru Evropského parlamentu 
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Anna 
Cavazziniová, diskutující hovořili především o 
budoucnosti vnitřního trhu a vytváření prostředí, které 
bude přívětivé pro malé a střední podniky, přičemž 
v tomto ohledu je především nutné snížit konkrétní 
překážky, na které mohou firmy narazit. Konference se 
rovněž zúčastnili zástupci národních a unijních orgánů, 
jež jsou odpovědné za fungování vnitřního trhu. Více 
informací je zde, záznam z konference je ke shlédnutí 
zde. 

V pátek 9. prosince Evropská unie a Chile završily 
jednání o modernizaci asociační dohody 
obsahující dohodu o volném obchodu. Těsnější 
spolupráce mezi Unií a Chile umožní EU diverzifikovat a 
posílit vlastní hospodářskou odolnost a zároveň zvýší 
množství příležitostí pro unijní export a udržitelné 
investice například v oblasti kritických surovin jako 
lithium, které umožní realizovat společné ambice 
v rámci zelené transformace. Podrobnosti jsou 
k dispozici zde. 

 Ve stejný den Komise představila Evropskou 
solární průmyslovou alianci. Při této příležitosti bylo 
přijato společné prohlášení, v jehož rámci 
zainteresované strany přijaly cíle solární aliance. 
Naplnění cílů umožní růst unijní ekonomiky o 60 mld. 
EUR ročně a vznikne na 400 tisíc přímých či nepřímých 
pracovních míst. Společné prohlášení je dostupné zde. 
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