
V pondělí 12. prosince Evropská komise přijala 
revidovaná pravidla veřejné podpory pro 
širokopásmové sítě. Nová pravidla pomohou zajistit 
gigabitové připojení pro všechny a celoplošné pokrytí 
území EU sítěmi 5G do konce desetiletí, což je zásadním 
předpokladem pro dosažení digitální transformace Unie. 
Revidované pokyny dále reflektují aktuální politické 
priority EU stanovené ve sdělení o gigabitové 
společnosti, sdělení o formování digitální budoucnosti 
Evropy, sdělení o digitálním kompasu, jakož i v návrhu 
politického programu digitální dekády. Podrobné 
informace můžete nalézt zde a zde. 

V úterý 13. prosince Komise zahájila proces přijetí 
rozhodnutí, která zabezpečí bezpečný tok dat 
mezi EU a USA. Návrh rozhodnutí reflektuje posudek 
Komise ohledně amerického právního rámce týkajícího 
se ochrany údajů a konstatuje, že tento rámec má 
srovnatelná ochranná opatření s těmi v EU a Spojené 
státy tak poskytují přiměřenou míru ochrany osobních 
údajů přenášených z Unie směrem k americkým 
společnostem. Více informací je uvedeno zde. 

Ve středu 14. prosince během summitu EU-ASEAN 
ku příležitosti 45. výročí navázání spolupráce 
mezi oběma bloky Unie oznámila alokování částky 
10 mld. EUR jako součást iniciativy Global 
Gateway. Tyto prostředky mají být využity na zrychlení 
investic do infrastruktury v zemích, jež jsou součástí 
mezinárodní organizace ASEAN, a pomohou jim 
v transformaci k zelené ekonomice a při tvorbě 
pracovních míst. Prostředky budou konkrétně 
soustředěny na oblasti energetiky, dopravy, 
digitalizace, vzdělávání a také na podporu obchodu a 
udržitelných hodnotových řetězců. Podrobnosti jsou 
k dispozici zde. 

Ve stejný den Evropská unie a skupina 
mezinárodních partnerů včetně Spojeného 
království, USA, Kanady, Japonska a Norska se 
s vedoucími představiteli Vietnamu dohodli na 
uzavření partnerství pro spravedlivou 
transformaci v oblasti klimatu a energetiky. Toto 
partnerství, které v období příštích tří až pěti let 
shromáždí soukromé a veřejné prostředky ve výši 15,5 
mld. USD, pomůže Vietnamu s plněním jeho 
ambiciózních cílů v klimatické tranzici. Mezi ně patří 
posunutí předpokládaného data pro dosažení vrcholu 
všech emisí skleníkových plynů z roku 2035 na rok 
2030, dále pak snížení ročního maxima emisí 
v energetice až o 30 %, omezení maximální uhelné 
kapacity Vietnamu či urychlení zavádění obnovitelných 
zdrojů energie. Podrobné informace  se můžete dočíst 
zde. 

Ve čtvrtek 15. prosince proběhlo v Bruselu 
jednodenní zasedání Evropské rady. Vrcholní 
představitelé Unie přijali závěry o Ukrajině/Rusku, 
energetice a hospodářství, bezpečnosti a obraně, jižním 
sousedství, transatlantických vztazích a dalších 
otázkách. Evropská rada se shodla na tom, že je 
důležité pokračovat v poskytování potřebné podpory 
Ukrajině. V případě boje s energetickou krizí Evropská 
rada přivítala pokrok, kterého se podařilo do 
současnosti dosáhnout a vyzvala Radu EU, aby na svém 
plánovaném zasedání dne 19. prosince dokončila 
schvalování návrhů nařízení, která mj. zavedou 
mechanismus korekce trhu nebo urychlí zavádění 
obnovitelných zdrojů energie. Více informací je uvedeno 
zde. 

Rovněž ve čtvrtek předsedkyně Komise Ursula von 
der Leyenová a Evropského parlamentu Roberta 
Metsolová a předseda Rady EU, jímž je do konce 
tohoto roku předseda české vlády Petr Fiala, 
podepsali Evropské prohlášení o digitálních 
právech a zásadách. Toto prohlášení představuje 
závazek Evropské unie k bezpečné a udržitelné digitální 
transformaci, jejímž středobodem jsou občasné, 
v souladu s ústředními hodnotami a základními právy 
EU. Prohlášení se stane vodítkem pro tvůrce politik i 
podniky, které se zabývají otázkami nových technologií, 
a zároveň se prohlášením bude řídit přístup Unie 
k digitální transformaci ve světě. Více informací je 
dostupných zde. 

Rovněž ve čtvrtek vrcholní představitelé 
Evropského parlamentu, Rady a Komise podepsali 
společné prohlášení o legislativních prioritách EU 
na roky 2023 a 2024. Společné prohlášení zdůrazňuje 
klíčové legislativní návrhy, které jsou aktuálně 
rozpracovány nebo budou předloženy Komisí v příštím 
roce. Všechny tři instituce se zavazují prosazovat 
iniciativy zaměřené na realizaci Zelené dohody pro 
Evropu, dosažení digitální transformace a posílení 
odolnosti EU, vytvoření ekonomiky fungující ve 
prospěch lidí či prosazování silnější Evropské unie ve 
světě. Další informace jsou k dispozici zde. 

Ve stejný den CZ PRES dojednalo dohodu 
Evropského parlamentu a Rady EU o nových 
pravidlech pro zajištění bezpečnosti strojních 
výrobků a robotů. Nařízení se vztahuje na spotřební a 
průmyslové strojní výrobky od stavebních strojů až po 
kompletní průmyslové výrobní linky či vysoce 
digitalizované výrobky jako roboti nebo 3D tiskárny. 
Více informací je k dispozici zde a zde. 
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