
V úterý 21. února Evropská komise přijala sdělení 

u příležitosti dvouletého výročí vytvoření Nástroje 

pro oživení a odolnost. Ten je klíčovým prostředkem 

po hospodářskou obnovu Evropské unie po pandemii 

nemoci COVID-19, jehož objem činí 800 mld. EUR. 

Komise ve sdělení hodnotí konkrétní dosažené výsledky 

a nastiňuje rovněž další kroky na podporu úspěšného 

provádění národních plánů pro oživení a odolnost. 

Během dvou let mohlo být díky tomuto nástroji přes 

200 mld. EUR investováno do opatření zaměřených na 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 a dalších 

131 mld. EUR na digitální transformaci evropských 

ekonomik a společností. Dle odhadů Komise by 

investice financované z nástroje NextGenerationEU 

mohly zvýšit HDP Unie o přibližně 1,5 % a podnítit 

vytváření nových pracovních míst. Více informací je 

k dispozici zde. 

Také v úterý Rada formálně přijala pozměňující 

nařízení, jehož cílem je zahrnout do Nástroje pro 

oživení a odolnost kapitoly související s plánem 

REPowerEU. Jeho účelem je posílit otevřenou 

strategickou autonomii EU pomocí diverzifikace dodávek 

energie. Financování souvisejících investic a reforem 

bude zabezpečeno dodatečnými granty o objemu 20 

mld. EUR. Přidělování prostředků bude vycházet ze 

vzorce, který zohledňuje politiku soudržnosti, závislost 

členských zemí na fosilních palivech a růstu cen 

investic. Podrobnosti jsou dostupné zde. 

Ve středu 22. února vydala Komise průzkum 

Eurobarometr, který poukazuje na pevné 

odhodlání občanů EU nadále podporovat Ukrajinu 

nebo pro zrychlení transformace energetiky. 

Konkrétně pak 84 % občanů Unie souhlasí s tím, že by 

EU měla co nejdříve snížit vlastní závislost na zdrojích 

energie pocházejících z Ruské federace. Dle průzkumu 

obyvatelé Unie dále převážně souhlasí s tím, že by EU 

měla podporovat zelenou transformaci prostřednictvím 

masivních investic do obnovitelných zdrojů energie a 

také ukazuje podporu pro společné nákupy energií 

z jiných zemí. Podrobnější informace jsou uvedeny zde. 

Ve čtvrtek 23. února Komise představila soubor 

opatření pro zpřístupnění gigabitové konektivity 

do roku 2030 všem občanům i podnikům napříč 

EU. Soubor opatření je v souladu s cíli politického 

programu digitální dekády. Mezi konkrétní iniciativy 

patří návrh nařízení o gigabitové infrastruktuře, návrh 

doporučení o gigabitových sítích a také průzkumná 

konzultace Komise o budoucnosti odvětví konektivity a 

související infrastruktury. Balíček opatření tak umožní 

rychlejší, levnější a účinnější zavádění gigabitových sítí 

nebo upraví podmínky přístupu operátorů s významnou 

tržní silou k telekomunikačním sítím a urychlenějšímu 

zavádění gigabitových sítí. Další informace jsou 

dostupné zde. 

Ve stejný den Komise navrhla prodloužit obchodní 

výhody pro Ukrajinu o jeden rok. Konkrétně se 

jedná o prodloužení pozastavení dovozních cel, kvót a 

obchodních opatření uložených na ukrajinský vývoz do 

EU. Cílem těchto autonomních obchodních opatření je 

podpořit Ukrajinu, nicméně zároveň obsahují zrychlený 

ochranný mechanismus, který pomůže ochránit unijní 

průmysl v případě nutnosti. Více informací se můžete 

dočíst zde. 

Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 14. a 

15. června letošního roku Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže uspořádá další ročník 

pravidelné Konference o veřejné podpoře za účasti 

představitelů státní správy, odborníků z Evropské 

komise a dalších expertů na problematiku veřejné 

podpory. Podrobné informace naleznete zde. 
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20. — 24. ÚNORA 
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