Aktuality z Evropské unie 2. — 6. prosince
V úterý 3. prosince zasedala v Bruselu Rada EU pro telekomunikace. Delegaci ČR vedl náměstek ministra Petr
Očko. Na program jednání se tentokrát zaměřil technologie 5G, pravidla ochrany soukromí v elektronických
komunikacích a etické využívání dat. Rada přijala závěry o významu sítě 5G jako součásti klíčových
ekonomických a společenských infrastruktur. EU má v tomto směru za cíl pokrýt sítěmi 5G všechny městské
oblasti a hlavní pozemní dopravní trasy do roku 2025. Zároveň bylo zdůrazněno, že přístup k bezpečnosti sítí 5G
má být komplexní a založený na posouzení rizik ve všech fázích procesu. Rada rovněž zhodnotila pokrok v
projednávání nařízení o ochraně soukromí v elektronických komunikacích (ePrivacy). Původním záměrem finského
předsednictví bylo přijmout k tomuto návrhu pozici Rady (tzv. obecný přístup), nicméně toho nebylo z důvodu
nesouhlasu části zemí dosaženo. Výsledky jednání jsou k dispozici zde.
Dne 3. prosince rovněž MPO a hl. m. Praha uspořádaly v prostorách Pražského domu v Bruselu panelovou diskuzi
s názvem „Evropský ekosystém pro umělou inteligenci a role měst a regionů“. Diskuze se zúčastnil
vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib,
místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová a řada zástupců akademického sektoru a výzkumných institucí.
Více informací zde.
V Bruselu se následně ve středu 4. prosince uskutečnilo zasedaní Rady EU pro energetiku, českou delegaci vedl
vicepremiér Havlíček. Ministři vedli politickou rozpravu o roli inteligentní integrace odvětví energetiky a podpory čisté
energie v rámci dekarbonizace evropské ekonomiky. Vicepremiér Havlíček představil kroky ČR směrem ke změně
energetického mixu s ohledem na dekarbonizaci, budování bezemisních energetických zdrojů a rozšíření jaderných
zdrojů. Česká republika se v rámci svého národního energeticko-klimatického plánu rozhodla navýšit příspěvek k
unijnímu cíli v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) do roku 2030 o 22 % ročně. Součástí jednání byla i
prezentace priorit energetické politiky nové Komise. Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová vyzdvihla iniciativu
European Green Deal, v níž si EU klade závazek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 a snížit emise oxidu
uhličitého v příštích deseti letech o 50 až 55 procent (současný přijatý cíl je na úrovni 40 %). Vicepremiér Havlíček
k tomuto uvedl, že v tomto směru je potřebná důkladná analýza s ohledem na energetickou bezpečnost.
Deklarované priority nové Komise budou reflektovány v rámci českého předsednictví v Radě EU ve druhé polovině
roku 2022. Více informací zde.
Vicepremiér Havlíček se téhož dne v Bruselu zúčastnil diskuze s českými europoslanci a s českými občany
působícími v institucích EU. Hlavními tématy diskuze byly oblast energetiky spojená s klimatickou tranzici a
podpora exportu. Diskutována byla i vize pro české předsednictví v Radě EU ve druhé polovině roku 2022.
Ve čtvrtek 5. prosince ministr Havlíček rovněž vystoupil na konferenci o umělé inteligenci Artificial Intelligence
2019 pořádané Forum Europe a bilaterálně se sešel se dvěma členy nové Evropské komise – s místopředsedou EK
Timmermansem diskutovali o klimatické politice a komisařem Bretonem o prioritách na vnitřním trhu.
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