
V pondělí 18. října zahájil Evropský inovační a 

technologický institut (EIT) iniciativu EIT 

Community Booster, která je zaměřena na vývoj 

projektů Nového evropského Bauhausu. V rámci 

první vlny návrhů bude vybráno dvacet inovativních 

projektů, které obdrží finanční prostředky na urychlení 

řešení, která začleňují udržitelnost, estetiku a inkluzi. 

Začínající a rychle se rozvíjející podniky se mohou do 

17. prosince letošního roku přihlásit a zrealizovat svůj 

projekt. V pilotní fázi iniciativy z počátku tohoto roku 

bylo podpořeno 13 projektů částkou 650 tisíc EUR. Více 

informací je k dispozici zde. 

Ve stejný den Komise přijala zprávu o digitálním 

certifikátu EU COVID a jeho zavádění v Unii. Dle 

zprávy bylo vydáno více než 591 milionů certifikátů, 

které se týkají očkování, testování a zotavení 

v souvislosti s onemocněním COVID-19. Tato potvrzení 

usnadňují bezpečné cestování po Evropě a pomáhají 

zmírnit dopady pandemie na cestovní ruch. Certifikát EU 

COVID rovněž stanovil globální standard, neboť do 

systému se připojilo již 43 zemí ze čtyř kontinentů. 

V současnosti pak probíhají technická jednání s dalšími 

28 zeměmi. Podrobnosti se můžete dočíst zde. 

Rovněž v pondělí Komise na zasedání Rady EU-

USA pro obchod a technologie spustila online 

konzultační platformu, která zúčastněným stranám 

umožňuje sdílet své názory a předkládat společné 

návrhy k budoucím aktivitám. Nová platforma, kterou 

Komise nazvala Futurium, zajistí transparentnost a 

pomůže formovat společné postupy k úspěšné 

transatlantické spolupráci v digitální a technologické 

oblasti. Platforma je přístupná pro všechny na základě 

jednoduché registrace a zúčastněným stranám umožní 

vyjádřit svůj názor v rámci deseti konkrétních 

pracovních skupin Rady. Související informace jsou 

uvedeny zde. 

V pondělí Komise také zahájila veřejnou 

konzultaci zaměřenou na revizi směrnice o 

sbližován předpisů členských zemí ohledně 

odpovědnosti za vadné výrobky. Komise zamýšlí 

upravit právní předpis tak, aby zohledňoval vývoj 

související s přechodem na oběhové a digitální 

hospodářství z hlediska odpovědnosti za škody 

způsobené novými a modernizovanými výrobky. 

Veřejná konzultace je spuštěna do 10. ledna 2022. Více 

informací je k dispozici zde.  

V úterý 19. října Komise představila svůj pracovní 

program na příští rok. Součástí programu je 42 

nových politických iniciativ, které navazují na všech 

šest hlavních cílů současné Komise, mezi něž patří 

Zelená dohoda pro Evropu, Evropa připravená na 

digitální věk, hospodářství ve prospěch lidí, silnější 

Evropa ve světě, podpora evropského způsobu života a 

nový impuls pro evropskou demokracii. Iniciativy 

Komise pro rok 2022 odráží zkušenosti získané z krize 

způsobené pandemií nemoci COVID-19 a zahrnují 

například přehodnocení politiky hospodářské soutěže a 

či připravované legislativní návrhy, např. nástroj pro 

mimořádné situace na vnitřním trhu v prvním čtvrtletí 

2022, akt o čipech, posílení práva na opravu výrobků 

namísto jejich výměny či mobilizaci zdrojů nad rámec 

již navrženého Sociálního klimatického fondu. Další 

informace se dozvíte zde. 

Ve středu 20. října komisařka Mairead 

McGuinness v rozhovoru pro Financial Times 

uvedla, že rozhodnutí o potenciálním dodatečném 

opatření ohledně stanovení kritérií zelených 

investic, tzv. taxonomie, v případě zemního plynu 

a jaderné energie bude posunuto z letošního 

podzimu na příští rok, a to z důvodu intenzivně 

rostoucích cen energií. Celý článek je k dispozici zde. 

Ve čtvrtek 21. a v pátek 22. října proběhlo 

zasedání Evropské rady, na jehož programu byla 

témata jako COVID-19, digitální agenda, ceny 

energií, migrace, obchod nebo vnější vztahy. Ve 

čtvrtek lídři přijali závěry k energetice, vnějším 

vztahům a obchodu, v nichž mj. vyzvali Komisi, aby za 

pomoci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy 

prozkoumala fungování trhu s plynem a trhu 

s elektřinou. Dále v souvislosti s cenami energií 

Evropská rada vyzvala Komisi a Radu, aby urychleně 

zvážily jak střednědobá, tak dlouhodobá opatření, která 

by přispěla k cenově dostupné energii pro domácnosti i 

podniky. V otázce vnějších vztahů vrcholní představitelé 

Unie podpořili Strategii EU pro spolupráci v indicko-

tichomořském regionu. Podrobné informace jsou 

k dispozici zde. 

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 8. listopadu 2021 

pořádá britská mezivládní skupina Border and Protocol 

Delivery Group spolu s francouzskou celní správou 

technický webinář s názvem Short Straits Technical 

Webinar - Freight from EU - GB from 01 January 

2022, jehož cílem je osvětlit podmínky pro dopravce při 

dovozu zboží z EU do Velké Británie od 1. ledna 2022. 

Registraci je možné provést zde. 
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18. — 22. ŘÍJNA 
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