
V pondělí 24. října byla zahájena každoroční 
třídenní konference Enterprise Europe Network 

(EEN), která se tentokrát konala v  Praze. Nosným 
tématem konference byla diskuse o tom, jak EEN může 

podpořit malé a střední podniky v zelené a digitální 

transformaci v kontextu krize způsobené pandemií 
onemocnění COVID-19 a válkou na Ukrajině. Letošní 

konference se zúčastnilo na 500 účastníků přímo na 
místě a dalších přibližně 1500 v rámci online přenosu. 

Hosté diskutovali o nových politikách EU ve vztahu 

k malým a středním podnikům, vyměnili si zkušenosti a 
sdíleli příklady dobré praxe i reflexi ohledně kvality a 

viditelnosti služeb poskytovaných EEN. Více informací je 
uvedeno zde. 

Rovněž v pondělí proběhl rozhovor mezi 
představiteli Rady EU-USA pro obchod a 

technologie. Partneř i vyzdvihli význam  
transatlantického partnerství a diskutovali o přípravě  

třetího ministerského setkání Rady, které je plánováno 

na 5. prosince letošního roku. Tématem rozhovoru byla 
rovněž regulace ohledně elektrických vozidel v rámci 

amerického zákona na omezení inflace a nalezení 
řešení, které by nediskriminovalo dovozce z EU. Další 

informace můžete nalézt zde. 

V úterý 25. října se v Lucemburku uskutečnilo 
jednání Rady pro energetiku, kterému předsedal 
ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Během  

jednání Evropské komise prezentovala návrh opatření 
pro zajištění dostatku energií za přijatelné ceny. 

Konkrétně se jednalo o návrh nařízení k posílení 

solidarity skrze lepší koordinaci nákupů plynu, výměnu 
plynu přes hranice a úpravu cenotvorby plynu. Rada na 

jednání rovněž přijala obecný přístup k návrhu na revizi 
směrnice o energetické náročnosti budov. Cílem revize 

je zajistit, že od roku 2030 budou všechny nové budovy 

v bezemisním standardu. Do roku 2050 pak mají být 
stávající budovy transformovány na budovy s nulovými 

emisemi. Rada mj.  nalezla shodu i na tom, že od roku 
2028 budou nové budovy ve vlastnictví veřejných 

subjektů budovami s nulovými emisemi. Výjimky by 

měly být zachovány pro některé typy budov, např. 
historické. V případě stávajících budov se členské státy 

dohodly na zavedení minimálních norem energetické 
náročnosti. Podrobné informace jsou k dispozici zde a 

zde. 

V úterý také výbory Evropského parlamentu pro 
rozpočet a hospodářské a finanční záležitosti 
podpořily zahrnutí opatření plánu REPowerEU do 

národních plánů obnovy s cílem podpořit 

nezávislost EU na dovozu ruských fosilních paliv a 
urychlit zelenou transformaci. Europoslanci 

zároveň vyslovili souhlas s návrhem Komise podpořit 
balíček REPowerEU dodatečnými 20 mld. EUR, které 

budou pocházet ze zdrojů původně určených pro tzv. 

Inovační fond a z předsunutí aukcí části emisních 
povolenek v rámci evropského systému obchodování s 

povolenkami (EU ETS). Alokační klíč pro přerozdělení 
dodatečných prostředků by měl zohledňovat 

ekonomickou vyspělost členských zemí měřenou 

ukazatelem HDP na obyvatele, energetickou závislost 
na fosilních palivech a míru prodražení investic v dané 

zemi v důsledku růstu inflace. Více informací je uvedeno 
zde a zde. 

Rovněž v úterý EU a Japonsko v  rámci 
ekonomického dialogu na vysoké úrovni potvrdily 

své strategické partnerství v klíčových 
ekonomických a geopolitických otázkách. Deb ata 

se zabývala výzvami v oblasti hospodářství a obchodu a 

také reflektovala výsledky dvanácté ministerské 
konference Světové obchodní organizace (WTO) 

z června letošního roku. Obě strany rovněž přivítaly 
zahájení vyjednávání ohledně zahrnutí pravidel pro tok 

dat do dohody o ekonomickém partnerství mezi EU a 

Japonskem. Podrobnosti jsou k nalezení zde. 

Ve středu 26. října Komise uvedla, že pokračuje 
v konzultacích s členskými zeměmi ohledně 

prodloužení a úpravy dočasného krizového rámce 
pro opatření veřejné podpory na podporu 

hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině.  

Současné kroky Komise navazují na zveřejnění návrhu 
na prodloužení a změnu dočasného krizového rámce, 

který Komise členským státům začátkem října zaslala 
ke konzultaci. Hlavním cílem návrhu je dále zvýšit 

flexibilitu pro rychlejší a efektivnější podporu podniků a 

společností, které čelí rizikům souvisejícím s razantním 
zvýšením plateb za energie, a to při zachování rovných 

pravidel na vnitřním trhu. Více se lze dočíst zde. 

Ve středu také Komise oznámila ustavení 

společné akční skupiny EU-USA ohledně 
amerického zákona na omezení inflace (Inflation 

Reduction Act). Obě strany se shodly na potřebě 
úzké koordinace, která by podpořila udržitelné a odolné 

dodavatelské řetězce mezi oběma břehy Atlantiku. První 

jednání akční skupiny proběhne v příštím týdnu. Více 
informací je uvedeno zde.  
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