
Zprávy vydané od 21.04.2017 do 28.04.2017

Dobrý den,
 
v rámci služeb CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU Vám přinášíme souhrnný přehled dění v EU za poslední
týden.
 
S pozdravem,
 
Tým CEBRE

Zprávy z EU:
Oblasti zájmu: Legislativa EU - jednotný vnitřní trh / Vnější vztahy EU, zahraniční obchod / Podpora podnikání / Daně, finance,
statistiky a studie / Zajímavosti a postřehy z EU / Veřejné konzultace EU / Životní prostředí / Energetika / Doprava / Malé a
střední podniky / Ochrana spotřebitele / Průmysl / Výzkum a vývoj / ICT

28.04.2017: ZAJÍMAVOSTI: Mimořádný summit k Brexitu
Zítra se v Bruselu koná mimořádné zasedání Evropské rady, která přijme pokyny pro jednání o Brexitu. Pokyny včera
projednala Rada pro obecné záležitosti ve složení EU-27 a bude jimi vymezen rámec pro jednání s Velkou Británií a
vytyčeny postoje a zásady, kterými se bude EU během jednání řídit.

28.04.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Evropský parlament požaduje přehodnotit vztahy s Tureckem
Poslanci Výboru Evropského parlamentu pro zahraniční věci zahájí 2. května diskusi o každoročním usnesení o pokroku
Turecka v přístupových jednáních. Prvotní návrh usnesení vyzývá Evropskou unii k pozastavení přístupových jednání s
Tureckem, pokud bude ústavní balíček implementován beze změny. Řada europoslanců, kteří ve středu diskutovali s
komisařem pro rozšiřování Johannesem Hahnem o budoucích vztazích Unie s Ankarou, se domnívá, že by EU měla
přehodnotit vztahy s Tureckem.

28.04.2017: STATISTIKA: Roční míra inflace v eurozóně 1,9 %
Dle předběžného odhadu statistického úřadu Evropské unie EUROSTAT vzrostla v dubnu 2017 roční míra inflace v eurozóně
na 1,9% oproti 1,5% v březnu. Statistické údaje jsou k dispozici zde.

27.04.2017: DOPRAVA: Komise dnes zahájila infringement s Rakouskem
Evropská komise dnes zahájila s Rakouskem proceduru pro porušení práva EU ohledně uplatňování rakouského zákona pro
boj se mzdovým a sociálním dumpingem na dopravní sektor. Komise se domnívá, že tyto praktiky nepřiměřeně omezují
vnitřní trh EU. Uplatňování min. mzdy na všechny mezinárodní operace včetně nakládky a vykládky ohrožují svobodu
poskytování služeb nepřiměřeným způsobem. Komise na základě pečlivé analýzy a diskuse s rakouskou vládou dnes do
Vídně zaslala formální informaci, což je první krok v rámci postupu pro porušení práva EU. Rakouské orgány mají nyní na
odpověď dva měsíce.

27.04.2017: ENERGETIKA: Trialog se dohodl na nařízení pro zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu
Zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady včera vyjednali dohodu ohledně nařízení o opatřeních na
zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Cílem nařízení je vyhnout se krizím dodávek plynu, čehož by mělo být
dosaženo pomocí regionální koordinované spolupráce v rámci EU. Nařízení zavádí do praxe princip solidarity, což znamená,
že v případě nutnosti bude moci zasažený členský stát využít pomoc od svých regionálních sousedů. Návrh nařízení musí
být nyní ještě formálně schválen Radou a Parlamentem.

27.04.2017: LEGISLATIVA EU: Vyjádření BusinessEurope k evropskému pilíři sociálních práv
V souvislosti se zveřejněním návrhu evropského pilíře sociálních práv vydala Konfederace evropského podnikání
BusinessEurope reakci, která na jednu stranu podporuje princip sociální koheze v Evropě, ale na druhou kritizuje způsob,
jakým chce Komise tohoto cíle dosáhnout. Balíček totiž obsahuje kromě jiných i návrh týkající se rodičovské dovolené,
kterým se ruší dohoda mezi sociálními partnery v této oblasti. Podle BusinessEurope se jedná o hrubé porušení smlouvy o
EU, které poškodí důvěru zaměstnavatelů v dohody dosažené na evropské tripartitě.

26.04.2017: LEGISLATIVA EU: Komise představila evropský pilíř sociálních práv
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Evropská komise dnes představila evropský pilíř sociálních práv definující 20 klíčových principů a práv, které by měly
pomoci vytvořit spravedlivější a lépe fungující pracovní trhy a sociální systémy. Návrh se zaměřuje na tři oblasti, kterými
jsou rovné příležitosti a přístup na pracovní trh, spravedlivé pracovní podmínky a sociální ochrana a inkluze. Balíček cílí
především na země eurozóny, nicméně i ostatní členské státy se do jeho implementace mohou zapojit.

Více informací naleznete zde

26.04.2017: ICT: Rada potvrdila harmonogram pro uvolnění pásma 700MHz do roku 2020
Dne 25. dubna přijala Rada rozhodnutí, které zajistí uvolnění vysoce kvalitních kmitočtů pro bezdrátové širokopásmové
služby ve všech členských státech EU. Koordinované využívání pásma 700 MHz zmenší digitální propast a umožní rozvoj a
nabídku nových digitálních služeb. Mobilní operátoři získají do 30. června 2020 výlučný přístup k pásmu 700 MHz (694–790
MHz). Tato lhůta se shoduje s očekávaným zavedením sítí páté generace. Členské státy mohou toto přerozdělení odložit při
řádném zdůvodnění až o dva roky. Všechny země EU musí do konce června 2018 stanovit plán provedení tohoto
přerozdělení. Rozhodnutí Rady znamená přijetí návrhu v prvním čtení. Evropský parlament hlasoval o návrhu 15. března
2017. Oba orgány předmětný právní akt podepíší v polovině května a 30. května dojde k jeho vyhlášení v Úředním věstníku
EU. V platnost pak vstoupí dvacet dní po vyhlášení.

26.04.2017: ICT: Česká republika je proti návrhu Komise ohledně spektra
ČR patří mezi 15 členských států EU, které odolávají návrhu Evropské komise stanovit minimální dobu trvání 25 let pro
licence pro mobilní spektrum. Země se domnívají, že taková doba trvání licencí je nepřiměřená a nedostatečně flexibilní,
aby mohla reagovat na vývoj na trhu. Dokument podepsaly země jako Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká
republika, Finsko, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Spojené království. Dle jejich
názoru zvýšené obchodování s rádiovým spektrem nebo možnost odnětí licence provozovateli, pokud ji nepoužívá, není
dostatečnou protiváhou dlouhé doby platnosti licence. Země také zpochybňují navrhovaný mechanismus vzájemného
přezkumu navržený Komisí. Povinná vzájemná prověrka by vytvořila "nesmírnou byrokratickou zátěž" pro vnitrostátní
správní orgány a Komisi, a rovněž by vytvářela právní nejistotu a snižovala inovace.

25.04.2017: STATISTIKA: Míra zaměstnanosti se v EU loni zvýšila
V roce 2016 byla míra zaměstnaných lidí mezi 20 a 64 lety  v EU 71,1 %, což je nejlepší výsledek za poslední roky. Ukazují
to dnes zveřejněná data Evropského statistického úřadu Eurostat. Cílem strategie Evropa 2020 je dosáhnout do roku 2020
75% zaměstnanosti, k čemuž mají členské státy přispět plněním svých národních cílů. V posledním roce se míra
zaměstnanosti nejvíce zvýšila v Maďarsku, Slovensku a České republice, kde dosáhla 76,7 %.

25.04.2017: MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: EuroCommerce vydalo poziční dokument na podporu MSP
Evropský svaz obchodu EuroCommerce dnes vydal poziční dokument týkající se toho, jak malo a velkoobchod přispívá k
hospodářskému růstu a vytváření nových pracovních míst. Poziční dokument upozorňuje především na velkou
administrativní a regulační zátěž, se kterou se musí zejména malé a střední podniky (MSP) vypořádávat. EuroCommerce
proto vyzývá, aby EU podpořila činnost MSP zajištěním lepšího přístupu k financím, přísnějším uplatňováním principu
„myslete nejprve na malé“, posílením pravidel jednotného vnitřního trhu a odstraněním bariér pro přeshraniční prodej.

25.04.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Zrušení roamingu již nic nebrání
Členské státy dnes potvrdily stropy cen za datový roaming, které začnou platit od 15. června. Evropský parlament schválil
regulaci velkoobchodních cen již 6. dubna. Souhlas Rady byl posledním právním krokem před podepsáním znění oběma
orgány v polovině května a jeho vyhlášením v Úředním věstníku do konce května. V platnost pak vstoupí tři dny po
vyhlášení. To znamená, že bude dodržena lhůta 15. června 2017 a „roaming za domácích podmínek“ může být spuštěn.

24.04.2017: PODPORA PODNIKÁNÍ: BusinessEurope vydalo balíček k hospodářské soutěži
Konfederace evropského podnikání BusinessEurope vydala nový balíček k hospodářské soutěži  pro firmy. Skládá se z
příručky s názvem „Pochopení dodržování zákonů hospodářské soutěže" a návrhem alternativního řešení sporů o náhradu
škody způsobené porušením antimonopolních pravidel. Příručka je určena pro společnosti, zejména pro malé a střední
podniky, a jejím cílem je především informovat o tom, jak se vyhnout porušení pravidel hospodářské soutěže.

24.04.2017: VÝZKUM A VÝVOJ: 2300 vědců dnes obdrželo pečeť excelence
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Přes dva tisíce vědců dnes od Evropské komise získalo pečeť excelence, která uznává vysokou kvalitu předložených
projektů v rámci programu Marie-Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Konkrétně se jedná o projekty, které obdržely 85 %
bodů či více, ale nemohly být finančně podpořeny s ohledem na vysoce konkurenční povahu programu MSCA. Pečeť
excelence dává vědcům možnost zažádat o alternativní financování na regionální či národní úrovni. Česká republika
plánuje v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání financovaného z Evropského sociálního fondu spustit
výzvu nazvanou Mezinárodní mobilita vědců MSCA-IF s cílem finančně podpořit držitele pečetě excelence. Přesně 2 300
vědců (jednotlivci a organizace) obdrží e-mail s informací, že je možné si certifikát stáhnout na portálu účastníků a další
informace jsou k dispozici na webové stránce pro Pečeť Excelence.

24.04.2017: DOPRAVA: Podpora z Nástroje pro propojení Evropy
Členské státy dnes schválily návrh Komise investovat 22,1 milionů euro do synergetických projektů, které podpoří
udržitelnou a účinnou infrastrukturu v sektoru dopravy a energetiky. Podpora půjde z Nástroje pro propojení Evropy (CEF)
na sedm projektů. Čtyři projekty se týkají dopravních priorit (mořské dálnice, mořské přístavy a multimodální doprava s
důrazem na sektor plynu), dva se týkají sektoru elektřiny (silniční a multimodální modely dopravy) a jeden se týká
inteligentních připojení, tzv. smart grids v oblasti železniční dopravy. Žádný z projektů nebude realizován na území ČR.
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