
Zprávy vydané od 03.11.2017 do 10.11.2017

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 / ICT / Výzkum a vývoj

10.11.2017: ENERGETIKA: Parlament a Rada se dohodly na snížení emisních povolenek
Zástupci Evropského parlamentu a estonského předsednictví v Radě EU včera dosáhli dohody ohledně posílení systému EU
pro obchodování s emisemi (EU ETS). Obě strany se shodly na tom, že se počet obchodovaných povolenek sníží každoročně
o 2,2 % do roku 2021, oproti současným 1,74 %. Zároveň se dohodly na zdvojnásobení kapacity tzv. rezervy tržní stability
(Market Stability Reserve), která by měla každoročně absorbovat až 24 % přebytečných povolenek. Vytvořeny by také měly
být dva fondy – jeden zaměřený na modernizaci energetických systémů v členských státech s nižšími příjmy a druhý
podporující inovační projekty. O návrhu se bude 28. listopadu hlasovat v parlamentním výboru pro životní prostředí,
veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI).

10.11.2017: ZAJÍMAVOSTI: Parlament se vyjádřil k návrhu ohledně práv občanů v rámci brexitu
Řídící skupina pro brexit Evropského parlamentu včera oznámila, že v oblasti práv občanů je stále zapotřebí vyřešit řadu
zásadních věcí. Zejména se jedná o administrativní procedury pro občany EU žijící ve Spojeném království. Podle
Parlamentu musí být proces uznání trvalého pobytu automatický ve formě jednoduchého prohlášení a musí být umožněno
předkládat jedno prohlášení za celou rodinu. Také se musí jednat o bezplatné prohlášení. Tento systém by měl být podle
Parlamentu zaveden až po uplynutí případného přechodného období.

10.11.2017: STATISTIKA: Objem maloobchodu se v září v eurozóně zvýšil o 0,7 %, v EU28 o 0,3 %
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat se v září 2017 zvýšil oproti předchozímu měsíci objem
maloobchodu o 0,7 % v eurozóně a 0,3 % v celé EU. Při meziročním srovnání se zářím 2016 se jedná o nárůst o 3,7 % v
eurozóně a 3,5 % v celé EU. Meziměsíčně maloobchod nejvíce rostl v Irsku (+1,4 %), Dánsku a Lucembursku (obě země
+1,3 %), zatímco pokles byl zaznamenán ve Spojeném království (-2,2 %), Chorvatsku (-1,9 %) a Litvě (-1,0 %).

09.11.2017: STUDIE: Komise ve své podzimní prognóze navýšila očekávaný růst HDP v roce 2017
Evropská komise dnes vydala svou podzimní hospodářskou prognózu 2017, ve které uvádí, že EU je na dobré cestě k tomu,
aby v roce 2017 dosáhla nejrychlejšího tempa růstu za posledních 10 let. Komise předpovídá růst HDP eurozóny o 2,2 %,
což je podstatně pozitivnější prognóza oproti jaru, kdy byl předpoklad 1,7 %. V rámci celé EU by to mělo být 2,3 % oproti
předpokládaným 1,9 % na jaře.

09.11.2017: STUDIE: Komise vydala Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2017
Evropská komise dnes vydala letošní edici Monitoru vzdělávání a odborné přípravy, který ukazuje na zvyšující se efektivitu
národních vzdělávacích systémů. Větší podpory se dostává i inkluzi, přesto průzkum potvrzuje, že vzdělání se z velké části
stále odvíjí od socio-ekonomického postavení. V EU jako celku se také zvyšuje počet studentů do 15 let se špatnými
výsledky v oblasti přírodních věd. Zatímco v roce 2012 dosahoval počet těchto žáků 16 %, v roce 2015 to bylo již 20,6 %.
Monitor dále ukazuje, že dvě třetiny členských států zvýšily své investice do vzdělávání, přičemž čtyři z nich o více než 5 %.

09.11.2017: PODPORA PODNIKÁNÍ: U studentů je potřeba rozvíjet podnikatelské myšlení
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2017-economic-forecast_en
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https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9141/?newsletter=1&datum=1510325128&hash=c1a1100159c5b51ec947066440277767c94a918f


Evropský svaz obchodu EuroCommerce včera pořádal akci věnovanou malým a středním podnikům (MSP) a jejich
fungování v dnešním digitálním světě. Europoslankyně Martina Dlabajová na akci uvedla, že je potřeba podporovat
zejména podnikatelské vzdělávání, což je společná zodpovědnost škol, firem a tvůrců politik. Podle ní by mělo být
podnikatelské vzdělávání součástí školních osnov. Cílem přitom není, aby se z každého studenta stal podnikatel, ale aby si
školáci osvojili principy podnikatelského myšlení, jako jsou schopnost řešit situace, mít otevřenou mysl a být ochotný
riskovat. EuroCommerce na akci zároveň oznámilo zveřejnění nové studie zaměřené na překážky a možnosti růstu MSP.

08.11.2017: FINANCE: Rada podpořila prodloužení Evropského fondu pro strategické investice
Rada dnes podpořila návrh na prodloužení trvání Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), jenž je hlavním pilířem
Investičního plánu pro Evropu, do 31. prosince 2020. Cílem EFSI je mobilizovat do konce roku 2020 až 500 mld. eur investic.
Kromě toho byla v rámci nového návrhu navýšena záruku z rozpočtu EU na 26 miliard eur a také příspěvek Evropské
investiční banky na 7,5 mld. eur ze stávajících 5 mld. eur.

08.11.2017: ENERGETIKA: Komise navrhla upravit směrnici EU o pravidlech pro vnitřní trh s plynem
Evropská komise dnes navrhla revidovat směrnici EU o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem. Cílem
úpravy je rozšířit stávající směrnici a vyjasnit to, že se hlavní principy evropské energetické legislativy vztahují i na
plynovody do a ze třetích zemí, které se nacházejí na území EU. Toto opatření by zároveň mělo posílit konkurenci mezi
dodavateli, podpořit transparentnost, energetickou bezpečnost, solidaritu mezi členskými státy a zlepšit fungování
vnitřního trhu s energií. Návrh bude nyní projednán v rámci Evropského parlamentu a Rady.

08.11.2017: DOPRAVA: Komise vydala balíček pro čistou mobilitu
Evropská komise dnes představila balíček pro čistou mobilitu, který by měl EU pomoci dostat se na pozici světového lídra v
oblasti ekologických vozidel. Balíček obsahuje několik opatření, mezi něž patří stanovení nových norem pro emise oxidu
uhličitého, směrnice o čistých vozidlech podporující zavádění čisté mobility v rámci veřejných zakázek, akční plán na
podporu zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v EU, revize směrnice o kombinované dopravě, směrnice o osobní
autokarové dopravě a iniciativa v oblasti baterií. V rámci redukce emisí oxidu uhličitého Komise navrhuje, aby nová auta a
dodávky produkovaly v roce 2030 o 30 % emisí méně oproti roku 2021. Jednotlivé návrhy nyní začne Komise projednávat s
Parlamentem a Radou.

07.11.2017: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Komise vydala zprávu ohledně plnění klimaticko-energetických závazků EU
Evropská komise dnes vydala zprávu s názvem Dva roky po Paříži – pokrok k dosažení závazků EU v oblasti klimatu, která
ukazuje, že v letech 1990 až 2016 se podařilo snížit emise skleníkových plynů o 23 %, zatímco ekonomika ve stejném
období vzrostla o 53 %. Zpráva dále ukazuje, že i přes postupné zvyšování ekonomického růstu je EU na cestě ke splnění
svých závazků do roku 2020. Komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiky Miguel Arias Cañete řekl, že EU je
odhodlána splnit i cíl pro rok 2030, kterým je snížení emisí o 40 % oproti roku 1990.

07.11.2017: ZAJÍMAVOST: Paříž je nejinovativnějším městem Evropy
Evropská komise dnes udělila Paříži cenu iCapital 2017, která oceňuje města strategicky podporující inovace. Za poslední
rok v Paříži vzniklo přes 100 000 m2 plochy pro inkubátory a Paříž také vydává 5 % svého rozpočtu na implementaci
projektů vzniklých ve spolupráci se soukromým sektorem, občany, neziskovým i akademických sektorem. Na dalších dvou
místech se umístil Tallinn a Tel Aviv. Cena byla udělena v rámci programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020.

07.11.2017: LEGISLATIVA EU: BusinessEurope zdůraznilo roli Rady pro konkurenceschopnost pro
implementaci průmyslové strategie
Generální ředitel Konfederace evropského podnikání BusinessEurope Markus J. Beyrer se dnes sešel s bulharským
ministrem hospodářství Emilem Karanikolovem, aby spolu jednali o budoucích prioritách bulharského předsednictví v Radě
EU. Bulharsko převezme od začátku příštího roku předsednickou štafetu po Estonsku. Beyrer zejména zdůraznil význam
Rady pro konkurenceschopnost pro implementaci nové strategie průmyslové politiky EU, která je klíčovým dokumentem
pro podporu průmyslu v EU a nutnost zavést rámec pro sledování implementace této strategie.

06.11.2017: STATISTIKA: Ceny průmyslových výrobců v září stouply o 0,6 %
Podle výsledků Evropského statistického úřadu Eurostat stouply v září 2017 oproti předchozímu měsíci ceny průmyslových
výrobců o 0,6 % v eurozóně i celé EU. V meziročním srovnání se zářím 2016 se jedná o nárůst o 2,9 % v eurozóně a 3,3 % v
celé EU. Největší nárůst cen oproti srpnu 2017 byl v září zaznamenán v Nizozemí (+2,9 %), Dánsku (+1,4 %) a Belgii (+1,2
%), zatímco pokles byl evidován pouze na Kypru (-1,4 %).

06.11.2017: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: EU čeká od konference COP23 konkrétní pokrok k implementaci pařížské
klimatické dohody
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Komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiky Miguel Arias Cañete dnes uvedl, že EU očekává od klimatické
konference OSN (COP23) v Bonnu, která proběhne ve dnech 6. – 17. listopadu, potvrzení globálního závazku v boji proti
klimatickým změnám. Podle komisaře je nyní na čase přejít od příslibů ke konkrétním akcím a doufá, že se během
konference podaří pokročit se stanovením technických pravidel a pokynů pro implementaci ustanovení pařížské dohody z
roku 2015. Pracovní program dohody by měl být přijat v roce 2018 na klimatické konferenci OSN v Katowicích.

06.11.2017: STUDIE: BusinessEurope navýšilo odhad růstu HDP v EU na 2,3 %
Konfederace evropského podnikání BusinessEurope dnes vydala svůj podzimní ekonomický výhled, podle kterého evropské
podniky očekávají postupné zlepšování výkonu evropské ekonomiky. Generální ředitel Markus J. Beyrer uvedl, že
BusinessEurope očekává růst evropského HDP v tomto roce o 2,3 %, což je o 0,4 % více, než kolik se očekávalo na jaře.
Nicméně navýšení růstu ovlivňují dočasné faktory, proto je potřeba pokračovat v dalších reformách na národní i EU úrovni.
Pro rok 2018 konfederace předpokládá růst HDP v EU ve výši 2,1 %.
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