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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

12.05.2017: FINANCE: Rada schválila program zaměřený na poskytování technické pomoci pro strukturální
reformy
Rada včera schválila návrh na vytvoření programu, který by měl pomoci členským státům implementovat strukturální
reformy. Souhlasila také s vyčleněním téměř 143 milionů euro na jeho rozpočet. Program bude pokrývat období 2017-2020
a měl by se zaměřit na pomoc při implementaci institucionálních, administrativních a strukturálních reforem, které podpoří
konkurenceschopnost, hospodářský růst, tvorbu nových pracovních míst a investice. Z programu se bude financovat
především technická pomoc. Evropský parlament dal tomuto návrhu „zelenou“ již na konci dubna.
 

12.05.2017: FINANCE: Nový program na zapojení spotřebitelů do tvorby pravidel finančních služeb
Rada včera podpořila návrh na vytvoření programu, jehož cílem je podpořit zapojení spotřebitelů do tvorby politik v oblasti
finančních služeb. Cílem je především podpořit důvěru občanů ve finanční sektor, která byla narušena v důsledku finanční
krize. Na program bude vyčleněno 6 milionů euro na období 2017-2020. Návrh již podpořil Evropský parlament na svém
zasedání 27. dubna.

12.05.2017: VNITŘNÍ TRH: Rada doporučuje prodloužení vnitřních kontrol hranic max. o dalších 6 měsíců
Členské státy včera přijaly implementační nařízení stanovující doporučení pro prodloužení dočasných kontrol na vnitřních
hranicích EU za výjimečných okolností. Od tohoto data, kdy vyprší předchozí rozhodnutí, Rakousko, Německo, Dánsko,
Švédsko a Norsko mohou proporčně prodloužit dočasné hraniční kontroly na max. období šest měsíců na vymezených
hranicích.

11.05.2017: VNITŘNÍ TRH: Veřejná konzultace Komise k modernizaci obchodního práva
Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci na téma modernizace obchodního práva v EU, která poběží do 6. srpna.
Vstupy do konzultace Komisi pomohou při přípravě budoucí iniciativy EU v této oblasti. Nová iniciativa by měla odpovědět
na potřeby vnitřního trhu, tj. lepší využití digitálních nástrojů a zajištění jasnějších procedur pro přeshraniční operace a
zajištění efektivní ochrany a zlepšení přístupu k relevantním informacím pro dotčené subjekty. Veřejná konzultace se
zaměřuje na digitální nástroje a postupy v rámci firemního životního cyklu, přeshraniční mobilitu firem (fúze, rozdělení) a
kolizi právních norem pro firmy.

11.05.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Liberalizace víz s Ukrajinou
Rada dnes přijala nařízení  o uvolnění vízového režimu pro ukrajinské občany s biometrickým pasem při cestování do EU
(kromě Irska a Spojeného království) pro obchodní, turistické a rodinné účely po dobu pobytu 90 dnů během 180 dnů. Rada
a Evropský parlament nyní musí přijaté nařízení podepsat. Text bude následně zveřejněn v Úředním věstníku EU a nabyde
účinnosti 20 dní později.

11.05.2017: STATISTIKA: Jarní hospodářská prognóza Komise 2017
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8827/?newsletter=1&datum=1494602067&hash=b36c6a6c6b754a38d18e1de9ed4f6422d2800b40
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8827/?newsletter=1&datum=1494602067&hash=b36c6a6c6b754a38d18e1de9ed4f6422d2800b40
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-8-2017-INIT/cs/pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8828/?newsletter=1&datum=1494602067&hash=b36c6a6c6b754a38d18e1de9ed4f6422d2800b40
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-16-2017-INIT/cs/pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8826/?newsletter=1&datum=1494602067&hash=b36c6a6c6b754a38d18e1de9ed4f6422d2800b40
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/05/11-schengen-area-six-month-prolongation-internal-border-controls/
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8823/?newsletter=1&datum=1494602067&hash=b36c6a6c6b754a38d18e1de9ed4f6422d2800b40
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8825/?newsletter=1&datum=1494602067&hash=b36c6a6c6b754a38d18e1de9ed4f6422d2800b40
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-13-2017-INIT/cs/pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8822/?newsletter=1&datum=1494602067&hash=b36c6a6c6b754a38d18e1de9ed4f6422d2800b40


Evropské hospodářství plynule poroste, říká dnešní Jarní hospodářská prognóza Evropské komise pro rok 2017. Komise
očekává v roce 2017 růst HDP v eurozóně ve výši 1,7 % a v 2018 ve výši 1,8 %. Růst HDP v EU jako celku by měl v obou
letech zůstat na hodnotě 1,9 % (oproti tempu 1,8 % předpovídanému v zimě). Komise dále očekává další posilování
celosvětového růstu a dočasné zvýšení inflace. Komise konstatuje, že stav veřejných financí se lepší a nezaměstnanost
klesá. Upozorňuje však, že se situace v jednotlivých členských státech velmi různí, přičemž lepší výsledky zaznamenávají
ty ekonomiky, které provedly ambicióznější strukturální reformy. Celá prognóza je k dispozici zde.

10.05.2017: ICT: Komise zveřejnila přezkum strategie pro jednotný digitální trh
Evropská komise dnes vydala přezkum své strategie pro vytvoření jednotného digitálního trhu, který shrnuje dosavadní
progres a navrhuje další kroky v plnění strategie. Přezkum se zaměřuje na 3 klíčové oblasti, mezi které patří ekonomika
založená na datech, kybernetická bezpečnost a online platformy. V oblasti ekonomiky založené na datech připravuje
Komise na podzim 2017 iniciativu týkající se volného přeshraničního pohybu neosobních údajů a iniciativu týkající se
přístupnosti a opětovného použití veřejných a veřejně financovaných údajů. Na září 2017 plánuje Komise přezkum strategie
pro kybernetickou bezpečnost a návrhy týkající se norem, certifikace a označování v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Návrh zaměřený na on-line platformy a řešení nespravedlivých smluvních podmínek a obchodních praktik se očekává do
konce roku 2017.

Více informací o plánovaných iniciativách naleznete zde

10.05.2017: VNITŘNÍ TRH: Maloobchodníci a velkoobchodníci tlačí na přijetí regulace pro notifikaci zboží a
služeb
Aktuální postup stanovený směrnicí o službách pro notifikaci vnitrostátních opatření, kdy mnohá z nich mohou mít za
následek reálné problémy pro maloobchodníky a nemusí být v souladu s právními předpisy jednotného trhu, jednoduše
nefunguje. Asociace EuroCommerce zastupující malo a velkoobchod dnes upozornila, že národní vlády často nedodržují
aktuální pravidla a neoznámí nová národní pravidla v oblasti služeb. Pokud je oznámí, bývá to často se zpožděním. Systém
TRIS pro zboží funguje výborně, tudíž by nemělo být složité, aby byl systém využíván i pro služby, zdůrazňuje ve své pozici
EuroCommerce.

10.05.2017: FINANCE: Inovativní české firmy mohou prostřednictvím ČSOB čerpat finance z Junckerova
investičního plánu
Evropský investiční fond se dohodl s Českou obchodní bankou (ČSOB), že poskytne 50 milionů euro v rámci Evropského
fondu pro strategické investice (EFSI) na podporu malých a středních podniků. Finanční podpora se zaměří na inovativní
MSP a prostředky bude možné čerpat během následujících dvou let. EFSI je hlavním pilířem Junckerova investičního plánu,
který by měl v ČR pomoci mobilizovat až 2 mld. euro na investice ze soukromého kapitálu.
 
Další informace o investičním plánu v ČR naleznete zde.
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