
Zprávy vydané od 06.01.2017 do 13.01.2017

Vážení přátelé,
 
 
v rámci služeb CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU přinášíme aktuální informace.
 
 
S přáním pěkného víkendu,
 
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

13.01.2017: STATISTIKA: Míra investic podniků eurozóny se ve třetím kvartálu 2016 mírně snížila
Podle údajů Evropského statistického úřadu Eurostat se v eurozóně ve třetím čtvrtletí 2016 snížila míra investic podniků na
21,9 %, což je o 0,3 % než ve druhém čtvrtletí. V celé EU se míra investic podniků nepatrně zvýšila, a to ze 40,5 % ve
druhém čtvrtletí 2016 na 40,6 % v třetím čtvrtletí.

13.01.2017: ZAJÍMAVOSTI: Maltské předsednictví představilo své priority členům výborů LIBE a JURI
Zástupci maltského předsednictví včera představili své priority členům Výboru pro právní záležitosti (JURI) a Výboru pro
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Evropského parlamentu. Co se týče témat spadajících do výboru LIBE,
zaměří se Malta především na řešení migrační krize a boj proti radikalizaci a terorismu. Soustředit se chce zejména na
sblížení přístupu členských států k řešení těchto otázek. V oblasti právních záležitostí se předsednictví zaměří na volný tok
informací a dat, především ve vztahu s ochranou autorských práv a také na dokončení legislativního procesu v oblasti
digitálních smluv.

13.01.2017: ICT: BusinessEurope podporuje kroky Komise vedoucí k volnému pohybu dat v EU
V reakci na vydání sdělení Evropské komise o vytvoření evropské datové ekonomiky vydala Konfederace evropského
podnikání BusinessEurope prohlášení, ve kterém vítá tuto iniciativu. Podle generálního ředitele BusinessEurope Markuse J.
Beyrera jsou data hnací silou 4. průmyslové revoluce a omezení týkající se lokalizace dat představují vzrůstající problém,
který pomůže odstranit pouze zavedení právního nástroje. Kromě toho by bylo vhodné zavést proces notifikace pro tuto
oblast, tak aby se zabránilo vzniku nových omezení.

12.01.2017: STATISTIKA: Průmyslová výroba v listopadu rostla v eurozóně i celé EU
Podle aktuálních informací Evropského statistického úřadu Eurostat se průmyslová výroba v eurozóně zvýšila v listopadu
2016 oproti říjnu stejného roku o 1,5 %. V celé EU se pak zvýšila o 1,6 %. Oproti listopadu 2015 je možné zaznamenat ještě
výraznější růst, a to o 3,2 % v eurozóně a 3,1 % v celé EU. Největší meziměsíční růst zaznamenalo Irsko (+16,3 %), Dánsko
(+4,6 %) a Chorvatsko (+3,7 %), zatímco pokles byl registrován v Řecku a Portugalsku (obě země -0,9 %). Průmyslová
výroba v ČR se v daném období zvýšila o 1,8 %.

12.01.2017: ZAJÍMAVOSTI: Komisař Oettinger bude spravovat rozpočet a lidské zdroje
Zástupci výborů Evropského parlamentu pro rozpočet (BUDG), rozpočtovou kontrolu (CONT) a právní záležitosti (JURI)
oznámili, že byli spokojení s pondělním vystoupením komisaře Günthera Oettingera a vyjádřili souhlas s tím, aby v
Evropské komisi převzal portfolio Rozpočet a lidské zdroje. To se uvolnilo poté, to bývalá místopředsedkyně Komise
Kristalina Georgieva opustila svou pozici. Portfolio Digitální ekonomika a společnost, které doposud komisař Oettinger
spravoval, přešlo pod místopředsedu Andruse Ansipa, zodpovědného za Jednotný digitální trh.

12.01.2017: POZVÁNKA: Webinář na téma zvyšování podnikatelských dovedností
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Evropská podnikatelská vzdělávací síť EE–HUB společně s Evropskou asociací obchodních a průmyslových komor
EUROCHAMBRES pořádají 19. ledna webinář zaměřený na roli obchodních komor při zvyšování podnikatelských dovedností.
Webinář by měl zájemcům představit osvědčené postupy z projektů realizovaných obchodními komorami při podpoře
mladých podnikatelů zakládajících start-upy. Webinář je zaměřen nejen na obchodní komory, které by se chtěly zapojit do
podobných projektů, ale obecně na zúčastněné strany, které sdílejí zájem nebo se přímo podílí na zvyšování
podnikatelských dovedností.
 
Webinář se koná 19. ledna od 13:00 SEČ a registrovat se na něj můžete zde.

11.01.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Komise navrhuje lepší přístup na trh pro Srí Lanku
Komise dnes navrhla, aby byla odstraněna podstatná část zbývajících dovozních cel na produkty ze Srí Lanky ze strany EU.
Na základě tohoto návrhu by došlo k úplnému odstranění celní zátěže u 66 % celních položek pokrývajících širokou škálu
zboží, včetně produktů rybolovu a textilních výrobků, které tvoří převážnou část dovozu EU ze Srí Lanky. Odstranění cel,
provázené důsledným monitorováním, by bylo podmíněno trvalým závazkem země k udržitelnému rozvoji, respektování
lidských práv a řádné správě věcí veřejných. Preference by spadaly pod speciální režim všeobecného systému preferencí
EU (GSP+), jehož hlavním cílem je podpora rozvojových zemí podnícením jejich hospodářského rozvoje skrze zvýšení
obchodu s Evropou. Evropský parlament a Rada nyní mají čtyři měsíce na vznesení případných připomínek k tomuto
opatření. 

11.01.2017: ICT: Komise chce předvolat Španělsko před ESD
Komise chce předvolat Španělsko před Evropský soudní dvůr (ESD) za nesplnění požadavků navrácení nekompatibilní státní
podpory určené na digitalizaci televizních sítí a pozastavení všech plateb na její provoz a údržbu. Na základě rozhodnutí
Komise z června 2013 a října 2014 byla státní podpora poskytnuta Španělskem na financování přechodu z analogového na
pozemní digitální televizní vysílání v odlehlých oblastech země v rozporu s unijními pravidly státní podpory. Nicméně
španělské úřady k dnešnímu datu obnovily pouze malou část podpory a v rozporu s rozhodnutím Komise i nadále pokračují
ve financování provozu a údržby částí sítí pozemního digitálního televizního vysílání. 

10.01.2017: LEGISLATIVA EU: Komise zveřejnila balíček na podporu služeb v EU
Evropská komise dnes představila balíček opatření, který by měl usnadnit firmám a profesionálům v celé EU poskytovat
své služby. Balíček se skládá ze 4 opatření, a to návrhu nařízení na vytvoření nového evropského průkazu služeb, návrhu
směrnice na posuzování přiměřenosti vnitrostátních předpisů o službách svobodných povolání, vodítek pro vnitrostátní
reformy v oblasti regulace svobodných povolání a návrhu na vylepšení mechanismu oznamování návrhů vnitrostátních
předpisů o službách. Podle Komise bude tento balíček znamenat nový impuls pro sektor služeb v EU, ze kterého budou těžit
jak podniky, tak spotřebitelé.
 
Více informací o balíčku naleznete zde

10.01.2017: ICT: Komise představila sdělení na podporu evropské datové ekonomiky
Evropská komise dnes vydala sdělení zaměřené na podporu digitální a na datech založené ekonomiky. Komise navrhuje,
aby se členské státy zapojily do přeshraničních projektů zaměřených na problematiku sběru dat v reálném čase. Komise
dále bude jednat s členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami ohledně přiměřenosti omezení vztahujících se k
lokalizaci dat, a pokud to uzná za nezbytné, provede další kroky k odstranění těchto neopodstatněných omezení. Cílem
Komise je využít na maximum potenciál datové ekonomiky, která zaznamenává průměrný roční růst o více než 5 % a která
by mohla do roku 2020 zaměstnávat až téměř 7,5 milionu lidí. Kromě toho se chce Komise zabývat také problematikou
přístupu k datům a jejich přenosu, odpovědnosti v oblasti datových produktů a služeb a také přenositelností dat.

Sdělení Komise naleznete zde

10.01.2017: ICT: Komise navrhuje lepší ochranu soukromí v prostředí elektronických komunikací
Komise dnes předložila návrh týkající se nových právních předpisů pro lepší ochranu soukromí v prostředí elektronických
komunikací a otevírá nové příležitosti pro podnikání. Cílem těchto předložených opatření je mj. modernizace stávajícího
rámce pravidel ochrany údajů a rozšíření jeho působnosti na všechny poskytovatele elektronických komunikací s cílem
posílení důvěry a bezpečnosti na jednotném digitálním trhu. Komise také v rámci návrhu usiluje o harmonizaci pravidel pro
zpracovávání osobních údajů orgány a institucemi EU s novými standardy světové úrovně, jež EU přijala v obecném
nařízení o ochraně osobních údajů.

09.01.2017: ZAJÍMAVOSTI: Poslanci chtějí celoevropskou ochranu oznamovatelů nekalých praktik
Poslanci Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu vyzývají Komisi k vydání návrhu týkajícího se programu
celoevropské ochrany oznamovatelů nekalých praktik. Program by měl zahrnovat mechanismy na ochranu oznamovatelů
pro podniky, orgány veřejné správy a neziskové organizace. Dále by podle Výboru CONT měl být zřízen nezávislý orgán EU
s pobočkami ve všech členských státech za účelem pomoci oznamovatelům sdělit informace o možných nesrovnalostech
majících negativní vliv na finanční zájmy EU. O návrhu budou poslanci EP hlasovat na plenárním zasedání příští měsíc. 
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09.01.2017: STATISTIKA: Nezaměstnanost v EU v listopadu mírně klesla
Dle Evropského statistického úřadu EUROSTAT činila sezóně očištěná míra nezaměstnanosti v EU 8,3% v listopadu
loňského roku oproti 8,4% v říjnu 2016. Oproti listopadu 2015 se jednalo o pokles z 9%. V eurozóně činila v listopadu míra
nezaměstnanosti 9,8%, tj. stejně jako v říjnu 2016. Oproti listopadu 2015 se jednalo o pokles z 10,5%. Jedná se o nejnižší
čísla zaznamenaná od února 2009. Nejnižší míra nezaměstnanosti v listopadu byla v ČR (3,7%) a Německu (4,1%), nejvyšší
pak v Řecku (23,1% v září) a Španělsku (19,2%). Více o statistice zde.
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