
Zprávy vydané od 06.10.2017 do 13.10.2017

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

13.10.2017: STUDIE: Zpráva o trhu práce a vývoji mezd potvrzuje pozitivní trendy
Evropská komise dnes vydala svou každoroční zprávu o trhu práce a vývoji mezd v Evropě, která ukazuje pozitivní trendy v
oblasti zaměstnanosti. Nezaměstnanost dosahuje 7,6 % a v EU nyní pracuje více lidí, než před vypuknutím hospodářské
krize. Podle zprávy se mzdy zvýšily téměř u všech členských států a v eurozóně rostly o 1,2 %. Největší nárůst byl
zaznamenán u členských států s nízkou úrovní mezd, jako Maďarsko nebo Rumunsko. Nicméně v některých státech je
rychlost navyšování mezd nižší, než se očekávalo. Dlouhodobým problémem je také nedostatek flexibilních pracovních
úvazků.

13.10.2017: STATISTIKA: Průmyslová výroba v ČR v srpnu rostla o více než 14 %, zdaleka nejvíce v EU
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat stoupla v srpnu 2017 průmyslová výroba v eurozóně oproti
předchozímu měsíci o 1,4 % a v celé EU o 1,7 %. V meziročním srovnání se srpnem 2016 byl nárůst ještě výraznější, a to
3,8 % v eurozóně a 3,9 % v celé EU. Meziměsíčně v srpnu průmyslová výroba nejvíce vzrostla v České republice (+14,3 %),
na Maltě (+5,4 %) a v Portugalsku (+4,7 %), naopak největší pokles byl zaznamenán v Nizozemí (-2,3 %), Švédsku (-1,8 %),
Francii a Finsku (obě země -0,4 %).

13.10.2017: LEGISLATIVA EU: Rada přijala pozici k nařízení ke sdílení úsilí
Rada pro životní prostředí se na dnešním zasedání dohodla na pozici k nařízení ke sdílení úsilí, které stanovuje závazné cíle
v oblasti snižování emisí skleníkových plynů pro členské státy pro období 2021-2030. Ty se budou vztahovat na emise ze
sektorů, které nespadají do systému EU pro obchodování s emisemi, což jsou například budovy, zemědělství nebo
zpracování odpadu. Cíle pro snížení emisí se pohybují od 0 % do 40 % oproti úrovni v roce 2005. V rámci návrhu se počítá i
s jistou flexibilitou, kdy si budou moci členské státy půjčovat nebo převádět mezi sebou část ročních emisních přídělů.

12.10.2017: ICT: Výbor regionů a Komise spustily platformu pro rozvoj vysokorychlostního internetu
Výbor regionů a Evropská komise dnes spustily platformu, která se bude zabývat rozvojem širokopásmového připojení v
rámci EU. Jejím cílem je přispět k vytvoření lepšího internetového připojení ve všech regionech EU, včetně vesnic a méně
obydlených oblastí, které by jinak byly tržně nezajímavé. Členové se budou scházet minimálně 2x ročně, platforma se nyní
zaměří především na iniciativu WiFi4EU, jejímž cílem je vytvořit přístupové body k internetovému připojení na veřejných
místech po celé EU.

12.10.2017: ZAJÍMAVOSTI: Přechod na e-governement může přinést i rizika
Podle evropských auditorů přináší přechod na e-government, tedy služby elektronické veřejné správy, řadu výhod jak pro
občany, tak pro veřejnou správu, nicméně přináší i řadu rizik. Jedním z nich je otázka odpovědnosti. Pokud se bude
postupně přecházet na automatizovaný systém strojového rozhodování, mohly by některé veřejné orgány, tak jak je dnes
známe, přestat existovat. Otázkou tak je, kdo by v tomto případě nesl odpovědnost za případné chyby rozhodování. Debata
na toto téma se konala při příležitosti 40. výročí založení Evropského účetního dvora.

12.10.2017: ENERGETIKA: Výbor ITRE podpořil revizi směrnice o energetické náročnosti budov
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wifi-pripojeni-pro-obyvatele-eu
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9084/?newsletter=1&datum=1507909422&hash=270a1d9b02a48e0b4d3a62dffa454896b6844269


Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu dnes podpořil návrh nových pravidel týkajících se
energetické náročnosti budov. Cílem revize směrnice je především vytvořit strategii pro podporu investic do energeticky
účinných budov do roku 2050. Kromě toho se návrh zaměřuje na podporu infrastruktury pro elektromobily a zavádění
chytrých nástrojů na sledování a snížení spotřeby energií. Parlament by měl o návrhu hlasovat na konci října na plenárním
zasedání ve Štrasburku.

11.10.2017: STATISTIKA: Objem cestujících v letecké dopravě se loni zvýšil o téměř 6 %
Podle Evropského statistického úřadu Eurostat zaznamenala letecká doprava v roce 2016 výrazný nárůst a využil ji
rekordní počet cestujících. Celkem využilo letecké dopravy v EU 972,7 milionu cestujících, což je o 5,9 % více, než v roce
2015. Česká republika registrovala v porovnání s rokem 2015 nárůst cestujících o 7,9 % a letiště Václava Havla se umístilo
s nárůstem 9,5 % na 28. místě nejvytíženějších letišť v rámci EU.

11.10.2017: LEGISLATIVA EU: Komise chce urychlit dokončení bankovní unie
Evropská komise dnes vydala sdělení, které se zaměřuje na to, jak urychlit dokončení bankovní unie. Podle Komise zajistí
hlubší finanční integrace stabilnější finanční systém v EU, který bude odolnější vůči šokům a podpoří fungování jednotného
vnitřního trhu. Komise mimo jiné navrhuje urychlit schválení bankovního balíčku z listopadu 2016, posunout vyjednávání o
evropském systému pojištění vkladů, snížit počet úvěrů v selhání a případně zavést opatření zaměřená na cenné papíry
zajištěné státními dluhopisy. Tématu prohlubování bankovní unie se bude věnovat i summit eurozóny, který se bude konat
v prosinci.

11.10.2017: ICT: Estonské předsednictví získalo mandát k vyjednávání nových pravidel elektronických
komunikací
Rada dnes udělila mandát estonskému předsednictví pro zahájení vyjednávání s Evropským parlamentem ohledně nových
pravidel pro oblast elektronických komunikací. Estonský ministr pro podnikání a informační technologie Urve Palo uvedl, že
předsednictví získalo od Rady mandát dříve, než se očekávalo a doufá, že se podaří do konce roku dosáhnout pokroku ve
vyjednávání. Pravidla zavádí nový evropský kodex pro elektronické komunikace, upravují rozsah služeb elektronických
komunikací, tak aby reflektovaly některé nové služby, řeší oblast rádiového spektra nebo přístupu operátorů k sítím. Cílem
nových pravidel je podnítit investice do digitální infrastruktury a služeb a zvýšit ochranu spotřebitele. První trialog by měl
začít na konci října.

10.10.2017: DANĚ: Rada podpořila nová pravidla zaměřená na řešení sporů a dvojí zdanění
Evropská komise dnes uvítala schválení nových pravidel týkajících se lepšího řešení sporů v oblasti daní ze strany
členských států. Díky novým pravidlům se budou moci spory týkající se interpretace dohod v oblasti daní řešit rychleji a
efektivněji. Návrh se zabývá také otázkou dvojího zdanění, tedy případů, kdy chtějí dvě nebo více zemí danit příjmy či zisky
stejné osoby nebo firmy.

10.10.2017: ENERGETIKA: Rada přijala nařízení o zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu
Rada včera přijala revizi nařízení o zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, které si klade za cíl zvýšit energetickou
bezpečnost EU a snížit závislost na dodávkách energie ze třetích zemí. Zavádí také mechanismus solidarity, díky kterému
si budou členské státy navzájem pomáhat v případě krizových situací a nedostatku dodávek energií. Nařízení nabyde
platnosti čtvrtým dnem po zveřejnění ve úředním věstníku EU.

10.10.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: EU doufá v posun jednání na půdě WTO
V souvislosti s konáním ministerské konference Světové obchodní organizace (WTO), která proběhne v prosinci v Buenos
Aires, vyzvala komisařka pro obchod Cecilia Malmström k ambicióznímu řešení stávajících otázek v oblasti mezinárodního
obchodu. Podle komisařky je tato multilaterální platforma nejlepší možností pro konstruktivní dialog. Malmström doufá, že
se podaří posunout jednání o návrzích týkajících se podpory zemědělců, rybolovu, obchodu ve službách a e-commerce, a v
oblasti transparentnosti. Jednání se koná od 10. do 13. prosince.

09.10.2017: JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH: Talinská deklarace o eGovermentu
Členské státy Evropské unie a Evropské zóny volného obchodu (EFTA) podepsaly 6. října Talinskou deklaraci o
eGovernmentu. Deklarace se zaměřuje na priority pro zajištění kvalitních a uživatelsky orientovaných digitálních veřejných
služeb pro občany a podniky. Deklarace definuje šest principů nutných k dosažení cílů v horizontu pěti let (2018-2022), jak
na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Patří mezi ně princip komunikace občanů a podniků s veřejnou správou digitální
formou, princip důvěryhodnosti a bezpečnosti, otevřenosti a transparentnosti, či interoperability.

09.10.2017: ICT: Rada podpořila iniciativu na rozvoj bezplatných bodů pro přístup k internetu v EU
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Rada dnes podpořila návrh na vytvoření bezplatných přístupových bodů k internetu v rámci iniciativy WiFi4EU. Přístupové
body budou k dispozici na veřejných místech, jako jsou úřady, knihovny nebo parky a měly by zajišťovat bezpečný
vysokorychlostní internet ve více než 6000 místních komunitách v EU. EU na tuto iniciativu přispěje částkou 120 milionů
euro do roku 2019 a první výzva k předkládání návrhů na projekty bude spuštěna buď na konci tohoto, nebo na začátku
příštího roku.

09.10.2017: LEGISLATIVA EU: Komise zahajuje debatu o budoucnosti kohezní politiky
Evropská komise dnes vydala svou 7. zprávu o kohezi, která hodnotí současný stav ekonomické, sociální a teritoriální
koheze v rámci EU. Ta uvádí, že i přes postupné posilování evropské ekonomiky se míra veřejných investic drží pod úrovní
před začátkem hospodářské krize a mezi regiony existují stále velké rozdíly. Zpráva proto navrhuje, aby byla vytvořena
celoevropská strategie, která by se zaměřila na podporu strukturálních reforem, využití příležitostí globalizace a vyrovnání
rozdílů mezi regiony. Komise plánuje, že na začátku příštího roku spustí veřejnou konzultaci ohledně budoucnosti kohezní
politiky.

19.09.2017: ICT: Komise se rozhodla založit Agenturu EU pro kybernetickou bezpečnost
V návaznosti na projev předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera o stavu Unie dnes Komise představila balíček
opatření, který by měl zajistit lepší ochranu EU proti kybernetickým útokům. Komise se rozhodla vytvořit Agenturu EU pro
kybernetickou bezpečnost. Té bude udělen trvalý mandát, díky kterému bude členským státům pomáhat účinně
předcházet kybernetickým útokům a reagovat na ně. V rámci agentury bude zřízeno Výzkumné centrum pro kybernetickou
bezpečnost a bude vytvořeno schéma rychlé odezvy členských států v případě kybernetického útoku. Kromě toho balíček
obsahuje plán na zřízení nového fondu pro nouzové situace v oblasti kybernetické bezpečnosti a zavedení rámce pro
společnou diplomatickou reakci EU v případě škodlivých kybernetických aktivit.
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