
Zprávy vydané od 09.06.2017 do 16.06.2017

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

16.06.2017: ZAJÍMAVOSTI: První jednání o brexitu začne v pondělí
Hlavní vyjednavači brexitu Michel Barnier za Evropskou komisi a David Davis za Spojené království se včera dohodli na tom,
že vyjednávání ohledně článku 50, tedy vystoupení Spojeného království z EU, budou zahájena v pondělí 19. června.
Jednání se zaměří na práva občanů, finanční vypořádání a také na vztahy se Severním Irskem. Kromě toho budou strany
jednat o struktuře budoucího vyjednávání. Agendu jednání naleznete zde.

16.06.2017: JEDNOTNÝ TRH: Evropský trh dronů již za dva roky
SESAR dnes představil návrh, jak by mohly být používány drony v nízké letecké úrovni, a to bezpečným a k prostředí
příznivým způsobem. Toto prostředí zahrnuje výšku do 150 metrů. Od roku 2019 by EU měla mít pravidla pro registraci
dronů a operátorů dronů, jejich elektronickou identifikaci a geografické vymezení. Evropská agentura pro leteckou
bezpečnost nyní připravuje ve spolupráci s členskými státy a průmyslem celoevropská pravidla, která budou
implementovat nařízení pro leteckou bezpečnost. O nařízení nyní jedná Evropský parlament a Rada. Komise bude také
financovat projekty zaměřené na integraci dronů do leteckého systému. V neposlední řadě zřídí expertní skupinu pro další
vývoj evropské politiky dronů.

16.06.2017: JEDNOTNÝ TRH: Vyšetřování společností kvůli licenčním a distribučním praktikám
Evropská komise zahájila ve středu 14. června vyšetřování společností Nike, Sanrio a Universal Studios kvůli jejich
licenčním a distribučním praktikám. Cílem vyšetřování je odhalit, zda tyto společnosti neporušily pravidla EU pro oblast
hospodářské soutěže tím, že bránily obchodníkům v prodeji zboží, na které jim poskytly licenci, přes hranice a po internetu
v rámci EU.

15.06.2017: DOPRAVA: Diskuse europoslanců s komisařkou Bulc o balíčku mobility
Poslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu budou v pondělí diskutovat s komisařkou Bulc o
balíčku mobility. V úterý se budou poslanci tohoto výboru zabývat výchozí kvalifikací a pravidelným školením řidičů
některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a řidičskými průkazy, přeshraničními zásilkovými službami,
kontrolami bezpečnosti silniční dopravy a přístupem k povolání podnikatele v silniční dopravě.

15.06.2017: ICT: Europoslanci chtějí jasnější pravidla pro online platfromy
Skupina poslanců Evropského parlamentu dnes přijala nelegislativní text, který volá po zkvalitnění aktuálních pravidel,
která by se měla přizpůsobit digitalizaci. Poslanci volají po vyjasnění zodpovědnosti platforem online, pro nastavení
podmínek pro umožnění porovnatelnosti služeb online a offline, lepším opatření proti nepravdivým informacím a
nelegálnímu prodeji zboží a praktik online.

15.06.2017: LEGISLATIVA EU: Parlament přijal pozici k rejstříku transparentnosti
Evropský parlament dnes přijal na tzv. Konferenci předsedů mandát pro jednání s Evropskou komisí a Radou ohledně
povinného rejstříku transparentnosti pro lobbisty, kteří jednají se zástupci evropských institucí. Cílem Parlamentu je, aby se
návrh vztahoval i na Radu, zajistil právní jistotu, pokrýval jak přímé, tak nepřímé formy lobbingu a zlepšil kvalitu dat, která
jsou do rejstříku transparentnosti zadávána. Přijetím mandátu mohou začít třístranná vyjednávání mezi institucemi, tzv.
trialog.
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8899/?newsletter=1&datum=1497631721&hash=4276196108a75ee2b9303cffe0b35cc700f849aa
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8895/?newsletter=1&datum=1497631721&hash=4276196108a75ee2b9303cffe0b35cc700f849aa
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170609IPR77015/online-platforms-fight-fake-news-protect-privacy-foster-fair-competition
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8897/?newsletter=1&datum=1497631721&hash=4276196108a75ee2b9303cffe0b35cc700f849aa


14.06.2017: ZAJÍMAVOSTI: Průzkum ohledně vzdělávání, školení a zaměstnanosti
Evropská komise spustila online průzkum, který má za cíl zjistit potřeby osob, které hledají podporu a informace v oblasti
vzdělávání, školení a zaměstnanosti. Komise žádá o zpětnou vazbu širokou veřejnost (studenty, pracovníky, uchazeče o
práci, zaměstnavatele, školitele a poradce). Termín pro zodpovězení průzkumu je stanoven na 18. června.

14.06.2017: STATISTIKA: Průmyslová výroba se v dubnu zvýšila v eurozóně i celé EU
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat stoupla v dubnu 2017 průmyslová výroba v eurozóně oproti
předchozímu měsíci o 0,5 %. V celé EU byl ve stejném období zaznamenán nárůst 0,2 %. Při meziročním porovnání s
dubnem 2016 se průmyslová výroba zvýšila o 1,4 % v eurozóně i v celé EU. V ČR byl v dubnu 2017 zaznamenán
meziměsíční nárůst o 0,6 %.

14.06.2017: ENERGETIKA: Energetické štítky A-G mají zelenou
Evropský parlament včera schválil označování energetické účinnosti stupnicí A-G u domácích spotřebičů. Nové štítky by
měly být zavedeny do konce roku 2019. Kritéria pro zařazení výrobků do jednotlivých skupin budou pravidelně
aktualizována. Stane se tak, když bude 30 % výrobků prodávaných na trhu EU, spadat do třídy A nejvyšší energetické
účinnosti nebo pokud 50 % těchto výrobků bude spadat do dvou hlavních tříd A a B energetické účinnosti.

13.06.2017: FINANCE: Poslanci žádají adekvátní rozpočet pro kohezní politiku po roce 2020
Evropský parlament dnes na svém plenárním zasedání přijal stanovisko, ve kterém žádá, aby se kohezní politika po roce
2020 zaměřila na snížení stále existujících rozdílů mezi jednotlivými regiony EU. Podle europoslanců stávající kohezní
politika přispěla velkou měrou ke snížení dopadů nedávné ekonomické krize, nicméně v rámci EU stále přetrvávají značné
rozdíly. Parlament proto vyzývá, aby byl na kohezní politiku po roce 2020 určen adekvátní rozpočet, byla zajištěna lepší
synergie mezi jednotlivými fondy a snížena celková administrativní náročnost fondů.

13.06.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Mezisektorové zasedání EU-Japonsko
Konfederace evropského podnikání BusinessEurope dnes pořádala šesté mezisektorové zasedání evropských a japonských
organizací související s probíhajícím vyjednáváním obchodní dohody mezi EU a Japonskem. Podle generálního ředitele
BusinessEurope Markuse J. Beyrera ukazuje tento dialog odhodlání spolupracovat a podpořit obchodní a investiční
spolupráci. Doufá také, že setkání bude mít pozitivní dopad na probíhající vyjednávání, která by se měla blížit ke svému
závěru. Společné prohlášení ze zasedání naleznete zde.

13.06.2017: VNITŘNÍ TRH: Nadnárodní firmy budou zveřejňovat informace o zaplacených daních
Právní výbor Evropského parlamentu přijal návrh, který vyžaduje od nadnárodních společností, aby podávaly informace o
tom, jak a kde platí daně (s možnými výjimkami v případě obchodně citlivých informací). Informace se budou týkat i o
daních placených mimo EU. Opatření se týká společností s celosvětovým obratem od 750 milionů euro a více. Právní výbor
Evropského parlamentu přijal návrh zprávy, která bude předložena k přijetí na plenárním zasedání, nezískal však
kvalifikovanou většinu potřebnou pro zahájení vyjednávání s Radou.

12.06.2017: JEDNOTNÝ TRH: Vysílání pracovníků na Radě pro zaměstnanost
Na čtvrtečním zasedání Rady pro zaměstnanost budou ministři diskutovat o Evropském semestru se zaměřením na
doporučení pro členské státy a Evropském pilíři sociálních práv. Ministři také budou informováni o pokroku jednání o
revidované směrnici o vysílání pracovníků, směrnici o přístupnosti zboží a služeb, revidovaném nařízení o koordinaci
systémů sociálního zabezpečení a genderových otázkách. V neposlední řadě budou ministři vyzváni k přijetí všeobecného
přístupu ke směrnici o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům. Den poté se bude Rada
věnovat zdraví dětí a spolupráci v oblasti zdravotních systémů.

12.06.2017: JEDNOTNÝ TRH: Rada dosáhla kompromisu k přeshraničnímu prodeji online
Rada přijala 8. června postoj ke směrnici stanovující nová pravidla pro smlouvy mezi podnikateli a spotřebiteli při dodávce
digitálního obsahu a digitálních služeb. Cílem návrhu je poskytnout spotřebitelům vysokou úroveň ochrany a právní jistotu
při přeshraničním nákupu online. Kompromis Rady se vztahuje k předmětu směrnice, opravným prostředkům pro
nedostatek dodávek a neshodu, lhůty pro odpovědnost dodavatele a tzv. obrácené důkazní břemeno (důkazní břemeno pro
nedostatek shody je po dobu 1 roku na dodavateli). Směrnice se týká digitálního obsahu, OTT, balíčků a zpracování
osobních údajů. Spotřebitelé by měli mít nárok na smluvní opravné prostředky nejen na základě smluv, kdy platí za
digitální obsah nebo službu, ale také v případech, kdy poskytují pouze osobní údaje, které budou zpracovávány dodavateli.
Jednání s Evropským parlamentem budou zahájena na podzim, tj. poté co Parlament přijme svou pozici.

12.06.2017: ICT: Vyjádření DIGITALEUROPE ke směrnici o digitálním obsahu
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Evropská asociace digitálního průmyslu DIGITALEUROPE uvítala změny, které v rámci své pozice přijala Rada k směrnici o
digitálním obsahu. Asociace oceňuje zejména snahy vyhnout se překrývání s obecným nařízením na ochranu osobních
údajů a zajistí lepší výklad legislativy. DIGITALEUROPE naopak kritizuje souhlas Rady s principem, že uživatelé platí svými
daty, což může mít negativní dopad jak na uživatele, tak na podniky. Podle asociace to také může omezit vznik a růst
nových podniků. Kromě toho DIGITALEUROPE nesouhlasí s tím, aby se na vestavěný digitální obsah vztahovala stejná
legislativní pravidla, jako na hmotné zboží.
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