
Zprávy vydané od 10.11.2017 do 17.11.2017

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

17.11.2017: ZAJÍMAVOSTI: Hospodářský růst je základem pro sociální blahobyt
Prezidentka Konfederace evropského podnikání BusinessEurope Emma Marcegaglia na dnešním sociálním summitu v
Göteborgu uvedla, že ekonomický rozvoj je základem pro sociální blahobyt v EU. Podle ní musí Evropa reagovat na
ekonomické a sociální výzvy jednotně a zlepšit svou konkurenceschopnost, produktivitu a zaměstnanost, tak aby měla
dostatek prostředků na financování sociální politiky. Podmínkou pro větší hospodářský růst je podle prezidentky
implementace klíčových reforem.

17.11.2017: STATISTIKA: Výroba ve stavebnictví v EU v září klesla o 0,4 %
Výroba ve stavebnictví v září 2017 oproti předchozímu měsíci v eurozóně mírně stoupla o 0,1 %, zatímco v celé EU klesla o
0,4 %. Ukazují to první odhady Evropského statistického úřadu Eurostat. Oproti září 2016 byl zaznamenán nárůst výroby o
3,1 % v eurozóně a 2,6 % v celé EU. Co se týče jednotlivých států, nejlépe se meziměsíčně dařilo stavebnictví ve Slovinsku
(+4,0 %) a Nizozemí (+1,1 %), největší pokles byl zaznamenán v Rumunsku (-4,6 %). Maďarsku (-3,8 %) a Slovensku (-2,4
%).

17.11.2017: ZAJÍMAVOSTI: Dnes byl vyhlášen evropský pilíř sociálních práv
Ve švédském Göteborgu se dnes koná Sociální summit pro spravedlivá pracovní místa a růst, na kterém byl vyhlášen
evropský pilíř sociálních práv. Ten obsahuje 20 principů, které by měly zajistit rovné podmínky a přístup na pracovní trh,
férové pracovní podmínky, dynamický pracovní trh a sociální ochranu pracovníků v EU. Podle předsedy Evropské komise
Jean-Claude Junckera by měl pilíř pomoci vyřešit současné výzvy jako je vysoká nezaměstnanost mladých, nerovnost a
měnící se podmínky na pracovním trhu.

16.11.2017: STATISTIKA: Míra inflace v říjnu klesla, meziročně však zaznamenala nárůst
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat klesla roční míra inflace v říjnu v porovnání s předchozím měsícem
o 0,1 % v eurozóně i v celé EU a dosáhla 1,4 %, respektive 1,7 %. V meziročním srovnání se říjnem 2016 se však jedná o
nárůst o 0,9 % v eurozóně a 1,2 % v celé EU. Nejnižší míra inflace byla v říjnu tohoto roku zaznamenána na Kypru (0,4 %),
v Irsku, Řecku a Finsku (0,5 %), nejvyšší naopak v Litvě (4,2 %), Estonsku (4,0 %) a Spojeném království (3,0 %). Míra
inflace v České republice dosáhla 2,8 %.

16.11.2017: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Komise spustila nástroj na sledování kvality ovzduší
Evropská komise společně s Evropskou agenturou pro životní prostředí spustila nový index kvality ovzduší, který umožňuje
sledování kvality ovzduší v reálném čase. Zároveň Komise publikovala atlas kvality ovzduší, ve kterém uvádí původ
jemných částic (prach, kouř, pal, apod.) v ovzduší.

16.11.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Ukrajině se daří implementovat reformy, pokročit musí zejména v boji proti
korupci
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9158/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9159/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8450588/4-17112017-AP-EN.pdf/161a6e8b-2d72-4681-ab12-fdf10a70cb46
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9157/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4643_en.htm
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9154/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8456366/2-16112017-AP-EN.pdf/f8123350-5adf-4d76-a829-19bd0fe0535f
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9155/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5
http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/urban-pm25-atlas-air-quality-european-cities
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9156/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9156/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5


Evropská komise včera vydala zprávu hodnotící implementaci reforem stanovených v asociační dohodě s Ukrajinou. Zpráva
uvádí, že Ukrajina pokračuje v implementaci strukturálních reforem, což má pozitivní vliv na ekonomiku a sociální oblast.
Podařilo se také zajistit důležité legislativní změny v oblasti trhu s elektřinou, energetické účinnosti, vzdělávání a
decentralizace, stejně jako v oblasti zdravotnictví a penzijním systému. Podle zprávy je nutné výrazně pokročit v boji proti
korupci, zejména je nutné rychle zřídit protikorupční soud. Asociační dohoda měla pozitivní vliv na obchod Ukrajiny s EU,
který se v období leden-červenec 2017 zvýšil o 28,4 % oproti stejnému období v roce 2016.

15.11.2017: LEGISLATIVA EU: Parlament podpořil nová antidumpingová pravidla
Evropský parlament na dnešním plenárním zasedání podpořil neformální dohodu s Radou ze začátku října týkající se
přísnějších pravidel EU v boji proti dumpingovým a dotovaným dovozům ze třetích zemí. Mezi nová opatření patří to, že při
rozhodování o antidumpingových opatřeních se bude brát v potaz i dopad sociálního a environmentálního dumpingu.
Komise bude sledovat situaci ve třetích zemích a bude vydávat zprávy o fungování ekonomik ve třetích zemích. V rámci
nových pravidel nevzniká pro evropské firmy žádné další důkazní břemeno nad rámec stávajících povinností. Nová pravidla
musí ještě formálně potvrdit Rada.

15.11.2017: ZAJÍMAVOSTI: Evropský byznys žádá posun v jednání o brexitu
Delegace svazů průmyslu z celé EU jednala v pondělí 13. listopadu s britskou premiérkou Theresou May ohledně vývoje ve
vyjednávání brexitu. Prezidentka Konfederace evropského podnikání BusinessEurope Emma Marcegaglia uvedla, že
evropský byznys je velice znepokojen pomalým tempem vyjednávání brexitu. Podle ní je důležité zajistit přechodné období,
které by se co nejvíce podobalo stávajícímu stavu, což by zajistilo jistotu pro podniky i občany. Zároveň vyzvala britskou
vládu, aby představila konkrétní návrhy řešení tří hlavních oblastí vyjednávání, kterými jsou práva občanů, situace ohledně
Irska a finanční vypořádání. Za Svaz průmyslu a dopravy ČR, který je členem BusinessEurope, se jednání zúčastnila
generální ředitelka Dagmar Kuchtová.

15.11.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Komise představila strategii na podporu obchodu a investic v rozvojových
zemích
Evropská komise včera představila sdělení definující strategii na pomoc rozvojovým zemím. Jejím cílem je podpořit zapojení
rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, podpořit investice a tím bojovat proti chudobě v těchto zemích. Sdělení
navrhuje zlepšit kombinování a koordinaci nástrojů k financování rozvojové pomoci, zlepšit součinnost obchodních dohod
EU a dalších nástrojů na podporu obchodu, jako je například nový plán vnějších investic, a posílit sociální a environmentální
udržitelnost a inkluzivní hospodářský růst.

14.11.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Komise začne vyjednávat novou asociační dohodu s Chile
Rada včera podpořila udělení mandátu Evropské komisi pro zahájení vyjednávání asociační dohody s Chile. Cílem
vyjednávání je modernizovat asociační dohodu mezi EU a Chile, která je stará 14 let a posílit tak vzájemné vztahy. Podle
komisařky pro obchod Cecilie Malmström přispěje dohoda k prohloubení již nyní výborných vztahů mezi oběma celky. První
kolo vyjednávání bude zahájeno 16. listopadu v Bruselu, další kolo je naplánované na začátek příštího roku.

14.11.2017: LEGISLATIVA EU: Parlament schválil revizi nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
Evropský parlament dnes na plenárním zasedání podpořil revizi nařízení o spolupráci mezi zeměmi EU při ochraně
spotřebitele, která by měla zajistit lepší ochranu evropských spotřebitelů v rámci online nákupů. Nová pravidla mají za cíl
vyplnit mezery, které vznikají v důsledku odlišných právních norem jednotlivých států. Nařízení mimo jiné povoluje vyžádat
informace o nepoctivých obchodnících od registrátorů domén a bank, testování obchodů pomocí nákupů pod skrytou
identitou (mystery shopping), ukládání pokut a povinnost přiměřených náprav a náhradách škody. Nařízení nyní musí být
schváleno Radou EU. Přijatý text Evropského parlamentu k návrhu nařízení naleznete zde. 

14.11.2017: STATISTIKA: HDP EU i eurozóny podle odhadů vzrostlo meziročně o 2,5 %
Podle bleskového odhadu Evropského statistického úřadu Eurostat stouplo HDP v EU v průběhu 3. čtvrtletí 2017 o 0,6 % a o
2,5 % v porovnání s 3. čtvrtletím 2016. Stejných výsledků dosáhla i eurozóna. HDP České republiky vzrostlo v porovnání s 2.
čtvrtletím 2017 o 0,5 % a o 5 % v porovnání s 3. čtvrtletím 2016.

13.11.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Estonské předsednictví vytvořilo mapu sankcí EU
Estonské předsednictví spustilo tzv. mapu sankcí EU , což je přehledný online nástroj, který poskytuje shrnující informace o
sankcích EU vůči třetím zemím. Nástroj zároveň poskytuje informace o tom, proč byly sankce uvaleny, na jaké oblasti se
vztahují, jejich časové vymezení a také legislativní dokumenty vydané EU. Po skočení estonského předsednictví na konci
roku 2017 bude nástroj předán do správy další předsednické zemi.

13.11.2017: VEŘEJNÉ KONZULTACE: Falešné zprávy a šíření dezinformací online
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https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_implementation_report_on_ukraine.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9152/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171110IPR87817/parliament-passes-new-anti-dumping-rules-to-protect-eu-jobs-and-industry
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9153/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5
https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-and-cbi-statements-following-meeting-european-business-groups-uk-prime
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9150/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9150/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com_2017_667_f1_communication_from_commission_to_inst_en_v3_p1_954389.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9151/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4606_en.htm
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9148/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171110IPR87814/buying-online-parliament-beefs-up-protection-against-fraudsters
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&amp;format=PDF&amp;reference=A8-0077/2017&amp;secondRef=151-151&amp;language=EN
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9149/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8444168/2-14112017-BP-EN.pdf/2de0034c-e53f-4bf7-ac31-c553a2ce7de5
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9147/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5
https://www.sanctionsmap.eu/
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9145/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5


Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci zaměřenou na falešné zprávy a šíření dezinformací online. Zároveň
vytvořila expertní skupinu na vysoké úrovni skládající se z akademiků, zástupců online platforem, zpravodajských médií a
organizací občanské společnosti. Cílem konzultace je získat informace o rozsahu problému, zhodnocení již přijatých
opatření a doporučení případných budoucích akcí. Konzultace je otevřená do 23. února 2018.

13.11.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Rada uložila sankce vůči Venezuele
Rada EU dnes rozhodla o uložení sankcí vůči Venezuele. Jedná se o první sankce EU vůči jihoamerické zemi. Rada EU takto
rozhodla v souvislosti s negativním vývojem v zemi. Sankce v podobě embarga se týkají vojenského zboží a vybavení, které
by mohlo být použito k vnitřním represím.
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9146/?newsletter=1&datum=1510930563&hash=05cdf4caed6cb378625169efcd99fc88d4f322a5

