
Zprávy vydané od 10.02.2017 do 17.02.2017

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

17.02.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Parlament ČR projedná CETA
V úterý 21. února projedná Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní
hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé
(první čtení).

17.02.2017: ICT: Europoslanci požadují evropská pravidla pro robotiku a umělou inteligenci
Na plenárním zasedání Evropského parlamentu poslanci včera požádali Komisi o návrh pravidel upravující oblast robotiky a
umělé inteligence, aby se posílily etické standardy a nastavila zodpovědnost za nehody autonomních vozidel. Europoslanci
si jsou vědomi, že několik zemí přijímá regulační normy pro oblast robotiky a EU musí převzít vedoucí úlohu při stanovování
těchto norem, aby nedošlo k tomu, že EU bude nucena převzít normy třetích zemí.

17.02.2017: ZAJÍMAVOSTI: Parlament schválil tři usnesení o představě budoucího vývoje EU
V rámci včerejšího plenárního zasedání schválil Evropský parlament tři usnesení o představě budoucího vývoje Evropské
unie. Hovořilo se zejména o nutnosti posílit schopnost EU jednat za plného využití Lisabonské smlouvy, a to i v případě
nutnosti reformy. Jako nezbytná byla označena potřeba obnovit důvěru občanů a posílit odolnost eurozóny vůči vnějším
šokům.
 
Více informací se můžete dočíst zde 

16.02.2017: ENERGETIKA: Parlament schválil svou pozici k revizi systému obchodování s uhlíkem
Evropský parlament na svém včerejším plenárním zasedání schválil svou pozici týkající se revize systému EU pro
obchodování s emisemi (EU ETS). Europoslanci žádají, aby se tzv. lineární korekční faktor, tedy roční míra snižování
povolenek, zvýšil ze současných 1,74 % na 2,2 % od roku 2021, přičemž nejdříve od 2024 by se dále navýšil na 2,4 %.
Poslanci dále odhlasovali, aby se množství volných povolenek pro letecký sektor snížilo o 10 % oproti průměru v letech
2014-2016. Založit by se měly také fondy, které by sloužily k modernizaci energetického systému v EU a na podporu
obnovitelných zdrojů energie. Parlament nyní začne jednat s maltským předsednictvím ohledně finální verze legislativy.

16.02.2017: ICT: Přenositelnost digitálních služeb
Zástupci členských zemí při EU se včera shodli na nových pravidlech, která umožní spotřebitelům přistoupit v zahraničí za
nulový poplatek k online obsahu zakoupeném doma. Poskytovatelé služeb budou mít právo přerušit online službu v případě,
kdy uživatel nebude moci prokázat trvalé bydliště v členském státě. Velvyslanci potvrdili dohodu předsednictví
s Evropským parlamentem ze 7. února. Po formálním schválení nařízení v Radě a Parlamentu začnou platit nová pravidla
v první polovině roku 2018.
 

16.02.2017: LEGISLATIVA EU: ČR úplně nepřevedla směrnici podporující volný pohyb pracovníků
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8664/?newsletter=1&datum=1487350518&hash=ebd6e3ebe527c174b2dfe09aafe8f6a1798fc825
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8665/?newsletter=1&datum=1487350518&hash=ebd6e3ebe527c174b2dfe09aafe8f6a1798fc825
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8666/?newsletter=1&datum=1487350518&hash=ebd6e3ebe527c174b2dfe09aafe8f6a1798fc825
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170210IPR61812/parliament-sets-out-its-vision-for-the-future-of-europe
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8662/?newsletter=1&datum=1487350518&hash=ebd6e3ebe527c174b2dfe09aafe8f6a1798fc825
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8663/?newsletter=1&datum=1487350518&hash=ebd6e3ebe527c174b2dfe09aafe8f6a1798fc825
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8661/?newsletter=1&datum=1487350518&hash=ebd6e3ebe527c174b2dfe09aafe8f6a1798fc825


Česká republika patří k jedné ze zemí, kterým Evropská komise včera zaslala odůvodněné stanovisko, protože neoznámily
úplné provedení směrnice týkající se práva občanů EU pracovat v jiném členském státě do svých vnitrostátních právních
předpisů. Směrnice si klade za cíl pomoci lidem hledajícím práci v jiném členském státě nebo pracujícím v zahraničí a
zajistit lepší informovanost o jejich právech. Státy EU měly povinnost převést opatření z této směrnice do svých předpisů
do 21. května 2016. ČR má nyní dvouměsíční lhůtu na odeslání reakce.

15.02.2017: FINANCE: Zapojení spotřebitelů do tvorby finančních služeb
Zástupci Rady a Evropského parlamentu se včera dohodli na programu pro podporu zapojení spotřebitelů do politického
rozhodování v oblasti finančních služeb. Dva granty určené na informovanost a zapojení spotřebitelů do legislativního
procesu budou poskytnuty nevládním organizacím - Finance Watch a Better Finance. Dohodu musí nyní formálně schválit
velvyslanci členských zemí při EU a následně formace Rady a Evropský parlament.

15.02.2017: DOPRAVA: Státní podpora pro německou síť elektromobilů
Evropská komise dospěla k závěru, že německý plán na zavedení celostátní infrastruktury pro dobíjení elektromobilů je v
souladu s pravidly EU o státní podpoře. Investice v průběhu čtyř let dosáhnou výše 300 milionů euro, a zabezpečí instalaci
nového standardu vysokorychlostních dobíjecích stanic pro elektromobily, stejně jako rozšíření stávající infrastruktury.
Podpora projektu vyžaduje, aby elektřina pocházela z obnovitelných zdrojů energie a přispívala k evropské strategii pro
nízkoemisní mobilitu. Podpora bude přiřazovaná prostřednictvím otevřeného a transparentního nabídkového řízení.

15.02.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Parlament podpořil dohodu CETA
Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání schválil Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu CETA mezi
EU a Kanadou. Dohoda usnadní přístup evropských podniků na kanadský trh, odstraní cla, zlepší přístup k veřejným
zakázkám a přinese řadu dalších výhod. Kromě jiného je součástí dohody také nový systém investičních soudů (Investment
Court System), který nahrazuje zastaralý systém urovnání sporů mezi investorem a státem (ISDS). Ten však začne plně
platit až po dokončení procesu ratifikace ze strany členských států.
 
Více o dohodě se dozvíte zde 

14.02.2017: STATISTIKA: Průmyslová výroba v prosinci 2016 klesla v eurozóně i celé EU
Podle výsledků Evropského statistického úřadu Eurostat klesla sezónně očištěná průmyslová výroba v eurozóně v prosinci
2016 v porovnání s předchozím měsícem o 1,6 %. V celé EU se jednalo o pokles o 1,0 %. V meziročním srovnání se však
průmyslová výroba zvýšila o 2,0 % v eurozóně a 2,9 % v celé EU. V meziměsíčním srovnání dosáhlo nejlepších výsledků
Chorvatsko (+3,9 %), Řecko a Malta (obě země +2,4 %), nejhorších naopak Irsko (-11,7 %), Německo (-3,1 %) a Česká
republika (-2,2 %).

Celou statistiku naleznete zde

14.02.2017: ZAJÍMAVOSTI: Europoslanci žádají vyšší ochranu whistleblowerů
Evropský parlament dnes na svém plenárním zasedání schválil usnesení, ve kterém žádá zavedení efektivního programu
ochrany tzv. whistleblowerů, tedy tzv. oznamovatelů nekalých praktik, kteří by upozornili na činnosti vedoucí k poškození
finančních zájmů EU. Podle europoslanců by se měl ochranný mechanismus zaměřit na společnosti, veřejné orgány a
neziskové organizace. Návrh také doporučuje založit nezávislý orgán EU, který by měl pobočky v členských státech EU a na
který by se mohli whistlebloweři obrátit. Europoslanci zároveň požadují zavedení dočasné jednotky v rámci Evropského
parlamentu, na kterou by se mohli whistlebloweři obracet.

14.02.2017: ZAJÍMAVOSTI: Komise navrhla nová pravidla komitologie
Komise dnes diskutovala o regulaci komitologie a opatřeních pro navýšení transparentnosti v postupech pro implementaci
legislativy EU. Komisaři navrhli změnit nařízení o komitologii s cílem: změnit pravidla hlasování v poslední fázi postupu
projednávání (odvolací výbor) tak, aby se přihlíželo pouze k hlasům pro nebo proti právnímu aktu; zainteresovat ministry
jednotlivých států tím, že Komise bude moci svolat odvolací výbor podruhé, tentokrát na úrovni ministrů, pokud odborníci
členských států nepřijmou žádné stanovisko; zvýšit transparentnost hlasování na úrovni odvolacího výboru tím, že se
zveřejní hlasy jednotlivých zástupců členských států a v neposlední řadě zaručit, že Komise bude moci požádat Radu
ministrů o stanovisko, pokud odvolací výbor nebude schopen zaujmout jednoznačný postoj. Více informací zde.

13.02.2017: STUDIE: Komise zveřejnila svoji zimní hospodářskou prognózu 2017
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8658/?newsletter=1&datum=1487350518&hash=ebd6e3ebe527c174b2dfe09aafe8f6a1798fc825
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http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7868318/4-14022017-AP-EN.pdf/d735ee06-3a57-4078-9e2d-e54237b2e374
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8655/?newsletter=1&datum=1487350518&hash=ebd6e3ebe527c174b2dfe09aafe8f6a1798fc825
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8657/?newsletter=1&datum=1487350518&hash=ebd6e3ebe527c174b2dfe09aafe8f6a1798fc825
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-273_en.htm
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8654/?newsletter=1&datum=1487350518&hash=ebd6e3ebe527c174b2dfe09aafe8f6a1798fc825


Evropská komise dnes vydala svou zimní hospodářskou prognózu na rok 2017, která hodnotí roky 2016-2018. Poprvé za
téměř 10 let se očekává, že všechny ekonomiky členských států budou ve sledovaném období růst. Eurozóna by měla
podle očekávání Komise zaznamenat růst HDP ve výši 1,6 % v roce 2017 a 1,8 % v roce 2018. Co se týče celé EU, očekává
se růst HDP ve výši 1,8 % v roce 2017 i 2018. Podle odhadů Komise zaznamenala ČR v roce 2016 růst o 2,4 % HDP,
zatímco v roce 2017 se očekává růst 2,6 % a v roce 2018 2,7 %.
 
Kompletní přehled naleznete zde

13.02.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: CETA na plénu Evropského parlamentu
Ve středu 15. února bude plénum  Evropského parlamentu hlasovat o udělení souhlasu s uzavřením Komplexní
hospodářské a obchodní dohody s Kanadou jménem EU. V případě kladného výsledku hlasování bude možné spustit
prozatímní provádění dohody – to lze očekávat nejdříve v průběhu dubna 2017.
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http://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2017-economic-forecast
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