
Zprávy vydané od 12.05.2017 do 19.05.2017

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

19.05.2017: FINANCE: Europoslanci podpořili EFSI 2.0
Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu souhlasí s rozšířením a posílením Evropského
fondu pro strategické investice, tzv. EFSI 2.0. Cíl pro mobilizované investice stanovený na 315 miliard euro do roku 2018 se
navyšuje na 500 miliard euro do roku 2020.

19.05.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: EU a Japonsko podporují dokončení obchodní dohody
Konfederace evropského podnikání BusinessEurope pořádala ve středu 17. 5. pracovní snídaní věnovanou pokroku ve
vyjednávání dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem. Mezi klíčové body dohody řadí generální ředitel
BusinessEurope Markus J. Beyrer zajištění přístupu na trh, odstraněni netarifních bariér, ochranu geografických označení,
vytvoření mechanismu pro kvalitní nastavení regulatorní spolupráce a také zajištění přístupu k veřejným zakázkám. Hlavní
vyjednavatel dohody na straně Japonska Yoichi Suzuki uvedl, že EU je pro Japonsko ideální obchodní partner, kterému
záleží na liberalizaci obchodu a zajištění ochrany spotřebitelů.

19.05.2017: VNITŘNÍ TRH: Maloobchod je služba
Generální advokát Soudního dvora EU dnes vydal stanovisko k případu Visser (C-31/16). Generální advokát se domnívá, že
by měl být maloobchod ve smyslu Směrnice o službách považován za službu. To potvrzuje dřívější judikaturu Soudního
dvora Evropské unie a zvyšuje právní jistotu pro maloobchodní podniky v EU. Evropský svaz obchodu EuroCommerce toto
stanovisko uvítal a doufá, že se jím bude Soudní dvůr při přijímání svého rozhodnutí řídit.

18.05.2017: STUDIE: Žáci začínají s cizími jazyky v nižším věku
Evropská komise dnes zveřejnila studii s názvem Klíčová data o výuce cizích jazyků v evropských školách, která ukazuje, že
výuka cizích jazyků v EU nabírá pozitivní trend. S výukou cizích jazyků začínají žáci v čím dál nižším věku a pokračují v ní
během celé doby povinné školní docházky. Navíc roste i počet žáků středních škol, kteří se učí dva cizí jazyky. Nicméně i
přesto zůstává počet studentů, kteří mají zájem se dva jazyky učit, poměrně nízký.

18.05.2017: ICT: Parlament podpořil odstranění překážek pro přístup k placenému online obsahu v rámci EU
Členové Evropského parlamentu na dnešním plenárním zasedání odsouhlasili návrh nařízení, které umožní občanům EU
získat přístup k předplaceným online službám v rámci celé EU během dovolené, studií nebo v rámci služebních cest. Návrh
se týká služeb jako Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify a dalších. Poskytovatelé těchto služeb budou mít možnost
použít efektivní a přiměřený přístup pro ověření toho, že se uživatel nepřestěhoval do jiného členského státu, ve kterém
mohou být jiná pravidla pro autorská práva. Poskytovatelé služeb budou muset také zaručit, že jakékoliv zpracování
osobních údajů bude přiměřené. Návrh musí být ještě schválen členskými státy v Radě. Členské státy poté budou mít 9
měsíců na implementaci nových pravidel.

18.05.2017: ICT: Komise udělila Facebook pokutu ve výši 110 milionů euro
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8842/?newsletter=1&datum=1495206316&hash=b8858095c95babd85c8d09ba0d057e61daffba27
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Evropská komise dnes udělila společnosti Facebook pokutu ve výši 110 milionů euro za to, že ji během šetření z roku 2014
o převzetí společnosti WhatsApp poskytla zavádějící informace. Při notifikaci akvizice v roce 2014 společnost Facebook
informovala Komisi, že nebude schopna vytvářet spolehlivé automatické propojení mezi účty uživatelů Facebook a účty
uživatelů společnosti WhatsApp. V srpnu 2016 však společnost WhatsApp oznámila aktualizaci svých smluvních podmínek
a zásad ochrany osobních údajů, včetně možnosti propojení telefonních čísel uživatelů služby WhatsApp s identitami
uživatelů Facebooku. Komise tak zjistila, že technická možnost tohoto automatického propojení existovala již v roce 2014 a
Facebook byl s touto možností seznámen. Dnešní rozhodnutí se týká výhradně poskytnutí zavádějících informací, nikoliv
rozhodnutí autorizujícího fúzi z r. 2014 či národních postupů ohledně ochrany osobních údajů a ochrany spotřebitele.

17.05.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Nižší cla pro Srí Lanku
Evropská komise oznámila, že od pátku 19. května odstraní významnou část zbývajících cel pro výrobky ze Srí Lanky mířící
na evropský trh. Na druhou stranu srílanská vláda slíbila efektivně implementovat opatření na zlepšení lidských práv,
ochrany životního prostředí a řádné správy. Odstranění cel se bude týkat 66 % celních položek, včetně textilních výrobků a
rybolovu.

17.05.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Oběhové hospodářství - Mise do Kolumbie (16. - 19. října 2017)
Evropská komise pořádá obchodní misi do Kolumbie ve dnech 16. až 19. října 2017 na téma Oběhové hospodářství,
společně s Forém oběhového hospodářství amerického kontinentu (CEFA). Program zahrnuje setkání na vysoké úrovni a
technické schůzky s veřejnými orgány, mezinárodními organizacemi a podnikatelskými organizacemi, a vedlejší akce
týkající se biologické rozmanitosti. Účast pro firmy je bezplatná, cestovní náklady a náklady na ubytování si hradí
účastníci sami. Zde můžete stáhnout návrh agendy.
 
Registrace je otevřena do 31. července a pouze pro společnosti v EU. Registrujte se zde. Po dosažení maximálního
počtu účastníků se registrace může uzavřít dříve.

17.05.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Při obchodním vyjednávání musí o investicích rozhodovat členské státy
Soudní dvůr EU dne 16. května rozhodl v případu Singapur iniciovaném Evropskou komisí. Rozhodnutí je relevantní pro
oblast vyjednávání obchodních dohod EU a kompetencí Unie směrem k členským státům. Soud rozhodl, že Evropská
komise má výlučnou pravomoc v oblasti dopravy, duševního vlastnictví a udržitelného rozvoje. Oblast investic a řešení
sporů nebude moci být rozhodována bez souhlasu členských států. Znamená to, že dohoda o volném obchodu se
Singapurem, která obsahuje investiční ustanovení, se tímto stává smíšenou dohodou, tj. že všechny národní parlamenty (a
tam kde je nutné i regionální parlamenty) ji budou muset ratifikovat, podobně jako tomu bylo v případě dohody s Kanadou.

17.05.2017: ZAJÍMAVOSTI: Europoslanci vítají postoj Rady k vyjednávání brexitu
Evropský parlament na svém dnešním plenárním hlasování přivítal vodítka pro jednání o brexitu odsouhlasená Radou 29.
dubna. Europoslanci vítají zejména to, že jednání o budoucím vztahu mezi EU a Velkou Británií se neuskuteční před
vyjednáním konkrétního pokroku ve vyjednávání brexitu. Vítají také zaměření na zajištění práv občanů EU ve Velké Británii
a výzvu EU, aby Velká Británie dostála svým finančním závazkům. Detailní mandát pro vyjednávání brexitu by měl být
odsouhlasen 22. května.

16.05.2017: ZAJÍMAVOSTI: Parlament podporuje výrazné snížení potravinového odpadu v EU
Členové Evropského parlamentu na dnešním plenárním zasedání podpořili nelegislativní usnesení, ve kterém vyzývají ke
snížení potravinového odpadu o 30 % do 2025 a o 50 % do roku 2030. Kromě toho europoslanci žádají vyjasnění rozdílů
mezi výrazy „minimální trvanlivost“ a „spotřebujte do“, tak aby tyto výrazy byly pro spotřebitele více srozumitelné.
Parlament také žádá, aby byly učiněny legislativní kroky, které by usnadnily udělování potravinových darů.

16.05.2017: STATISTIKA: HDP eurozóny i EU28 rostlo v prvním čtvrtletí 2017 o 0,5 %
Podle informací  Evropského statistického úřadu Eurostat vzrostlo HDP eurozóny v prvním čtvrtletí 2017 o 0,5 %, stejně tak
jako HDP v celé EU. V porovnání s prvním čtvrtletím předchozího roku se jedná o nárůst o 1,7 % v eurozóně a 2,0 % v celé
EU. HDP ČR rostlo v prvním kvartálu letošního roku o 1,3 %, v meziročním srovnání pak o 2,9 %.

15.05.2017: ICT: Reakce na přezkum strategie Komise z 10. května
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Evropská komise vydala 10. května přezkum své strategie pro vytvoření jednotného digitálního trhu, který shrnuje
dosavadní progres a navrhuje další kroky v plnění strategie. Přezkum se zaměřuje na 3 klíčové oblasti, mezi které patří
ekonomika založená na datech, kybernetická bezpečnost a online platformy.
 
Na přezkum Komise reagují tři obchodní platformy, BUSINESSEUROPE, DIGITALEUROPE a EUROCHAMBRES (v latest
documents). BUSINESSEUROPE a DIGITALEUROPE kroky Komise v zásadě vítají. BUSINESSEUROPE upozorňuje na nutnost
vyvážené právní úpravy, která bude pouze tam, kde je to nutné – tedy kde selhává trh. Ten má zůstat přístupný
společnostem. Legislativa by měla zůstat technologicky neutrální, aby stačila rychlým změnám. DIGITALEUROPE apeluje na
Komisi, aby se zaměřila na rozvoj digitálních schopností ve vzdělávacích systémech. Je podle něj nutné zlepšit digitální
schopnosti u pracovníků. Upozorňuje na potřebnou kyberochranu. Dále vyjadřuje své obavy z Nařízení ePrivacy a Směrnice
eCommerce. Naopak EUROCHAMBRES kritizuje Komisi pro její zaměření především na zákazníky. Obává se, že kroky
Komise povedou spíše k odrazení od přeshraničního online obchodování než jeho posílení. Upozorňuje, že tato úprava má
sloužit jak zákazníkům, tak obchodníkům. Lepší prostředí pro obchodníky se totiž ve finále také odrazí v lepší nabídce pro
zákazníky.

15.05.2017: ICT: BusinessEurope vyzývá k zaměření na klíčové cíle strategie pro jednotný digitální trh
V souvislosti se spuštěním přezkumu strategie Evropské komise pro vytvoření jednotného digitálního trhu v EU vydala
Konfederace evropského podnikání BusinessEurope prohlášení, ve kterém tento záměř Komise vítá. Podle generálního
ředitele BusinessEurope Markuse J. Beyrera je přezkum příležitostí zaměřit se na klíčové cíle strategie a vytvořit skutečný
jednotný digitální trh, ze kterého budou profitovat jak občané, tak podniky v EU. Beyrer zároveň uvedl, že EU by měla
podpořit proces digitalizace ekonomiky a vytváření nových obchodních modelů. Nová legislativa by se měla vytvářet pouze
v těch případech, pokud dojde k selhání trhu.
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