
Zprávy vydané od 13.01.2017 do 20.01.2017

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

20.01.2017: VEŘEJNÁ KONZULTACE: Průběžné plnění plánu na vytvoření unie kapitálových trhů
Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci k průběžnému plnění strategie na vytvoření unie kapitálových trhů.
Cílem konzultace je zjistit zpětnou vazbu od zúčastněných stran ohledně toho, jak by mohl být současný program
implementace unie kapitálových trhů aktualizován a zlepšen. Na základě příspěvků bude vytvořen návrh úprav akčního
plánu plnění strategie. Do konzultace se můžete zapojit zde, a to až do 17. března 2017.

20.01.2017: STATISTIKA: Přebytek běžného účtu EU činil v listopadu 2016 15,8 mld. eur
Podle prvních odhadů Evropského statistického úřadu Eurostat činil přebytek běžného účtu EU28 v listopadu 2016 15,8 mld.
eur, což je o 0,8 mld. eur více, než v říjnu minulého roku. V meziročním srovnání s listopadem 2015 přebytek běžného účtu
stoupl ještě výrazněji, konkrétně o 5,7 mld. eur.

Celou statistiku naleznete zde

19.01.2017: LEGISLATIVA EU: Parlament schválil usnesení k evropskému pilíři sociálních práv
Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání schválil usnesení, ve kterém popisuje svá doporučení ohledně
evropského pilíře sociálních práv. Parlament vyzývá Komisi, aby navrhla celoevropská pravidla, která se budou vztahovat
na všechny formy zaměstnání, včetně prací na vyžádání zprostředkovaných digitálními platformami. Poslanci také vyzvali
členské státy, aby se zaměřily na potírání nenahlášených prací. Dále navrhují zavést evropskou kartu sociálního
zabezpečení, která by zajišťovala ochranu pro zaměstnance, kteří přispívají do systému sociální zabezpečení, a díky níž by
bylo možné sledovat příspěvky zaměstnanců.
 
Více informací naleznete zde 

19.01.2017: ICT: Komise vítá zlepšení opatření hospodářské soutěže v distribuci audioknih ze strany
společností Amazon a Apple
Evropská komise vítá dohodu o ukončení všech výlučných závazků týkajících se nabídky audioknih a jejich distribucí mezi
dceřinou společností Amazon Audible a Apple. Tento krok povede k větší konkurenceschopnosti v distribuci volně
stažitelných audioknih v Evropě. Nyní tak bude Audible moct dodávat audioknihy ze svého portfolia platformám třetích
stran a Apple pořizovat audioknihy od alternativních dodavatelů. Dále budou vydavatelé a agregátoři obsahu moci uzavřít
dohody o distribuci přímo se společností Apple. 

19.01.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Mise v Jižní Africe na téma oběhové hospodářstí
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Ve dnech 2. - 5. května 2017 se uskuteční mise do Jižní Afriky na téma oběhové hospodářství. Mise vedená pod taktovkou
GŘ pro životní prostředí Evropské komise má za cíl posílit spolupráci Evropské unie a Jižní Afriky v environmentální oblasti.
Tato spolupráce zároveň otevírá možnosti pro nové investice a vytváření pracovních míst. Cílem iniciativy je tedy využít
nabízející se obchodní příležitosti zapojením obchodních zástupců ekologických podniků do této delegace.
 
Součástí programu mise je setkání s politickými představiteli a klíčovými osobnostmi ze sféry oběhového hospodářství a
prezentace na téma specifik podnikání v této oblasti.
 
V případě zájmu o účast se prosím registrujte emailem na Veronique.Hveulle@ec.europa.eu. Registrace běží do 31. března
2017. Více informací o misi naleznete zde.

19.01.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Spravedlivější podmínky v evropských autopůjčovnách
K dnešnímu dni ukončila Evropská komise spolupráci s národními úřady pro ochranu spotřebitele, v rámci které společně
zkoumaly podmínky v evropských autopůjčovnách. Spolupráce byla zahájena loni poté, co vzrůstal počet stížností na
autopůjčovny v EU. Nejčastějším problémem byla nutnost platit na místě vyšší cenu, než jaká byla uvedena při rezervaci.
Komise a národní úřady zkoumaly praktiky pěti největších autopůjčoven v EU a vyjednaly nové a férové podmínky. Díky
nim mají autopůjčovny povinnost například uvádět celkovou cenu rezervace včetně všech poplatků, dodat srozumitelný
popis hlavních podmínek zapůjčení a poskytnou jasné informace o doplňkovém pojištění a vyúčtování paliva.

18.01.2017: STATISTIKA: Objem výroby ve stavebnictví stoupl v EU o 0,4 %
Podle prvních odhadů Evropského statistického úřadu Eurostat stoupla výroba ve stavebnictví v eurozóně a EU28 po
očištění o sezónní vlivy v listopadu minulého roku o 0,4 % v porovnání s údaji z října téhož roku. V říjnu se výroba ve
stavebnictví zvýšila o 0,4 % v eurozóně a o 0,3 % v EU28, přičemž v ČR se snížila o 1,4 % a poté v listopadu stoupla o 2,8
%.
 
Celou statistiku naleznete zde.
 

18.01.2017: ZAJÍMAVOSTI: Tajani v čele Evropského parlamentu
Bývalý komisař Antonio Tajani (IT, EPP) byl včera zvolen do čela Evropského parlamentu. Voleni byli také místopředsedové
Evropského parlamentu (14), jedním z nich je Pavel Telička (ČR/ANO11).

18.01.2017: STATISTIKA: Inflace eurozóny se v prosinci zvýšila na 1,1 %
Podle odhadu Evropského statistického úřadu Eurostat dosáhla roční míra inflace eurozóny v prosinci 2016 hodnoty 1,1 %,
což je o 0,6 % více, než v listopadu 2016. V rámci celé EU dosáhla roční míra inflace za prosinec 2016 hodnoty 1,2 %, což
představuje nárůst o 0,6% z listopadových hodnot. Česká republika zaznamenala nárůst inflace ve výši 2,1%. Podle odhadů
rostly v prosinci nejvíce ceny pohonných hmot (+0,21%), zeleniny (+0,07%) a topného oleje (+0,05%).
 
Celou statistiku naleznete zde.

17.01.2017: STATISTIKA: Export zboží do třetích zemí rostl v listopadu v eurozóně i celé EU
Podle prvních odhadů Evropského statistického úřadu Eurostat stoupl v listopadu 2016 export zboží eurozóny do zbytku
světa o 6 % oproti listopadu 2015 na 184,2 mld. eur. Ve stejném období se zvýšil i dovoz zboží, a to z 150,9 mld. eur na
158,3 mld. eur, což dává přebytek obchodu se zbožím s třetími zeměmi ve výši 25,9 mld. eur. Co se týče celé EU, ta
zaznamenala nárůst exportu do třetích zemí o 5 % na 156,8 mld. eur, stejnou měrou rostl i import (149,9 mld. eur).
Přebytek obchodu se zbožím EU28 tedy činil 6,9 mld. eur.

Celou statistiku naleznete zde

17.01.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Společná zpráva EU a USA shrnující postup ve vyjednávání TTIP
EU a Spojené státy americké dnes vydaly společné zhodnocení vývoje vyjednávání Transatlantického obchodního a
investičního partnerství mezi EU a USA (TTIP), které se začalo vyjednávat v červenci 2013. Zpráva shrnuje postup zejména
v oblasti přístupu na trh, technických regulací a globálních pravidlech obchodu, včetně udržitelného rozvoje, pracovních a
environmentálních standardů. Kromě toho zpráva uvádí oblasti, ve kterých zůstávají ještě nevyřešené otázky. Jedná se
například o přístup na trh veřejných zakázek, ochranu investic ve vztahu k právu států regulovat nebo oblast zeměpisných
označení.

Celou zprávu naleznete zde

17.01.2017: ZAJÍMAVOSTI: Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER) 2018
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Stále je možné zasílat přihlášky do soutěže o cenu pro Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER) pro rok 2018. Cílem
tohoto ocenění je především podpora regionů a měst, které jsou průkopníky v realizaci inovativních podnikatelských
strategií, jež vedou k vytvoření lepšího podnikatelského prostředí prostřednictvím chytrých regulací a podpoře MSP a
start-upů. Přihlášky je možné podat do 7. dubna 2017. V minulosti uspěla například španělská autonomní oblast
Extremadura (2017) či město Lisabon (2015). Výbor regionů pořádá v Bruselu dne 26. ledna informační den týkající se EER
pro rok 2018.
 
Více informací naleznete zde. 

16.01.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Komise vítá úspěšný závěr jednání o dohodě mezi EU a USA o pojištění a
zajištění
V pátek 13. ledna byla po více než dvaceti letech diskuzí a roce formálních vyjednávání úspěšně uzavřena jednání o
dohodě mezi EU a USA o pojištění a zajištění. Pravidla stanovená v dohodě se vztahují na obezřetnostní výhody, které
budou uděleny zajišťovnám a pojišťovnám zemí EU působícím v USA a opačně, dále pak i na výměnu informací mezi orgány
dohledu na obou stranách Atlantiku. Na základě této dohody budou odstraněny kolaterální a místní požadavky přítomnosti
pro přeshraničně působící zajišťovny za předpokladu, že splní podmínky stanovené v dohodě. V souladu s cíli Investičního
plánu pro Evropu a unii kapitálových trhů dohoda umožní vyšší investice ze strany zajistitelů. 

16.01.2017: POZVÁNKA: International Matchmaking Event - GENERA 2017
V úterý 28. března bude v Madridu zahájen 20. ročník dvoudenního mezinárodního veletrhu energetiky a životního
prostředí - Genera 2017, který sdružuje přední odborníky z odvětví obnovitelných energií a energetické účinnosti, kteří na
veletrhu představí nejnovější pokroky z oblasti, s evropskými podniky. Součástí programu veletrhu budou také B2B a C2C
setkání.
 
Více informací zde. 

16.01.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Evropský průmysl podporuje dohodu CETA
Aliance pro konkurenceschopný evropský průmysl (ACEI), jejímž členem je mimo jiné i Konfederace evropského podnikání
BusinessEurope, ale i další evropské sektorové organizace, vydala zprávu, ve které vyzývá Evropský parlament, aby
podpořil Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu (CETA). V únoru totiž bude Parlament o dohodě hlasovat na svém
plenárním zasedání. Podle ACEI posílí CETA vzájemný obchod, podpoří hospodářský růst a tvorbu nových pracovních míst,
ale také výrazně posílí vzájemné vztahy dvou vysoce vyspělých ekonomik a strategických partnerů.

Celou zprávu naleznete zde
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