
Zprávy vydané od 13.10.2017 do 20.10.2017

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

20.10.2017: DANĚ: EHSV chce stejná daňová pravidla pro sdílenou ekonomiku
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval Evropskou komisi a členské státy k rozšíření daňových pravidel i na
oblast sdílené a digitální ekonomiky. Podle EHSV je zapotřebí vytvořit spravedlivý a vyvážený systém, který by měl být
aplikovaný napříč EU. Zároveň však EHSV vybízí zákonodárce k dodržování zásad neutrality, které zaručují přístup na trh a
spravedlivé podmínky pro klasické i nové formy podnikání.

20.10.2017: MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Evropská legislativa nesmí bránit rozvoji MSP
V rámci zasedání valného shromáždění Evropské konfederace hotelů, restaurací, barů a kaváren HOTREC uvedl generální
ředitel Evropského svazu obchodu EuroCommerce Christian Verschueren, že legislativa EU by neměla bránit rozvoji malých
a středních podniků (MSP) v EU. Podle Verschuerena je důležité, aby kreativita MSP nebyla bržděná přílišnou regulací ze
strany EU. Zároveň uvedl, že je zapotřebí pomoci MSP s digitální transformací a přístupem k financím.

20.10.2017: DOPRAVA: Mezikontinentální lety budou mimo systém ETS až do konce 2023
Zástupci Rady a Parlamentu se neformálně dohodli na prodloužení výjimky ze systému EU pro obchodování s emisemi pro
mezikontinentální lety, a to do 31. prosince 2023. Výjimka měla skončit na konci letošního roku. Návrh obsahuje také
opatření na ochranu systému EU pro obchodování s emisemi v případě „tvrdého“ brexitu, kdy by se velké množství volných
povolenek ze Spojeného království mohlo dostat na evropský trh.

19.10.2017: DOPRAVA: Skupina GEAR 2030 vydala závěrečnou zprávu k automobilovému průmyslu
Skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost a udržitelný růst automobilového průmyslu v Evropské unii GEAR 2030
dnes vydala závěrečnou  zprávu o automobilovém průmyslu. Zpráva doporučuje Komisi zaměřit se na investice do vozidel s
nulovými emisemi a do propojené a automatizované dopravy. Komise se bude doporučeními zabývat a případně může
představit i navazující legislativní návrhy. Již nyní Komise například pracuje na iniciativě na podporu vývoje a výroby baterií.

19.10.2017: ICT: Parlamentní výbor LIBE podpořil zvýšení ochrany soukromí a bezpečnosti elektronických
komunikací
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu dnes odhlasoval návrh revize směrnice o
zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, které by mělo přispět ke zvýšení
ochrany soukromí a bezpečnosti. Návrh se týká telefonních služeb a sms zpráv, stejně tak jako internetových služeb jako
WhatsApp, Skype, Messenger a Facebook. Součástí návrhu je také zrušení tzv. cookie walls, které blokují přístup k
webovým stránkám v případě, že uživatel nesouhlasí s použitím osobních údajů danou stránkou. O návrhu bude dále
hlasovat Parlament na svém plenárním zasedání příští týden.

19.10.2017: ZAJÍMAVOSTI: EU se potřebuje stát atraktivním místem pro investice
Včera se uskutečnil pravidelný trojstranný sociální summit, jehož hlavním tématem byla budoucnost Evropy se zaměřením
na podporu hospodářského a sociálního rozvoje v EU. Na summitu vystoupila také prezidentka Konfederace evropského
podnikání BusinessEurope Emma Marcegaglia, která uvítala opětovné zaměření EU na průmyslovou politiku. Ta by měla
přispět k hospodářskému a sociálnímu rozvoji v EU. Podle Marcegaglia se EU potřebuje stát atraktivnějším místem pro
investice a otevřít se zahraničnímu obchodu, z čehož budou profitovat evropské podniky.
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18.10.2017: STATISTIKA: Produkce ve stavebnictví v srpnu klesla v eurozóně i celé EU
Podle informací  Evropského statistického úřadu Eurostat se produkce ve stavebnictví v srpnu 2017 snížila o 0,4 % v rámci
celé EU a o 0,2 % v rámci eurozóny v porovnání s červencem 2017. Naopak v porovnání se srpnem 2016 se produkce
zvýšila o 3,1 % v celé EU a o 1,6 % v eurozóně. Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenalo Maďarsko (+36,8 %), Polsko (+23,2
%) a Švédsko (+14,7 %). Největší pokles naopak Itálie (-1,1 %), Rumunsko (-0,6 %) a Belgie společně se Španělskem (-0,4
%).

18.10.2017: ICT: Štít na ochranu soukromí funguje dobře, ale je potřeba dál prohlubovat spolupráci
Evropská komise dnes vydala první výroční zprávu hodnotící fungování štítu EU-USA na ochranu soukromí, který byl
spuštěný v dubnu 2016. Cílem štítu je chránit osobní údaje občanů EU, které jsou přenášené do amerických firem. Zpráva
uvádí, že štít zajišťuje adekvátní ochranu dat a podařilo se nastavit i rámec pro podání stížností. Do budoucna by se měla
podpořit užší spolupráce mezi úřady na obou stranách Atlantiku, častější monitorování toho, zda americké firmy plní
povinnosti související se štítem a také zvyšování povědomí o právech občanů EU v rámci štítu.

18.10.2017: FINANCE: Výbor Parlamentu pro praní peněz přijal zprávu a doporučení týkající se Panama
Papers
Výbor pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky včera odhlasoval zprávu o praní špinavých
peněz týkající se tzv. Panama Papers a zároveň schválil doporučení z vyšetřování. Výbor ve svém vyjádření podporuje
výzvu k ustanovení mezinárodní definice offshore finančních center, daňových rájů a daňově rizikových států. Poslanci
souhlasí s návrhem, aby subjekty žádající o offshore účet odůvodnily vlastnictví tohoto účtu a vyzývá k pravidelné
aktualizaci, propojení a veřejné přístupnosti k registrům skutečného vlastnictví. O zprávě a doporučení se bude dále
hlasovat na plenárním zasedání Parlamentu v prosinci.

17.10.2017: ICT: Evropské organizace požadují rozvoj elektronického zdravotnictví
V rámci konference na vysoké úrovni o elektronickém zdravotnictví dnes zveřejnilo sdružení více než 100 evropských
organizací prohlášení, ve kterém požadují podpořit rozvoj elektronického zdravotnictví. Prohlášení identifikuje jednotlivé
problémy bránící implementaci elektronického zdravotnictví v EU. Většímu rozvoji v této oblasti brání např. nedůvěra lidí,
nedostatečné propojení systémů či nejasný právní rámec. Kromě toho je potřeba vyřešit otázky týkající se kybernetické
bezpečnosti nebo bezpečnosti dat.

17.10.2017: STATISTIKA: Roční míra inflace v září téměř beze změn
Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že v září 2017 dosáhla roční míra inflace v eurozóně míry 1,5 % a oproti srpnu
2017 zůstala beze změn. V celé EU míra inflace mírně vzrostla, a to z 1,7 % v srpnu na 1,8 % v září. Nejnižší míra inflace
byla zaznamenaná na Kypru (0,1 %), v Irsku (0,2 %) a Finsku (0,8 %), nejvyšší naopak v Litvě (4,6 %), Estonsku (3,9 %) a
Lotyšsku (3,0 %). Míra inflace v ČR dosáhla 2,5 %.

17.10.2017: LEGISLATIVA EU: Parlamentní výbor EMPL schválil nová pravidla pro vysílání pracovníků
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu včera podpořil revizi směrnice o vysílání pracovníků. Ta by
měla zajistit, že vyslaní pracovníci budou mít stejné podmínky v daném státě jako místní zaměstnanci. Návrh stanovuje
maximální délku vyslání na 24 měsíců, po této době se na zaměstnance začnou vztahovat veškeré podmínky státu, ve
kterém pracuje. Legislativa se prozatím bude týkat i mezinárodní silniční dopravy a to do momentu schválení vlastní
legislativy, která je součástí balíčku mobility. O návrhu by měl jednat celý Parlament na svém plenárním zasedání příští
týden.

16.10.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: EU zveřejnila zprávu shrnující vyjednávání obchodní dohody s Mexikem
V souvislosti se zatím posledním kolem vyjednávání dohody o volném obchodu mezi EU a Mexikem, které proběhlo v září v
Bruselu, dnes Evropská komise zveřejnila zprávu hodnotící pokrok ve vyjednávání a texty tří návrhů ze strany Mexika. Ty se
týkají vína a alkoholu, motorových vozidel a obvyklých výjimek, které se mohou uplatnit z bezpečnostních a zdravotních
důvodů. Poslední kolo se zaměřilo na všechny oblasti dohody, včetně obchodu se zbožím, službami, investice a technické
překážky obchodu. Další kolo jednání začne 25. listopadu a bude se konat v Mexiku.

16.10.2017: STATISTIKA: ČR měla v roce 2016 nejméně obyvatel ohrožených chudobou nebo sociálních
vyloučením v EU
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat bylo v roce 2016 ohroženo chudobou nebo sociálních vyloučením
23,4 % obyvatel EU. To je o 1,6 % méně než v roce 2012. Nejméně obyvatel ohrožených chudobou nebo sociálním
vyloučením bylo zaznamenáno v ČR (13,3 %), Finsku (16,6 %) a Dánsku (16,7 %). Na druhé straně nejvíce ohrožených
obyvatel bylo zaznamenáno v Bulharsku (40,4 %), Rumunsku (38,8 %) a Řecku (35,6 %).

16.10.2017: LEGISLATIVA EU: Komise vydala pokyny k dárcovství potravin
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Evropská komise dnes vydala pokyny, díky kterým by se mělo usnadnit dárcovství potravin v rámci EU. Cílem pokynů je
odstranit překážky, které brání dárcovství, a zajistit, aby se dárcovství řídilo dostatečnými hygienickými pravidly a pravidly
pro informování spotřebitelů, čímž se zajistí, že darované jídlo bude splňovat bezpečnostní standardy. Další oblastí, na
kterou se pokyny zaměřují, jsou pravidla DPH související s dárcovstvím.
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