
Zprávy vydané od 13.04.2017 do 21.04.2017

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

21.04.2017: STATISTIKA: Výroba ve stavebnictví v únoru rostla v eurozóně i celé EU
Výroba ve stavebnictví eurozóny vzrostla v únoru 2017 oproti předchozímu měsíci o 6,9 %. Ukazují to výsledky  Evropského
statistického úřadu Eurostat. V celé EU byl ve stejném období zaznamenán nárůst o 4,4 %. V meziročním srovnání rostla
výroba ve stavebnictví eurozóny o 7,1 %, zatímco EU28 o 5,2 %.

21.04.2017: LEGISLATIVA: EUROCHAMBRES vydalo stanovisko k blokovým výjimkám pro přístavy a
infrastrukturu
Evropská asociace obchodním a průmyslových komor EUROCHAMBRES vydala svoje stanovisko k návrhu revize obecného
nařízení o blokových výjimkách v rámci státní pomoci pro přístavy a infrastrukturu. Podle EUROCHAMBRES je návrh nařízení
ve stávající podobě nejasný a některé výklady pravidel by mohly nevhodně omezovat aktivity členských států. Asociace
proto požaduje, aby Komise svůj návrh změnila a podpořila tím investice veřejného sektoru. Konkrétní připomínky
naleznete zde.

20.04.2017: ZAJÍMAVOSTI: Předseda Evropského parlamentu jednal s premiérkou Mayovou o brexitu
Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani dnes navštívil britskou premiérku Theresu Mayovou, aby spolu jednali o
dopadu brexitu na evropské občany. Tajani zdůraznil, že je zejména zapotřebí zachovat práva občanů EU žijících ve Velké
Británii a Britů žijících v EU, ať už se jedná o studenty, zaměstnance nebo celé rodiny. To je podle předsedy hlavní prioritou
Evropského parlamentu.

20.04.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Přebytek obchodu se zbožím eurozóny byl za únor mírně nižší, než v
loňském roce
Podle prvních odhadů Evropského statistického úřadu Eurostat dosáhl vývoz zboží eurozóny do třetích zemí v únoru 2017
170,3 mld. euro, což je nárůst o 4 % oproti únoru loňského roku. Dovoz ze třetích zemí zaznamenal ve stejném období
nárůst o 5 % a dosáhl 152,6 mld. euro. Výsledný přebytek obchodu se zbožím tak činí 17,8 mld. euro, což je o 0,4 mld. euro
méně, než v únoru loňského roku.

19.04.2017: VEŘEJNÁ KONZULTACE: Spotřební daň u alkoholu a alkoholických nápojů
Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci týkající se spotřební daně u alkoholu a alkoholických nápojů. Stávající
pravidla jsou platná od roku 1992 a určují podmínky, podle kterých se definují produktové kategorie, metody výpočtu
spotřební daně a případné výjimky. Komise spouští konzultaci v návaznosti na výsledky průzkumu, který ukazuje, že je
zapotřebí stanovit jasnější daňová pravidla, která by podpořila malé producenty alkoholu a také by znemožnila prodej
nebezpečného padělaného alkoholu. Konzultace  je otevřená do 7. července 2017.

19.04.2017: STATISTIKA: Inflace eurozóny klesla na 1,5 %
Data, která dnes vydal Evropský statistický úřad Eurostat, ukazují, že roční míra inflace poklesla v březnu 2017 z 2,0 % v
předchozím měsíci na 1,5 %. V celé EU byl zaznamenán pokles z 2,0 % na 1,6 %. Nejnižší míra inflace byla v březnu
registrována v Rumunsku (0,4 %), Irsku a Estonsku (obě země 0,6 %), nejvyšší naopak v Lotyšsku (3,3 %), Litvě (3,2 %) a
Estonsku (3,0 %). Inflace v ČR dosáhla ve sledovaném období 2,6 %.
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