
Zprávy vydané od 14.07.2017 do 21.07.2017

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

21.07.2017: LEGISLATIVA EU: UEAPME nesouhlasí s návrhem Komise na sladění pracovního a soukromého
života
Evropská asociace malých a středních podniků a řemesel UEAPME nesouhlasí s návrhem Evropské komise, který se týká
rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Zatímco Komise vidí řešení v rozšíření volných dní, UEAPME by preferovalo
zvýšení investic do podpůrných služeb, které umožní lepší sladění pracovního a soukromého života. Asociace upozornila
především na negativní dopad na malé a střední podniky a navrhuje, aby se Komise zaměřila hlavně na množství a kvalitu
podpůrných služeb pro rodiny.

21.07.2017: JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH: Studie Parlamentu k revizi pravidel ochrany spotřebitelů
Evropský parlament vydal studii  zaměřující se na návrh, díky kterému by se harmonizovala ochrana spotřebitelů v rámci
online prodeje zboží. Studie se zabývá mimo jiné tím, jaký dopad by mělo zavedení těchto pravidel i pro offline prodej a
uvádí, že harmonizace napříč prodejními kanály by měla pozitivní dopad jak na spotřebitele, tak na podniky. Nicméně
připouští, že pro obchody, které pokrývají jen offline prodej, by harmonizace znamenala dodatečné náklady. Výbor
Evropského parlamentu pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude o návrhu nových pravidel hlasovat 28. září.

21.07.2017: ZAJÍMAVOSTI: BusinessEurope vyzývá k zajištění nezávislého soudnictví v Polsku
V souvislosti s probíhající reformou soudního systému v Polsku vydala Konfederace evropského podnikání BusinessEurope
vyjádření, ve kterém varuje před dopady na podnikatelskou komunitu. Kromě ohrožení zásad právního státu by měla
reforma negativní vliv i na mezinárodní investice. Podle generálního ředitele BusinessEurope je nutné podpořit vytvoření
stabilního, předvídatelného a nezávislého soudnictví, které bude respektovat demokratické principy a zajistí rozvoj
ekonomiky a atraktivitu pro nové investice.

20.07.2017: FINANCE: Celní úřady loni zabavily padělky za 670 milionů euro
Podle zprávy , kterou dnes vydala Evropská komise, bylo v loňském roce celními úřady zadrženo více než 41 milionů
padělaných výrobků v celkové hodnotě 670 milionů euro. Nejčastěji se jednalo o cigarety (24 %), dále pak o hračky (17 %)
a potraviny (13 %), přičemž oproti roku 2015 se počet výrobků zvýšil o 2 %. Zadržené výrobky nejčastěji pocházely z Činy
(80 %), dále pak z Vietnamu a Pákistánu.

20.07.2017: VEŘEJNÉ KONZULTACE: Digitální inovace v oblasti zdravotnictví
Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci týkající se podpory digitálních inovací v oblasti zdravotnictví. Cílem
konzultace je získat informace od odborné i široké veřejnosti ohledně toho, jak zajistit bezpečný přístup ke zdravotním
datům napříč EU, podpořit digitální inovace pro personalizovanou zdravotní péči a využít data pro výzkumné aktivity, čímž
by se zajistila i lepší péče o pacienty. Konzultace je otevřená do 12. října.

19.07.2017:  STATISTIKY: Pokles ve stavebnictví o procento
Podle prvních odhadů Statistického úřadu EU EUROSTAT se sezónně očištěná produkce stavebnictví snížila v květnu v
porovnání s předchozím měsícem o 1,1% v EU a o 0,7% v eurozóně. V dubnu byl zaznamenán mírný nárůst (o 0,2% v
eurozóně a o 0,2% v EU28). V ročním srovnání se jedná o nárůst o 2,5% v EU28 a 2,6% v eurozóně. Stavebnictví rostlo
nejrychleji v Maďarsku, Bulharsku a Itálii.
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19.07.2017: VEŘEJNÁ KONZULTACE: Maloobchodní prodej v kamenných provozovnách i online
Digitalizace mění maloobchodní odvětví v mnoha ohledech. Regulační rámce však nereflektují digitalizaci maloobchodu. Při
výběru osvědčených postupů k usnadnění zřizování maloobchodních provozoven a ke snížení provozních omezení v
maloobchodním odvětví je třeba brát v úvahu tuto novou situaci, ve které se kombinují kamenné obchody s elektronickým
obchodem, a prodej probíhá v prostředí s různými prodejními kanály. Evropská komise vypsala veřejnou konzultaci s
termínem do 8. října, ve které se ptá na názor zúčastněných stran.

19.07.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: CETA se bude provizorně uplatňovat od 21. září, exportéři se musí
registrovat
Evropská komise informovala o tom, že CETA – Kompletní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou se bude
provizorně uplatňovat od 21. září 2017. K tomu, aby mohli evropští exportéři využívat preferenčního celního zacházení,
musí se registrovat v systému registrovaných exportérů (REX). Komise proto vyzývá zájemce, kteří tak ještě neučinili, aby
se v systému co nejdříve registrovali. Termín pro registraci je 31. prosince 2017.

18.07.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Jednání s Mexikem a Mercosur pokračují podle plánu
Evropská komise dnes vydala zprávy shrnující pokrok ve vyjednávání dohod o volném obchodu s Mexikem  a Mercosur.
Zprávy se zaměřují na všechny hlavní oblasti vyjednávání, tedy obchod se zbožím, včetně přístupu na trh, netarifní
opatření, pravidla původu, obchod se službami, veřejné zakázky, práva duševního vlastnictví a další. Podle Komise se u
obou dohod dosáhlo dobrého pokroku a jednání pokračují podle plánu. Další kola jednání proběhnou v září a říjnu.

18.07.2017: ZAJÍMAVOSTI: Komise se zaměřuje na rozvoj regionů
Evropská komise dnes vydala sdělení  s názvem Posílení inovací v evropských regionech představující seznam opatření,
které by měly pomoci regionům lépe investovat do oblastí se silnou konkurenceschopností. Tato tzv. inteligentní
specializaci by měla přispět k rozvoji inovací, digitalizace, dekarbonizace i dovedností. Komise představila návrh dvou
pilotních projektů, z nichž jeden je zaměřený na podporu regionů, které čelí průmyslové transformaci, a druhý na
mezinárodní partnerství podporovaná z fondů EU. Kromě toho se chce Komise také zaměřit na odstranění překážek
bránících vytvoření příznivého podnikatelského prostředí.

18.07.2017: STATISTIKA: Roční míra inflace v červnu mírně klesla
Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že roční míra inflace eurozóny v červnu 2017 oproti předchozímu měsíci mírně
klesla z 1,4 % na 1,3 %. V celé EU byl ve stejném období zaznamenán pokles z 1,6 % na 1,4 %. Nejnižší míra inflace byla
zjištěna v Irsku (-0,6 %), Dánsku (0,4 %) a Rumunsku (0,7 %), nejvyšší naopak v Litvě (3,5 %), Estonsku a Lotyšsku (3,1 %).

17.07.2017: ZAJÍMAVOSTI: Zaměstnanost mládeže v EU není stále ideální
Vývoj zaměstnanosti a sociální situace v Evropě vykazují pozitivní trend. Záporná čísla však spatřujeme na straně
zaměstnanosti mládeže. Vyplývá to z dnešního přehledu Komise o vývoji zaměstnanosti a sociální situaci v Evropě za rok
2017. Zpráva podtrhuje, že zaměstnanost v EU nebyla nikdy tak vysoká jako dnes a nezaměstnanost dosahuje nejnižší
úrovně od prosince 2008. Od roku 2013 bylo v EU vytvořeno 10 milionů pracovních míst. Pro mladé lidi je ale často
obtížnější najít zaměstnání a jsou častěji přijímáni do nestandardních forem zaměstnání a na nejistá pracovní místa.
Přehled se dále zabývá demografickými trendy, mezigenerační solidaritou či rozdíly v odměnách žen a mužů. Průměrný
hrubý hodinový příjem zaměstnaných mužů byl o 16% vyšší než u žen. Přestože rozdíly ve mzdách stále přetrvávají, ženy
jsou kvalifikovanější než muži.

17.07.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Společný návrh EU a Brazílie pro WTO ohledně zemědělských subvencí
Letos na podzim se koná v Buenos Aires ministerská konference Světové obchodní organizace (WTO), která bude věnována
domácí podpoře zemědělských produktů. Evropská unie a Brazílie dnes předložily WTO společný návrh na podporu opatření
v oblasti zemědělské výroby a bezpečnosti potravin. Cílem návrhu je omezit narušení trhu a zajistit zemědělcům, aby byly
zohledněny zvláštní potřeby rozvojových zemí. Návrh také podpořily Kolumbie, Peru a Uruguay. EU také prosazuje nová
řešení dotací v oblasti rybolovu, elektronického obchodu, domácí regulace služeb, transparentnosti pro menší společnosti a
usnadnění investic.
 

17.07.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Rada přijala obchodní preference pro Ukrajinu
Rada dnes přijala dočasné obchodní preference pro Ukrajinu. Nová opatření mají za cíl zlepšit přístup ukrajinských vývozců
na trh EU. Opatření vstoupí v platnost na konci září a budou uplatňována po dobu tří let. Opatření jsou doplňující k těm,
která byla již zavedena na základě asociační dohody mezi EU a Ukrajinou, tj. prozatímně uplatňována od 1. ledna 2016 a
která formálně vstoupí v platnost dne 1. září 2017.
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