
Zprávy vydané od 15.09.2017 do 22.09.2017

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

22.09.2017: STATISTIKA: Výroba ve stavebnictví v červenci mírně stoupla v eurozóně i celé EU
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat stoupla v červenci 2017 oproti předchozímu měsíci výroba ve
stavebnictví o 0,2 % v eurozóně a o 0,5 % v celé EU. V meziročním srovnání s červencem 2016 se jedná o nárůst o 3,4 % v
eurozóně a o 3,6 % v celé EU. Meziměsíčně se v červenci výroba nejvíce zvýšila ve Švédsku (+7,9 %), Polsku (+4,3 %) a
Slovensku (+2,8 %), zatímco největší pokles zaznamenalo Slovinsko (-8,6 %), ČR (-2,5 %) a Maďarsko (-2,1 %).

22.09.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: EU a USA podepíší dohodu o pojištění a zajištění
EU a Spojené státy dnes podepíší dvoustrannou dohodu o pojištění a zajištění. Dohoda zvýší ochranu spotřebitelů, sníží
náklady a administrativní zátěž pojišťoven a zajišťoven v EU působících na území USA. V souladu s cíli Investičního plánu
pro Evropu umožní tato dohoda zajistitelům, aby posílili své investiční kapacity. Zajišťovny odhadují, že mají v USA přibližně
40 miliard dolarů, které by mohly být investovány do vytváření pracovních míst a hospodářského růstu. Podpis dohody
zajistí, že některé části dohody vstoupí prozatímně v platnost. Finální souhlas k plnému uplatňování dohody musí vyjádřit
ještě Evropský parlament a Rada.

22.09.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Evropské i kanadské podniky vítají dohodu CETA
Konfederace evropského podnikání BusinessEurope a Business Council of Canada (BCC) přivítaly vstup Komplexní
hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) v platnost. Podle prezidenta BCC Johna Manleyho se jedná o
přelomovou dohodu, která přinese výhody občanům i podnikům. Podle generálního ředitele BusinessEurope Markuse J.
Beyrera dohoda mimo jiné zlepší podmínky pro evropské podniky, které chtějí působit v Kanadě, zajistí transparentní
pravidla pro veřejné zakázky a zavede fungující pravidla původu.

21.09.2017: LEGISLATIVA EU: Komise navrhuje zdanění digitální ekonomiky
Evropská komise dnes přijala sdělení, které navrhuje nová pravidla pro danění digitální ekonomiky. Sdělení představuje
výzvy, kterým členské státy v současné době čelí v rámci digitální ekonomiky, a navrhuje možná řešení. Podle Komise je
stávající daňový rámec v EU zastaralý a neodpovídá současným potřebám. Cílem Komise je zajistit soudržný přístup EU ke
zdanění digitální ekonomiky, který podporuje klíčové priority týkající se dokončení jednotného digitálního trhu.

21.09.2017: ZAJÍMAVOST: Chcete exportovat do Belgie? Přijďte se poradit!
10. 10. 2017 se koná tradiční akce Meeting Point CzechTrade v rámci 59. Mezinárodního strojírenského veletrhu v
Kongresovém centru brněnského výstaviště. Na akci budou přítomni specialisté na zahraniční trhy a ředitelé zahraničních
kanceláří CzechTrade. V případě zájmu o konzultace zdarma se zaregistrujte zde.

21.09.2017: ICT: EU a USA kladně hodnotí spolupráci v oblasti ochrany dat
Tento týden se ve Washingtonu sešli zástupci vlády Spojených států, Evropské komise a úřadů EU pro ochranu údajů k
prvnímu výročnímu zhodnocení spolupráce v oblasti ochrany dat. Hodnocení se zaměřilo především na tzv. štít na ochranu
soukromí (Privacy Shield), který funguje od roku 2016 a k němuž se připojilo více než 2400 organizací. Jeho cílem je chránit
základní práva občanů EU, jejichž osobní údaje byly převedeny do Spojených států a také zvýšit právní jistotu podniků,
které podléhají transatlantickému přenosu dat. EU i Spojené státy americké potvrdily svůj společný zájem i nadále
pokračovat ve spolupráci.
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20.09.2017: FINANCE: Komise navrhla reformovat strukturu dohledu nad kapitálovými trhy
Evropská komise dnes navrhla reformovat strukturu dohledu nad kapitálovými trhy s cílem vytvořit silnější a integrovanější
rámec v EU. Klíčovými body návrhu jsou silnější koordinace dohledu napříč EU a zajištění přímého dohledu Evropského
orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) nad kapitálovými trhy v oblastech správy dat, aktérů a vstupu na kapitálové trhy a
v oblasti vyšetřování zneužívání trhu. Dále reforma navrhuje poskytnout evropským orgánům dohledu (ESA) větší
suverenitu při rozhodování a zajistit jejich finanční stabilitu. Lepší fungování dohledu pomůže finančnímu sektoru EU splnit
svůj primární cíl, kterým je směrovat úspory na produktivní investice a podpořit tak hospodářský růst.

20.09.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: CETA zítra vstupuje prozatímně v platnost
Zítra prozatímně vstoupí v platnost Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA). Dohoda zruší
celní sazby pro české vývozce a dovozce, otevře kanadský trh a umožní českým firmám ucházet se o veřejné zakázky v
Kanadě, podpoří investice mezi ČR a Kanadou a pomůže malým podnikům vyvážet více do Kanady. CETA plně a definitivně
vstoupí v platnost po ratifikaci dohody všemi členskými státy. Aby mohli exportéři plně využívat výhod CETA, musí se do
konce tohoto roku registrovat v systému REX. Přehled příležitostí pro ČR vyplývajících z CETA naleznete zde

20.09.2017: JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH: Komise vytvoří platformu k přeshraniční spolupráci
Evropská komise dnes oznámila, že vytvoří tzv. kontaktní místo pro hranice, což bude síť odborníků poskytujících
poradenství ohledně přeshraničních záležitostí v EU. Cílem iniciativy je využit hospodářský potenciál přeshraničních regionů
a podpořit jejich spolupráci. Odborníci budou spolupracovat s členskými státy, regionálními a místními orgány a podniky
prostřednictvím nové online sítě ke shromáždění a sdílení osvědčených postupů pro spolupráci v oblastech jako pracovní
příležitosti, usnadnění podnikání a přístup k veřejným službám (např. zdravotní péče a veřejná doprava) v přeshraničních
oblastech. Tato platforma bude v provozu od ledna 2018.

19.09.2017: ICT: Komice se rozhodla založit Agenturu EU pro kybernetickou bezpečnost
V návaznosti na projev předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera o stavu Unie dnes Komise představila balíček
opatření, který by měl zajistit lepší ochranu EU proti kybernetickým útokům. Komise se rozhodla vytvořit Agenturu EU pro
kybernetickou bezpečnost. Té bude udělen trvalý mandát, díky kterému bude členským státům pomáhat účinně
předcházet kybernetickým útokům a reagovat na ně. V rámci agentury bude zřízeno Výzkumné centrum pro kybernetickou
bezpečnost a bude vytvořeno schéma rychlé odezvy členských států v případě kybernetického útoku. Kromě toho balíček
obsahuje plán na zřízení nového fondu pro nouzové situace v oblasti kybernetické bezpečnosti a zavedení rámce pro
společnou diplomatickou reakci EU v případě škodlivých kybernetických aktivit.

19.09.2017: ENERGETIKA: Deklarace e-Energy si klade za cíl digitalizovat energetický sektor
Zástupci členských států, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energie Miguel Arias Cañete a evropské průmyslové
asociace dnes v rámci konference na vysoké úrovni o nové struktuře trhu s elektřinou podepsali v Tallinnu deklaraci o
digitalizaci v energetice (e-Energy Declaration). Cílem deklarace je posílit spolupráci mezi veřejným sektorem a
společnostmi, tak aby spotřebitelé mohli získat co nejlepší ceny a poskytovatele služeb prostřednictvím digitálních řešení.

19.09.2017: ICT: Komise navrhla soubor pravidel pro volný tok neosobních údajů v EU
Evropská komise navrhla v návaznosti na projev o stavu Unie předsedy Jean-Claude Junckera nový soubor pravidel pro
volný tok neosobních údajů v EU. Podle komisařky pro digitální ekonomiku a společnost Mariji Gabriel umožní nová opatření
pro uchovávání a zpracování neosobních údajů posílit konkurenceschopnost evropských podniků a modernizovat veřejné
služby. Neosobní údaje již nebudou omezeny hranicemi státu, avšak stále budou dostupné pro regulační kontrolu
příslušnými orgány. Členské státy tak nebudou moci nutit organizace skladovat data na území daného státu, pouze v
případě, kdy se jedná o data související s veřejnou bezpečností. Kromě toho by měl být vytvořen kodex chování EU, který
by měl zjednodušit změnu poskytovatelů cloudových služeb.

18.09.2017: PRŮMYSL: Komise představila obnovenou strategii průmyslové politiky EU
Komise představila obnovenou strategii průmyslové politiky EU, kterou oznámil ve svém projevu o stavu Unie předseda
Evropské komise Jean-Claude Juncker. Jejím cílem je, aby se EU stala lídrem v oblasti inovací, digitalizace a dekarbonizace.
Komise tímto dokumentem sdružuje všechny horizontální a odvětvově zaměřené iniciativy na podporu průmyslu do
komplexní strategie. Strategie obsahuje nové iniciativy v oblasti oběhového hospodářství, volného toku jiných než osobních
údajů, čisté a propojené mobility, kybernetické bezpečnosti, duševního vlastnictví, veřejných zakázek i surovin.

18.09.2017: ICT: Rada se zaměří na zdanění nových obchodních modelů digitální ekonomiky

Strana 2/3

http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9027/?newsletter=1&datum=1506093153&hash=295c10b85f67543d81ab61e10f115c49e18d8e68
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170920-esas-factsheet_en.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9026/?newsletter=1&datum=1506093153&hash=295c10b85f67543d81ab61e10f115c49e18d8e68
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/february/tradoc_155339.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9028/?newsletter=1&datum=1506093153&hash=295c10b85f67543d81ab61e10f115c49e18d8e68
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9025/?newsletter=1&datum=1506093153&hash=295c10b85f67543d81ab61e10f115c49e18d8e68
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9023/?newsletter=1&datum=1506093153&hash=295c10b85f67543d81ab61e10f115c49e18d8e68
https://www.eu2017.ee/tallinn-e-energy-declaration
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9024/?newsletter=1&datum=1506093153&hash=295c10b85f67543d81ab61e10f115c49e18d8e68
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9022/?newsletter=1&datum=1506093153&hash=295c10b85f67543d81ab61e10f115c49e18d8e68
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c8b9aac5-9861-11e7-b92d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&amp;format=PDF
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9021/?newsletter=1&datum=1506093153&hash=295c10b85f67543d81ab61e10f115c49e18d8e68


Na neformálním zasedání ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti, které proběhlo v pátek 15. září, diskutovali
ministři o úpravě daňových pravidel pro společnosti, tak aby odpovídala současným požadavkům a mohla být apllikována
na digitální ekonomiku. Ministři se shodli, že současná daňová pravidla neberou v potaz nové obchodní modely digitální
ekonomiky a je potřeba je aktualizovat. Shodli se také, že ideální by bylo mít jednotná pravidla v celé EU, tak aby Evropa
neztrácela svou konkurenceschopnost oproti jiným regionům. Ministři uvedli, že chtějí v této věci rychle pokročit a
dosáhnout společného porozumění na zasedání Rady Ecofin v prosinci.
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