
Zprávy vydané od 16.12.2016 do 23.12.2016

Vážení přátelé,

v rámci služeb CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU přinášíme aktuální informace.

Jedná se o poslední přehled v tomto roce. Další přehled obdržíte 6. ledna 2017.

S přáním klidných svátků a úspěšného roku 2017,

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

23.12.2016: PRŮZKUM: Evropany nejvíce trápí migrace a terorismus
Podle včera vydaného standardního průzkumu Eurobarometr jsou migrace a terorismus dvě nejzávažnější témata, se
kterými se EU v současné době musí potýkat. Přistěhovalectví označila jako hlavní zdroj obav téměř polovina respondentů,
zatímco terorismus zmínila třetina dotázaných. Mezi další zmíněná témata patří hospodářská situace, stav veřejných
financí členských států a nezaměstnanost. Průzkum zároveň ukázal, že oproti jarní verzi tohoto průzkumu se zvýšila
podpora politických priorit Evropské komise ze strany občanů EU.

Celý průzkum naleznete zde

23.12.2016: FINANCE: Nová expertní skupina Komise pro udržitelné finance
Evropská komise včera oznámila založení nové expertní skupiny na vysoké úrovni, která se bude zabývat udržitelnými
financemi. Cílem této skupiny bude do konce roku 2017 vypracovat doporučení EU strategie pro udržitelné finance. Komise
následně vytvoří plán implementace těchto doporučení do pravidel EU. Skupina se bude skládat z 20 zástupců občanské
společnosti, finančního sektoru a akademického sektoru. Tento krok je jednou z iniciativ stanovených ve strategii pro
vytvoření unie kapitálových trhů.

23.12.2016: FINANCE: Nová iniciativa na podporu financování sociálních podniků a mikrofinancování
Evropský investiční fond a Evropská komise dnes informovaly o založení nové iniciativy na podporu mikrofinancování a
financování sociálních podniků, tak aby mohly rozšiřovat své podnikatelské aktivity. Iniciativa by měla pomocí posilování
kapacit přispět ke zlepšení přístupu k financím, zejména prostřednictvím počátečního financování a rizikového kapitálu, a
podporovat jejich další rozvoj. Posilování kapacit by mělo probíhat zejména prostřednictvím otevírání nových poboček
poskytovatelů finančních prostředků, investicemi do lidských zdrojů nebo zaváděním nových IT nástrojů. Iniciativa je
součástí programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI).

22.12.2016: LEGISLATIVA EU: Komise navrhuje zlepšit fungování celní unie
Evropská komise včera vydala sdělení, které stanovuje strategickou vizi vývoje celní unie ve 21. století. Celní unie je jedním
ze základních pilířů EU a význam jejího dobrého fungování roste jak v oblasti bezpečnosti, tak při rozvoji podnikání. Komise
proto ve svém sdělení navrhuje podpořit spolupráci mezi členskými státy, zefektivnit činnost téměř 120 000 zaměstnanců
působících v rámci celé EU a podporovat sdílení nejlepších postupů mezi národními orgány. Kromě toho sdělení obsahuje
návrh na zlepšení a sjednocení IT systémů pro celní procedury v rámci celé EU.

Celé sdělení naleznete zde

22.12.2016: VNĚJŠÍ VZTAHY: EU chce modernizovat celní unii s Tureckem
Společně s návrhem na modernizaci celní unie EU včera Evropská komise požádala Radu o udělení mandátu pro zahájení
vyjednávání o modernizaci celní unie mezi EU a Tureckem. Podle Komise by měla modernizace celních pravidel pozitivní
přínos pro evropské firmy působící především v oblasti potravinářství, zemědělství a služeb. Turecko je pro EU 5. největší
partner z hlediska obchodu, objem vzájemného obchodu má hodnotu okolo 140 miliard eur ročně.

Strana 1/3

http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8571/?newsletter=1&datum=1482501311&hash=7fd55619aeb9ee7287700eba0a1e9533b7dc6475
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion//includes/images/mimetype/pdf1.gif
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8573/?newsletter=1&datum=1482501311&hash=7fd55619aeb9ee7287700eba0a1e9533b7dc6475
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8572/?newsletter=1&datum=1482501311&hash=7fd55619aeb9ee7287700eba0a1e9533b7dc6475
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8568/?newsletter=1&datum=1482501311&hash=7fd55619aeb9ee7287700eba0a1e9533b7dc6475
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_813_en.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8569/?newsletter=1&datum=1482501311&hash=7fd55619aeb9ee7287700eba0a1e9533b7dc6475


22.12.2016: DANĚ: Evropská komise navrhla možnost národních výjimek pro obecný reverse charge
Evropská komise dnes navrhla možnost pro členské státy dočasně uplatňovat tzv. obecný reverse charge v daném
členském státě, který o to požádá. Prodeje mezi podniky s částkou větší než 10 tisíc euro by mohly být fakturovány bez
DPH s tím, že poslední obchodník by byl zodpovědný za DPH. Tento návrh byl iniciován Českou republikou. Cílem je zamezit
podvodům typu carousel.

21.12.2016: VNĚJŠÍ VZTAHY: Spolupráce EU a Egypta na socio-ekonomickém rozvoji
EU včera podepsala s Egyptem dohody o vytvoření dvou asistenčních programů, které posílí udržitelný ekonomický a
sociální rozvoj. Díky dohodám se spustí nástroj EU pro inkluzivní růst a vytváření pracovních míst, který by měl pomocí
pákového efektu vygenerovat ze 60 milionů eur vložených EU až 420 milionů eur na reformy podporující vznik nových
podniků a pracovních míst.

21.12.2016: ICT: Osm z desíti uživatelů internetu v EU má přístup k internetu přes chytrý telefon
Více než 80 % osob ve věku od 16 do 74 let v EU využívá internet, což vyplývá z nejnovějších dat EUROSTATU. Celkově v
EU používá nejvíce uživatelů (79 %) k surfování po internetu své mobilní a chytré telefony, dále 64 % uživatelů využívá
notebook, 54 % stolní počítač a 44 % upřednostňuje tablet. Z výsledků průzkumu je dále patrné, že podíl uživatelů v České
republice, kteří mají přístup k internetu přes mobilní či chytrý telefon je nejnižší ze všech členských států EU, tedy 55 %.
Nicméně tento fakt může být zapříčiněn tím, že čeští uživatelé ve větší míře upřednostňují přístup k internetu přes
notebook.
 
 
Celý průzkum si můžete přečíst zde .

21.12.2016: STUDIE: Komise zveřejnila zprávu o čerpání z ESI fondů
Evropská komise včera zveřejnila první zprávu týkající se čerpání financí z pěti evropských strukturálních a investičních
fondů (ESI fondy) v programovacím období 2014-2020, která ukazuje, že do konce roku 2015 získalo podporu již 274 000
podniků. Do letošního podzimu šlo téměř 130 miliard eur na podporu malých a středních podniků, výzkumu,
širokopásmových sítí, energetické účinnosti a dalších priorit EU. Zároveň s vydáním zprávy Komise spustila novou verzi
otevřené datové platformy soudržnosti, kde jsou k dohledání veškeré informace týkající se fondů.

Celou zprávu naleznete zde

20.12.2016: STUDIE: Komise zveřejnila přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace
Evropská komise dnes vydala přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace v Evropě za rok 2016, který ukazuje, že v
tomto roce byly v EU vytvořeny přibližně 3 miliony pracovních míst a podařilo se zvýšit zaměstnanost. Přesto zůstává míra
nezaměstnanosti vysoká a pohybuje se okolo 8,3 %, přičemž mezi členskými státy existují značné rozdíly. Stále se také
nedaří dostatečně snižovat nezaměstnanost mladých lidí, která je stále vyšší než 20 %.

Celý průzkum najdete zde

20.12.2016: VNITŘNÍ TRH: Instituce dosáhly dohody o revizi směrnice o kontrole a nabývání zbraní
Evropský parlament spolu s Radou dnes dosáhli předběžné dohody ohledně revize směrnice o kontrole a nabývání zbraní,
kterou Komise navrhla v listopadu loňského roku. Návrh má za cíl lepší kontrolu nad legálním držením zbraní a posílení
spolupráce mezi členskými státy. Dohoda potvrdila většinu opatření navržených Komisí jako zákaz automatických střelných
zbraní transformovaných na poloautomatické střelné zbraně, začlenění sběratelů a muzeí do působnosti směrnice, regulaci
alarmů a akustických zbraní, regulaci internetového prodeje, regulaci deaktivování zbraní a další výměnu informací mezi
členskými státy. Z návrhu byl naopak odstraněn úplný zákaz nejnebezpečnějších poloautomatických střelných zbraní
včetně všech poloautomatických střelných zbraní typu AK47 nebo AR15 a zákaz útočných zbraní pro soukromé sběratele.
Více o problematice zde .

20.12.2016: VNITŘNÍ TRH: Boj proti podvodům v potravinářském řetězci
Rada včera přijala pozici v prvním čtení ohledně modernizovaných pravidel pro provádění oficiálních kontrol v
zemědělsko-potravinářském řetězci. Cílem nových pravidel je zlepšit kontroly prováděné členskými státy, aby zajistily
uplatňování právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat,
zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin. To se bude týkat i geneticky modifikovaných organismů (GMO) pro krmiva a
potraviny, ekologického zemědělství, chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a zaručených
tradičních specialit. Parlament by měl pozici Rady schválit bez dalších pozměnění během druhého čtení na svém lednovém
zasedání.

19.12.2016: ICT: Komise zveřejnila výsledky průzkumu ohledně e-privacy
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Evropská komise dnes zveřejnila výsledky průzkumu a veřejné konzultace týkající se ochrany soukromí v odvětví
elektronických komunikací (e-privacy), které ukazují, že velká většina dotázaných považuje ochranu osobních údajů, online
komunikace a online aktivit za velice důležitou. Více než 80 % respondentů také považuje za vhodné mít určitá pravidla pro
ochranu soukromí v elektronické komunikaci. Výsledky přispějí k vytvoření návrhu revize směrnice o ochraně soukromí v
odvětví elektronické komunikace, kterou by měla Komise zveřejnit na začátku příštího roku. Podle komisaře pro digitální
ekonomiku a společnost Günthera Oettingera je zapotřebí nastavit rovnováhu mezi ochranou soukromí a možností využití
dat, která jsou důležitá pro řadu firem.
 
 
Více informací naleznete zde

19.12.2016: VNĚJŠÍ VZTAHY: EU prodloužila sankce proti Rusku
Rada dnes prodloužila hospodářské sankce zaměřené na vybrané sektory ruské ekonomiky do 31. července 2017.
Dotčenými sektory jsou finanční sektor, obrana, energetika a zboží duálního použití. Vedle omezeného přístupu k vybraným
sektorům, EU uplatňuje restriktivní opatření vůči 152 osobám a 37 subjektům do 15. března 2017. Jedná se o zákaz
vydávání víz a zmražení finančních prostředků. Více o sankcích naleznete zde .
 

19.12.2016: STATISTIKA: Náklady práce vzrostly ve třetím kvartálu o 1,5 % v eurozóně a 1,9 % v celé EU
Evropský statistický úřad Eurostat dnes vydal výsledky průzkumu zaměřeného na náklady práce v EU. Podle nich vzrostly
ve třetím čtvrtletí 2016 v porovnání se stejným čtvrtletím minulého roku náklady práce o 1,5 % v eurozóně a o 1,9 % v celé
EU. V eurozóně vzrostly hodinové mzdy a platy zaměstnanců o 1,6 % a nemzdové náklady o 1,2 %. V celé EU pak byl
zaznamenán růst hodinových mezd a platů zaměstnanců o 2,0 % a nemzdových nákladů o 1,5 %. Hodinové mzdy a platy
zaměstnanců se nejvíce zvýšily v Rumunsku (+14,7 %), České republice (+9,0 %) a Bulharsku (+8,4 %), snížení naopak
zaznamenalo Chorvatsko (-5,5 %), Malta (-2,1 %) a Itálie (-0,5 %).
 
 
Více informací zde
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