
Zprávy vydané od 16.06.2017 do 23.06.2017

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

23.06.2017: STATISTIKA: ČR vykazuje nejvyšší míru volných pracovních míst v EU
Míra volných pracovních míst dosáhla v prvním čtvrtletí 2017 hodnoty 1,9 %, a to jak v eurozóně, tak v celé EU, uvádí
Evropský statistický úřad Eurostat. V eurozóně se tak jedná o nárůst o 0,2 % oproti předchozímu čtvrtletí, zatímco v celé EU
o 0,1 %. V prvním kvartálu 2017 byla nejvyšší míra volných pracovních míst zaznamenána v ČR (3,1 %), Belgii (2,9 % v Q4
2016) a Finsku se Švédskem (obě země 2,7 %), nejnižší naopak ve Španělsku (0,8 %) a Portugalsku (0,9 %).

23.06.2017: ZAJÍMAVOSTI: Evropská rada zdůraznila roli průmyslu pro hospodářský růst v EU
Kromě bezpečnosti, obrany a ochrany vnějších hranic se summit Evropské rady, který dnes skončil v Bruselu, věnoval také
vnitřnímu trhu, ochraně klimatu a obchodu. Rada podpořila plnou implementaci strategií pro jednotný trh, digitální trh, unii
kapitálových trhů a energetickou unii. Kromě toho Rada uznala roli průmyslu jako hlavního tahouna růstu, zaměstnanosti a
inovací v EU a vyzvala ke konkrétním krokům na podporu průmyslové základny v EU. Rada také vyzvala evropské
zákonodárce, aby co nejrychleji dokončili reformu nástrojů na ochranu obchodu EU, která pomůže evropskému průmyslu
bránit se proti neférovým praktikám některých zemí. V neposlední řadě Rada vyjádřila podporu implementaci pařížské
dohody o ochraně klimatu.

23.06.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Podnikatelské organizace zemí Východního partnerství žádají zlepšení podmínek
pro podnikání
Tento týden se v Kyjevě konala závěrečná konference evropského projektu East Invest, jehož cílem je podpořit
hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost soukromého sektoru v zemích Východního partnerství. Zástupci
podnikatelských organizací z těchto zemí uvedli, že je zapotřebí zaměřit se především na podnikatelské klima, inovace,
přístup malých a středních podniků na trhy, k financím a dovednostem a také zlepšit celní a daňové procedury. Vedoucí
delegace EU na Ukrajině Hugues Mingarelli uvedl, že EU bude nadále podporovat aktivity vedoucí ke zlepšení
podnikatelského prostředí v rámci iniciativy EU4Business.

22.06.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Instituce EU se shodly na lepší ochraně spotřebitelů
Evropský parlament a Rada včera dospěly k politické dohodě o návrhu Komise na zlepšení celoevropského mechanismu
spolupráce v oblasti ochrany spotřebitelů. Vnitrostátní orgány pro prosazování práva tak budou mít rychlejší nástroje k
reakci v rámci společné akce, když spotřebitelé v nejméně dvou třetinách zemí EU oznámí nezákonné praktiky. Orgány pro
vymáhání práva získají moderní nástroje na ochranu spotřebitelů online. Poprvé v případě rozsáhlých nezákonných
obchodních praktik budou orgány moci přijmout závazky od obchodníků, že poskytnou nápravu postiženým spotřebitelům.
Další změnou je vytvoření nového varovného systému pro celou EU, který rychleji detekuje nové hrozby. Dohodu musí nyní
formálně potvrdit Evropský parlament a Rada. 

22.06.2017: DOPRAVA: Má být letecká doprava zahrnuta do systému pro obchodování s emisemi?
Rada včera získala vyjednávací postoj k prodloužení platnosti stávajících ustanovení vztahujících se na činnosti v oblasti
letectví, jež jsou stanovena v nařízení o systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), i na období po roce 2016 a k
přípravám na provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021. Kompromis podporuje zachovat stávající omezení v
rámci oblasti působnosti EU ETS, a to zejména prodloužením platnosti výjimky pro lety mimo EHP, přezkum s ohledem na
provádění celosvětového tržního opatření v rámci EU a v návaznosti na přezkum zavést v letecké dopravě od roku 2021
používání lineárního faktoru snížení pro provozovatele letadel. Rada nyní zahájí jednání s Evropským parlamentem.
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22.06.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Evropský byznys chce efektivní pravidla na ochranu obchodu
Konfederace evropského podnikání BusinessEurope uvítala úterní hlasování Výboru pro zahraniční obchod Evropského
parlamentu, ve kterém europoslanci žádají vytvoření efektivních nástrojů na ochranu obchodu EU. Podle generálního
ředitele BusinessEurope Markuse J. Beyrera je to dobrý signál pro evropský byznys i pro nadcházející trialog s Komisí a
Radou. Podle BusinessEurope je zapotřebí, aby nová pravidla byla v souladu s pravidly Světové obchodní organizace, byla
objektivní, efektivní a nepřidělávala evropským podnikům další administrativní zátěž.

21.06.2017: VÝZKUM A VÝVOJ: Inovační výkonnost EU se zvyšuje, mezi státy jsou ale značné rozdíly
Evropská komise včera vydala Evropský srovnávací přehled inovací pro rok 2017, který ukazuje, že EU se daří zlepšovat
výkonnost v oblasti inovací, nicméně vývoj v jednotlivých členských státech je značně nerovnoměrný. Celkově se inovační
výkonnost zvýšila v 15 členských státech a první příčku opět obsadilo Švédsko. Nejvyšší nárůst výkonnosti zaznamenala
Litva, Malta, Nizozemí a Rakousko. Z globálního pohledu se inovační výkonnost EU přibližuje USA a Kanadě, nicméně stále
značně ztrácí na Jižní Koreu a Japonsko.

21.06.2017: ZAJÍMAVOSTI: Potřebujeme propojit vzdělávání s trhem práce
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci společně s Výborem pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu přijal zprávu
o Nové agendě dovedností pro Evropu. Nová agenda dovedností pro Evropu se zaměřuje na potřebu zdokonalení
evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy v reakci na rychle se měnící hospodářské a společenské prostředí.
Zpráva poukazuje na problémy spojené se stávajícím systémem vzdělávání a potřeby kvalifikace předvídat, potřebu
propojit vzdělávání s trhem práce a zaměřit se na digitalizaci. Zprávu připravovala česká poslankyně Martina Dlabajová ve
spolupráci s jejím bulharským kolegou Momchilem Nekovem.

21.06.2017: PRŮMYSL: Dohoda k revizi směrnice o elektrických a elektronických zařízeních
Rada a Evropský parlament dosáhly dne 21. června 2017 předběžné dohody o návrhu revidované směrnice o omezení
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Revize směrnice 2011/65/EU zahrnuje
změny, jejichž cílem je zavést rovné podmínky pro výrobky, na něž se směrnice vztahuje, navrhuje vyloučit jeden konkrétní
výrobek (píšťalové varhany) a konkrétním způsobem řeší problémy spojené se skupinou výrobků s otevřenou oblastí
působnosti. Dohodu budou muset ještě potvrdit velvyslanci při EU (Coreper) na pátečním zasedání. 

20.06.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: EU-Tchaj-wan

Ve dnech 26-27. června se koná akce organizována Evropskou komisí, ministerstvem hospodářství (MOEA) a ministerstvem
pro ochranu životního prostředí (EPA) z Tchaj-wanu. Oba ministři povedou delegaci s více než 100 zástupci vlády,
průmyslových sdružení a některých podniků z Tchaj-wanu do Bruselu. Souběžně s průmyslovým dialogem se během těchto
dvou dnů uskuteční řada klastrových akcí, seminářů (budoucí výroba, 5G a oběhové hospodářství) a B2B jednání. Akce
představuje skvělou příležitost pro evropské podniky setkat se s potenciálními partnery z Tchaj-wanu. Více informací
naleznete zde.
 

20.06.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Parlamentní výbor pro zahraniční věci podporuje dohodu o spolupráci s Kubou
Členové výboru pro zahraniční věci dnes podpořili historicky první dohodu mezi EU a Kubou. Jedná se o dohodu o
politickém dialogu a spolupráci, která by měla pomoci rozšířit vzájemný obchod a podpořit dialog a ekonomickou
spolupráci. Kromě toho by měla dohoda pomoci ke zlepšení lidských práv na Kubě. O dohodě bude hlasovat Evropský
parlament na svém plenárním zasedání v červenci.

20.06.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Parlament žádá přísná antidumpingová pravidla
Výbor Evropského parlamentu pro zahraniční obchod dnes přijal usnesení, ve kterém žádá vytvoření silných pravidel pro
ochranu evropských podniků proti dumpingu. Podle poslanců je při antidumpingových šetřeních zapotřebí brát v potaz
soulad dané země s mezinárodními pracovními, účetními a environmentálními standardy, stejně jako případná
diskriminační opatření vůči zahraničním investorům. Podle poslanců by nemělo být na evropské firmy uvalováno vyšší
důkazní břemeno, než jaké je nastavené v současných pravidlech týkajících se antidumpingových šetření.

19.06.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Prodloužení sankcí o rok v souvislosti s anexí Krymu a Sevastopole
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Rada dnes prodloužila restriktivní opatření jako odpověď na nelegální připojení Krymu a Sevastopole Ruskem do 23. června
2018. Tato opatření se vztahují jak na osoby EU, tak i společnosti z EU. Sankce zahrnují zákaz dovozu produktů
pocházejících z Krymu nebo Sevastopolu do EU, investice do Krymu nebo Sevastopole (nákup nemovitostí, financování
služeb nebo dodávky podobného typu), služby cestovního ruchu na Krymu nebo v Sevastopolu, vývoz určitého zboží a
technologií do krymských firem nebo pro použití na Krymu v odvětví dopravy, telekomunikací a energetiky a související s
průzkumem, průzkumem a výrobou ropných, plynových a nerostných surovin. Nesmí být poskytována technická pomoc,
zprostředkování, stavebních nebo inženýrských služeb souvisejících s infrastrukturou v těchto odvětvích.

19.06.2017: STATISTIKA: Výroba ve stavebnictví v dubnu rostla pouze v eurozóně
Podle informaci Evropského statistického úřadu Eurostat stoupla v dubnu 2017 oproti předchozímu měsíci výroba ve
stavebnictví  v eurozóně o 0,3 %, zatímco v celé EU zůstala stabilní. V meziročním srovnání s dubnem 2017 se jedná o
nárůst o 3,2 % v eurozóně a o 2,7 % v celé EU. Meziměsíčně se v dubnu výroba nejvíce zvýšila ve Švédsku (+3,8 %),
Francii (+3,5 %) a ČR (+1,6 %), zatímco největší pokles zaznamenalo Rumunsko (-7,7 %), Itálie (-4,1 %) a Maďarsko (-2,6
%).

19.06.2017: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Pařížskou dohodu nelze změnit
Členské státy EU dnes potvrdily, že je Pařížská dohoda vhodná pro svůj účel a nemůže být znovu projednána. Evropská
unie a její členské státy jsou i nadále jednotné a naprosto odhodlány plně a rychle provést Pařížskou dohodu. Připomínají
zvláštní odpovědnost velkých ekonomik představujících přibližně 80% celosvětových emisí, a vyzývají všechny partnery,
aby se drželi výsledků konferencí COP 23 a COP 24. Rada hluboce lituje jednostranného rozhodnutí administrativy
Spojených států o odstoupení od Pařížské dohody. Připomíná, že svět může i nadále počítat s tím, že má EU vůdčí
postavení v celosvětovém boji proti změně klimatu.
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