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

24.02.2017: ZAJÍMAVOSTI: Aplikace o invazivních druzích EU
Evropské centrum pro rozvoj (JRC) vyvinulo online aplikaci, která pomůže občanům identifikovat a sdílet informace o 37
Invazivních druzích v Evropě. Aplikace obsahuje podrobnější informace a fotografie těchto živočichů a rostlin, což občanům
umožní, aby používali své telefony pro navigaci a kamery pro zachycení jejich snímků. Občané se budou podílet na
vytváření sítě, která zachytí místa, kde se tyto druhy vyskytují.

24.02.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Ruský zákaz vepřového je nezákonný
Odvolací orgán Světové obchodní organizace (WTO) potvrdil, že ruský zákaz z roku 2014 na dovoz živých prasat,
vepřového masa a dalších výrobků z vepřového masa z EU porušuje mezinárodní obchodní pravidla. Předpis se týká zákazu
uloženého kvůli vypuknutí afrického moru prasat v oblastech EU poblíž hranic s Běloruskem. Již v srpnu 2016 panel WTO
uvedl, že ruské opatření není založeno na příslušných mezinárodních standardech a porušuje pravidla WTO. EU vyzvalo
Rusko, aby stáhlo své neodůvodněné opatření a umožnilo evropským firmám obchodovat s ruskými partnery. Více
informací zde.

24.02.2017: ENERGETIKA: Čistá energie na pondělním jednání ministrů
Ministři zodpovědní za oblast energetiky se budou na svém jednání 27. února zabývat osmi legislativními návrhy, které jsou
součástí balíčku pro čistou energii. Jedná se o energetickou účinnost, design trhu s elektřinou, bezpečnost dodávek,
obnovitelné zdroje energie a jejich správu. Ministři budou hledat odpověď na otázky, jak dosáhnout zásadního pokroku, jak
vytvořit klíčové synergie pro celý přístup a jak nejlépe využít regionální spolupráci. Komise na zasedání bude informovat o
pokroku při dosahování cílů Energetické unie v roce 2016. Během oběda budou ministři diskutovat o správě Energetické
unie.

23.02.2017: MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Pravidla pro odstranění geoblockingu budou pro MSP překážkou
Podle generálního ředitele Konfederace evropského podnikání Markuse J. Beyrera budou mít malé a střední podniky
problém s implementací nových pravidel týkajících se odstranění geoblockingu v EU. Řekl to na akci zaměřené na překážky
pro malé a střední podniky na jednotném vnitřním trhu pořádané tento týden v Bruselu. Podle Beyrera by měl být současný
návrh přehodnocen a obchodníci by měli mít možnost řídit se pravidly stanovenými na domácím trhu. Jako další překážky
označil vysokou administrativní zátěž, právní nejistotu z důvodu nadměrného množství legislativy nebo příliš složitá
pravidla danění v EU.

23.02.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Dohoda o usnadnění obchodu vstoupila v platnost
Včera vstoupila v platnost nejvýznamnější multilaterální obchodní dohoda, kterou za svého fungování uzavřela Světová
obchodní organizace (WTO). Jedná se o tzv. dohodu o usnadnění obchodu, jejímž cílem je zjednodušit a zpřehlednit
mezinárodní importní a exportní procesy, celní formality a tranzitní požadavky a snížit náklady na export. Dohoda byla
sjednána v roce 2013 na Konferenci ministrů WTO na Bali. Včera dohodu ratifikovaly další 4 státy, čímž se dosáhlo hranice
110 členských států WTO nutné pro vstup dohody v platnost.

Více informací o dohodě naleznete zde
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8681/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8682/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1627
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8680/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8679/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8677/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm


23.02.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Exportu evropských zemědělsko-potravinářských produktů se daří
Podle informací Evropské komise stoupla hodnota exportu zemědělsko-potravinářských produktů z EU v roce 2016 na
130,7 miliard euro, což je o 1,7 miliardy euro více, než v roce 2015. Jedná se o nový rekord v této oblasti. Hodnota
importovaných zemědělsko-potravinářských produktů zároveň klesla o 1,5 % na 112 miliard euro, čímž se zvýši přebytek
obchodní bilance v tomto sektoru na 18,7 miliard euro. V loňském roce se zemědělsko-potravinářské produkty podílely 7,5
% na celkovém exportu EU.

Celou statistiku naleznete zde

22.02.2017: ZAJÍMAVOSTI: ČR nevykazuje žádné nerovnováhy
Evropská komise dnes zveřejnila Zprávu o České republice za rok 2017. Zpráva poskytuje komplexní analýzu české
ekonomiky a hodnotí potřebu reforem v jednotlivých oblastech. Dokument poslouží jako podklad pro formulaci doporučení
Evropské komise České republice 2017, jejichž zveřejnění se očekává v květnu 2017. ČR učinila výrazný pokrok v posílení
fiskálního rámce, omezený pokrok naopak u zadávání veřejných zakázek či elektronizace veřejné správy. Při hodnocení
makroekonomické situace lze uvést, že nevykazuje žádné nerovnováhy.

22.02.2017: FINANCE: Provádění rozpočtového paktu a pokuta Rakousku
Kolegium komisařů dnes přijalo sdělení a zprávu o provedení rozpočtového paktu do vnitrostátního práva. Všechny členské
státy, jež jsou smluvními stranami rozpočtového paktu (země eurozóny plus Bulharsko, Dánsko a Rumunsko), k dnešnímu
datu provedly jeho podstatu do svých vnitrostátních fiskálních rámců. Koncepce provedení v jednotlivých zemích se liší.
Rozpočtový pakt je ústředním prvkem Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Komise také
přijala zprávu o dluhové situaci v Itálii, ze které vyplývá, že pokud nebudou dodatečná strukturální opatření v objemu
alespoň 0,2 % HDP, jež se vláda zavázala přijmout do dubna 2017, v uvedeném termínu věrohodně provedena s cílem
přiblížit se v roce 2017 (a tedy i 2016) obecnému souladu s preventivní složkou paktu, mělo by být dluhové kritérium
považováno za nesplněné. Komise rovněž nařídila Rakousku uhradit pokutu ve výši 29,8 milionu eur za zkreslení určitých
údajů o veřejném dluhu za roky 2012 a 2013 a zadlužení za období 2008–2012.

22.02.2017: VEŘEJNÁ KONZULTACE: konzultace Komise na téma revize klíčových kompetencí celoživotního
vzdělávání
S cílem revidovat doporučení pro klíčové kompetence pro celoživotní vzdělávání z roku 2006 spustila dnes Komise veřejnou
konzultaci, která poběží do 19. května. Cílem revize je definovat, které znalosti a kompetence potřebuje mládež získat, aby
byla úspěšná na trhu práce, se zvláštním zaměřením na vzdělávání v podnikání.

21.02.2017: FINANCE: Nová pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem skrz nečlenské státy EU
Evropská komise uvítala dnešní dohodu Rady pro hospodářské a finanční věci ohledně nových pravidel proti vyhýbání se
daňovým povinnostem skrz nečlenské státy EU. Nová pravidla zakážou nadnárodním společnostem vyhýbat se placení daní
z příjmu právnických osob využíváním rozdílů v daňových systémech mezi členskými a nečlenskými státy EU. Nová
pravidla vstoupí v platnost 1. ledna 2020.

21.02.2017: DOPRAVA: Silniční doprava na pondělní Radě ministrů hospodářství
Ministři hospodářství na včerejší Radě pro konkurenceschopnost diskutovali mj. o konkurenceschopnosti jednotného trhu v
oblasti silniční dopravy. Diskusi vyvolalo prohlášení 9 zemí (BG, CZ, HU, LAT, LT, PL, RO, SK, SI), které upozorňují na
přijímání národních opatření, jež vedou k negativnímu dopadu na sektor silniční dopravy. Ten je následně zatěžován
nadbytečnou administrativní zátěží, překážkami, právní nejistotou a narušováním dodavatelského řetězce zboží. Komise
reagovala tím, že nyní prověřuje kompatibilitu národních opatření s právem EU. Informovala rovněž, že v následujících
měsících chystá předložit silniční balíček, který bude založen na čtyřech pilířích – ty se zaměří na fungování vnitřního trhu,
sociálních aspektů silniční dopravy, zpoplatnění silnic a digitalizaci a interoperabilitu.

21.02.2017: STUDIE: Nová iniciativa pro vytváření jednotného evropského trhu
Svaz obchodu a cestovního ruchu EuroCommerce ocenil iniciativu zemí Beneluxu k zahájené studii "Benelux Retail 2025".
Cílem studie je podívat se na způsoby, jak vytvořit jednotný trh pro maloobchodní prodej v zemích Beneluxu, který má
posléze sloužit jako model pro vytváření širšího jednotného evropského trhu.
 
Text studie je dostupný zde.

20.02.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Rada podpořila posílení přeshraničních spotřebitelských práv
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8678/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade/2016-12_en.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8672/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_en
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8673/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d
https://ec.europa.eu/info/publications/fiscal-compact-taking-stock_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8674/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8674/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_cs
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_cs
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8671/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8676/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6455-2017-INIT/en/pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8668/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d
http://www.benelux.int/files/6214/8757/4238/526-Retail-EN-draft8.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8667/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d


Rada pro konkurenceschopnost na svém dnešním zasedání udělila obecný přístup k posílení spolupráce mezi národními
orgány zodpovědnými za uplatňování legislativy týkající se ochrany spotřebitele. Cílem návrhu je modernizovat
mechanismy spolupráce mezi členskými státy a redukovat škody způsobené přeshraničními spotřebitelskými spory v EU.
Návrh by měl také posílit důvěru spotřebitelů v přeshraniční nakupování online.

Více informací naleznete zde

20.02.2017: PRŮMYSL: BusinessEurope vyzvalo členské státy k podpoře průmyslové politiky
Generální ředitel Konfederace evropského podnikání BusinessEurope Markus J. Beyrer vyzval na dnešním zasedání Rady
pro konkurenceschopnost zástupce členských států k podpoře průmyslové politiky v EU. Podle Beyrera je důležité překonat
rozdílné názory na podporu průmyslové politiky a zaměřit se na vytvoření budoucí strategie. Jedním z důvodů k těmto
krokům je mimo jiné silná podpora průmyslové politiky ze strany hlavním světových konkurentů EU.

Celý projev naleznete zde

20.02.2017: STATISTIKY: Spotřeba energie v 2015 pod úrovní v 1990
Hrubá domácí spotřeba energie, která odráží množství energie potřebné k uspokojení veškeré domácí spotřeby, činila v
roce 2015 v EU 1 626 milionů tun ropného ekvivalentu, tj. pod úrovní roku 1990 (-2,5 %) a pokles o 11,6 % ve srovnání s
vrcholem ve výši téměř 1 840 Mtoe v roce 2006. Čísla vycházejí z dnešního vydání tiskové zprávy Evropského statistického
úřadu Eurostat. Na druhou stranu závislost EU na dovozu fosilních paliv je na vzestupu. Právě Česká republika patří mezi
země, u kterých se závislost na tomto dovozu markantně zvýšila mezi léty 1990-2005 (z 17 na 46 %).
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http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/20-consumer-protection/
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8670/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/speeches/2017-02-20_speech_markus_beyrer_competitiveness_council.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8675/?newsletter=1&datum=1487957466&hash=77d5b2502abaaa295b14465088c300221b017f6d
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7882431/8-20022017-AP-EN.pdf/4f3e5e6a-5c1a-48e6-8226-532f08e3ed09

