
Zprávy vydané od 17.03.2017 do 24.03.2017

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

24.03.2017: LEGISLATIVA EU: Změna energetických štítků nesmí zmást spotřebitele, ani zatížit prodejce
V souvislosti s dohodou Evropského parlamentu a Rady ohledně změny designu energetických štítků vydal Evropský svaz
obchodu EuroCommerce prohlášení, ve kterém tuto dohodu vítá, jelikož poskytne spotřebitelům lepší informace a umožní
jim lépe vybrat spotřebiče. Generální ředitel EuroCommerce Christian Verschueren ale zároveň varoval, že se změnou
zároveň hrozí vzrůst nejistoty mezi spotřebiteli. Doporučuje proto, aby byla pravidla implementována tak, aby dala
spotřebitelům prostor zvyknout si na změnu stupnice a zbytečně nezatížila prodejce. Zároveň je podle něj nutné zlepšit
systém zobrazování energetických štítků při online nákupech.

24.03.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Platformu pro online řešení sporů využilo v prvním roce více než 24
000 lidí
Evropská komise dnes zveřejnila informace o využívání platformy pro online řešení sporů (ODR), která byla spuštěna 15.
února 2016. Ta umožňuje řešit spory u online nákupů, kdy se zákazník setká s problémem při reklamaci produktu nebo
služby u obchodníka. Může se jednat například o spor ohledně reklamace vadného zboží, kterou obchodník nechtěl uznat.
Během prvního roku svého fungování platformu využilo více než 24 000 zákazníků, přičemž více než třetina stížností se
týkala přeshraničního nákupu v rámci EU. Nejvíce stížností se týkalo oblečení a obuvi, letenek a zboží z oblasti
informačních a komunikačních technologií. V průběhu letošního roku Komise zveřejní detailní zprávu o využívání platformy.

24.03.2017: LEGISLATIVA EU: EU si připomíná výročí 60 let od podpisu Římských smluv
V sobotu 25. března si EU summitem v Římě připomene výročí 60 let od podpisu tzv. Římských smluv, které byly základem
pro vznik EU. V návaznosti na zveřejnění bílé knihy o budoucnosti Evropy, která byla představena 1. března, vydá Komise
po summitu několik dokumentů zaměřených na hlavní otázky budoucnosti EU. Dokumenty se budou zabývat zejména
rozvojem sociálního rozměru Evropy, prohloubením hospodářské a měnové unie, využitím potenciálu globalizace,
budoucností evropské obrany a budoucností financí EU. Těmto oblastem se bude Komise věnovat v průběhu celého roku a
bude o nich diskutovat i s Parlamentem a Radou.

23.03.2017: ICT: Evropský digitální den se zaměřil na autonomní mobilitu a vysoce výkonnou výpočetní
techniku
Na dnešní konferenci Evropské komise s názvem Digitální den, která se konala v Římě, podepsalo sedm členských států EU
společnou deklaraci o vysoce výkonné výpočetní technice, jejímž cílem je vytvořit špičkovou infrastrukturu pro vědecké a
průmyslové využití. Kromě toho podepsalo 29 evropských zemí dohodu o záměru spolupracovat v oblasti přeshraničních
experimentů v oblasti propojené a autonomní mobility.

23.03.2017: FINANCE: Akční plán pro lepší přístup k finančním službám v EU
Evropská komise dnes představila tzv. Akční plán, který stanovuje způsoby, jakými bude možné poskytnout evropským
spotřebitelům větší výběr a lepší přístup k finančním službám napříč celou Evropskou unií. Tento plán tlačí na otevření
národních bariér. V současné době totiž pouze 7 % spotřebitelů nakupuje finanční služby z jiného členského státu EU.
 
Cílem akčního plánu je zejména využít potenciál digitalizace a technologického vývoje (FinTech) ke zlepšení přístupu
spotřebitelů k finančním službám v celé EU.
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23.03.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Byznys doufá v uzavření obchodní dohody EU-Japonsko v tomto roce
Generální ředitel Konfederace evropského podnikání BusinessEurope Markus J. Beyrer se tento týden sešel s japonským
premiérem Shinzo Abem, aby prodiskutovali vývoj vyjednávání obchodní dohody mezi EU a Japonskem. Beyrer uvedl, že
doufá v uzavření vyjednávání v tomto roce. Zároveň ale dodal, že je zapotřebí vyřešit ještě určité klíčové body dohody v
oblasti přístupu na trh, veřejných zakázek, odstraňování netarifních překážek obchodu a ochrany geografických označení.
Podle Beyrera skýtá dohoda řadu výhod pro obě strany.

22.03.2017: VNITŘNÍ TRH: Nová pravidla pro orgány na ochranu hospodářské soutěže
Národní úřady pro ochranu hospodářské soutěže budou moci účinněji vymáhat pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže.
Evropská komise dnes navrhla nová pravidla, která jim zajistí potřebné nástroje pro prosazování práva. Návrh národním
orgánům zaručuje nestrannost a nezávislost, dostatečné finanční a lidské zdroje, pravomoc pro získání potřebných důkazů
a vymáhání pokut. V neposlední řadě budou mít k dispozici koordinované postupy shovívavosti, které povzbudí společnosti,
aby předkládaly důkazy o protiprávních kartelových dohodách. Návrh ve formě směrnice nyní musí projednat Rada EU a
Evropský parlament.

22.03.2017: LEGISLATIVA EU: Parlament a Rada podpořily změnu energetických štítků
Zástupci Evropského parlamentu a Rady se včera dohodli na revizi systému označování výrobků energetickými štítky.
Stávající stupnice A+++ až G bude nahrazena stupnicí A až G, tak aby byly informace o výrobcích pro spotřebitele jasnější
a přehlednější. Podle průzkumu Evropské komise se energetickými štítky při nákupu řídí až 85 % spotřebitelů. Kromě toho
bude vytvořena databáze výrobků, ve které půjde snadno porovnat spotřebu výrobků. Dohoda musí být ještě formálně
schválena Evropským parlamentem a Radou.

22.03.2017: FINANCE: Sbory solidarity musí mít vlastní rozpočet
Sbory solidarity by neměly být financovány z programu Erasmus+, ale měly by mít svůj vlastní rozpočet, shodli se dnes v
usnesení členové Výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu. Tyto sbory, které navrhla Evropská komise na
konci loňského roku, mají za cíl zapojit mládež od 17 do 30 let do všech druhů aktivit v oblasti solidarity. Poslanci také
poukázali na to, že tato iniciativa nesmí umožnit, aby bylo dobrovolnictví zaměňováno v praxi za tvorbu pracovních míst.
Výbor nyní dotaz předloží Komisi k ústnímu zodpovězení na dubnovém plenárním zasedání, na kterém se bude o usnesení
hlasovat.

21.03.2017: LEGISLATIVA EU: Parlament žádá povinnou registraci lobbistů
Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu dnes přijal usnesení, v němž požaduje povinnou registraci lobbistů,
kteří chtějí vstoupit do prostor Parlamentu a lobbovat v něm, v evropském rejstříku transparentnosti. Výbor zároveň žádá,
aby bylo zájmovým organizacím zakázáno zaměstnávat osoby, které odmítají odhalit zájmové skupiny, pro které pracují.
Kromě toho poslanci navrhují, aby bývalí komisaři Evropské komise nemohli vykonávat lobbingové aktivity tři roky po jejich
odchodu z funkce.

21.03.2017: FINANCE: Reverse charge na jednání ECOFIN
Hlavním tématem dnešního zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti byl mechanismus přenesení daňové
povinnosti v oblasti DPH. Ministři diskutovali o době, po kterou je možné mechanismus přenesené daňové povinnosti
využívat a o způsobu ukončení jeho platnosti. Česká republika se zasahuje o nastavení dostatečně dlouhého období pro
využívání reverse charge. V Radě se prozatím podařilo zlepšit kritéria, podle kterých je možné o spuštění mechanismu
reverse charge požádat. Ministři rovněž diskutovali o návrhu na snížení sazeb DPH u elektronických knih s cílem uplatňovat
pro ně stejné snížené sazby DPH jako pro klasické knihy, a o koordinaci hospodářských politik členských států EU.

21.03.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: EU a Japonsko chtějí zintenzivnit jednání o obchodní dohodě
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se dnes sešel s japonským premiérem Shinzo Abem, aby projednali
poslední vývoj ve vyjednávání obchodní dohody mezi oběma celky. Oba představitelé podepsali prohlášení, ve kterém
potvrzují svůj záměr rychle uzavřít jednání. Předseda Juncker uvedl, že si je jistý, že se podaří dohodu dokončit v tomto
roce. Další kolo vyjednávání proběhne v dubnu v Tokiu, poté by se měl proces vyjednávání ještě zintenzivnit.

20.03.2017: STATISTIKA: Hodinové mzdové náklady v EU rostly v posledním kvartálu 2016 o 1,7 %
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí 2016 hodinové mzdové náklady o 1,6
% v eurozóně a 1,7 % v celé EU. V předcházejícím období byl tento růst o 1,4 % v eurozóně a 1,8 % v celé EU. Ve čtvrtém
čtvrtletí 2016 rostly hodinové mzdové náklady nejvíce v Rumunsku (+12,3 %), Litvě (+10,7 %) a Lotyšsku (+8,1 %), snížení
mzdových nákladů bylo zaznamenáno v Řecku (-0,5 %) a Rakousku (-0,1 %).

Celou statistiku najdete zde
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20.03.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Omezení používání rtuti
Evropský parlament přijal minulý týden nová pravidla omezující používání rtuti. Návrh má za cíl uvést v soulad platné
právní předpisy EU s Minamatskou úmluvou o rtuti. Právní předpis nahradí nařízení o zákazu vývozu rtuti z roku 2008 a
zároveň obsáhne i jeho ustanovení. Dále omezí dovoz rtuti, zakáže její používání v řemeslné a drobné těžbě zlata, a
postupně ukončí její využití ve výrobních procesech. Předpis v neposlední řadě postupně ukončí používání rtuti v zubních
plombách do roku 2030 a omezí maximální povolenou lhůtu na dočasné skladování odpadní rtuti na pět roků s možností
prodloužení o tři roky.

20.03.2017: STATISTIKA: ČR má nejvyšší míru volných pracovních pozic v EU
Podle údajů Evropského statistického úřadu Eurostat dosáhla míra volných pracovních míst v eurozóně v posledním
čtvrtletí 2017 61,7 %, což je nárůst o 0,1 % oproti předchozímu čtvrtletí. Míra určuje poměr nově vytvořených,
neobsazených nebo v nejbližší době uvolněných pracovních pozic vůči celkovému množství pracovních míst. Co se týče
celé EU, zde dosáhla míra volných pracovních pozic 1,8 % oproti 1,7 % ve třetím kvartálu 2016. Nejvíce volných míst je k
dispozici v průmyslu, stavebnictví a službách. Mezi členskými státy dosáhla nejvyšší míry volných pracovních míst Česká
republika (3,0 %), Belgie (2,9 %) a Německo (2,6 %), nejnižší naopak Španělsko, Polsko a Portugalsko (všichni 0,6 %).

Celou statistiku naleznete zde
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