
Zprávy vydané od 19.05.2017 do 26.05.2017

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

25.05.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Pro využití preferenčního zacházení v rámci CETA se musí exportéři
registrovat v systému REX
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou CETA byla podepsána ze strany EU a Kanady v říjnu 2016.
K její plné implementaci je zapotřebí ratifikace dohody ze strany národních parlamentů členských států EU a Kanady.
Nicméně již brzy by mělo být zahájeno prozatímní uplatňování dohody, které se vztahuje na většinu oblastí dohodnutých v
rámci CETA. Jednou z důležitých výhod CETA je, že odstraňuje téměř veškerá stávající cla. Nicméně k tomu, aby mohli
evropští exportéři využít preferenčního zacházení, je nutné se registrovat v systému registrovaných exportéru (REX).
Návod pro tuto registraci naleznete zde.
 
Další informace o CETA:
Plné znění dohody (v aj) zde. 
Infograf pro Českou republiku zde.
Factsheet pro Českou republiku (v aj) zde.
Databáze o přístupu na trh spravovaná Evropskou komisí (v aj) zde.
Brožura výhod dohody CETA (v aj) zde.

24.05.2017: ICT: Obecný přístup Rady k revizi směrnice o audiovizuálních a mediálních službách
Rada dnes dosáhla obecného přístupu k návrhu revidované směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMS). Cílem
návrhu je reagovat na technologické změny a změny trhu. Návrh Komise sladí pravidla pro televizní vysílání a služby na
vyžádání a rozšiřuje oblast působnosti směrnice na platformy pro sdílení videa. Ty budou muset dodržovat pravidla týkající
se ochrany nezletilých osob a ochrany všech občanů před nenávistnými projevy a násilím. Návrh zjednodušuje pravidla
upravující zásadu "země původu" (přičemž poskytovatelé služeb podléhají pouze pravidlům platným v zemi, kde mají
sídlo). Rovněž stanovuje přísnější povinnosti pro propagaci evropských děl pro služby na vyžádání. Rada nyní může zahájit
jednání s Evropským parlamentem s cílem přijmout návrh co nejdříve.

24.05.2017: LEGISLATIVA EU: Konzultace k fungování mechanismů kolektivního odškodnění v EU
Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci týkající se kolektivního odškodnění. Ta se vztahuje k doporučení Komise
2013/396/EU a sdělení Směrem k evropskému horizontálnímu rámci pro kolektivní odškodnění, které uvádí, že by měly
členské státy do 26. července 2015 zavést mechanismus kolektivního odškodnění. Cílem konzultace je zhodnotit, zda se
tyto mechanismy podařilo v členských státech implementovat, jak fungují a co je potřeba dále zlepšit. Do konzultace  je
možné se zapojit do 15. srpna.

24.05.2017: VNITŘNÍ TRH: Byznys podporuje ratifikaci jednotného patentu
Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES spolu s Britskou obchodní komorou vyzvala před
zasedáním Rady pro konkurenceschopnost, plánované na 29.-30. května britskou vládu k umožnění dokončení procesu
ratifikace jednotného patentu. Přestože britská vláda potvrdila v listopadu 2016 zájem s ratifikací postoupit, vypsané
předčasné volby ve Velké Británii tento slib ohrožují.

23.05.2017: DANĚ: Konec dvojímu zdanění
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http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/
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http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539
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http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&amp;DocID=7656
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Členské státy se dnes dohodly na novém opatření pro řešení problémů s dvojím zdaněním. Návrh, který Komise předložila
před sedmi měsíci, umožní podnikatelům a občanům snížit dvojí zdanění. Mechanismus pro řešení sporů je klíčovým pro
spravedlivé zdanění. Nová pravidla zajistí, že když dojde k dvojímu zdanění příjmu, budou mít daňoví poplatníci rychlý a
jasný způsob pro jeho vyřešení. Pro občany a malé podniky bude zřízena zjednodušená procedura. Jakmile Evropský
parlament přijme své stanovisko, budou pravidla formálně přijata Radou a následně uplatňována od 1. července 2019.

23.05.2017: ZAJÍMAVOSTI: Zahájení iniciativy Zaměstnavatelé pro integraci
Evropská komise dnes zahájila iniciativu nazvanou „Zaměstnavatelé pro integraci“ v rámci Evropského dialogu k znalostem
a migraci. Cílem je podpořit integraci migrantů na vnitřním trhu EU. Společnosti, které chtějí iniciativu podpořit, se mohou
připojit zde.

23.05.2017: ZAJÍMAVOSTI: Letošní Evropský podnikatelský summit se zaměřil na budoucnost Evropy
Ve dnech 22. a 23. května 2017 se v Bruselu konal Evropský podnikatelský summit, na kterém se každoročně setkávají
zástupci evropských institucí, byznysu a dalších zúčastněných stran, aby diskutovali o hlavních politikách a ekonomickém
vývoji v EU. Tématem jednoho z hlavních plenárních zasedání byla budoucnost Evropy. Evropská komise nedávno vydala
svou bílou knihu o budoucnosti Evropy, která stanovuje 5 scénářů, jimiž se EU může do budoucna ubírat. Prezidentka
BusinessEurope Emma Marcegaglia při této příležitosti uvedla, že evropská ekonomika ukazuje zlepšení, ať jde o vyšší
tempo růstu HDP, nižší nezaměstnanost nebo vyšší důvěru podnikatelů. Nicméně v řadě kritérií vykazuje EU horší výsledky,
než před vypuknutím hospodářské krize, takže je nutné pokračovat ve snahách o zlepšení. Podle prezidentky
BusinessEurope je klíčové zaměřit se na rychlé zlepšení investičního prostředí, odstranit bariéry na jednotném vnitřním trhu
a vytvořit silnou průmyslovou strategii. EU by také měla být schopná vyjednávat ambiciózní obchodní dohody se třetími
zeměmi.

22.05.2017:  LEGISLATIVA EU: Komise vydala svá doporučení pro členské státy
Evropská komise dnes v rámci tzv. evropského semestru vydala specifická doporučení pro členské státy za rok 2017.
Obecně lze v EU pozorovat pozitivní trendy, jako například zvýšení tempa růstu HDP na 2 % v rámci celé EU i eurozóny,
zlepšení stavu veřejných financí a rekordní nezaměstnanost. Nicméně situace v členských státech je rozdílná a i podle toho
se liší doporučení pro jednotlivé členské státy. Co se týče ČR, Komise uvádí, že v dlouhodobém měřítku existuje středně
vysoké riziko pro udržitelnost fiskální politiky, způsobené zejména očekávanými rostoucími výdaji na zdravotnictví a penze.
ČR by také měla zlepšit prevenci korupce a zvýšit efektivitu veřejných zakázek. Komise také upozorňuje na velké bariéry
podnikání způsobené regulatorními překážkami a administrativní zátěží. Dále je zapotřebí zlepšit dostupnost elektronických
služeb veřejné správy. V oblasti výzkumu a vývoje doporučuje Komise zvýšit kvalitu výstupů. V této souvislosti vydala
Komise dvě doporučení, která se zaměřují na: 1) zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, zvýšení efektivity
veřejných výdajů, zlepšení boje proti korupci a odstranění překážek v oblasti veřejných zakázek; a 2) odstranění překážek
růstu, zejména zjednodušení získání stavebního povolení, snížení administrativních překážek pro podniky, spuštění
elektronických služeb veřejné správy, zlepšení kvality výzkumu a vývoje a podporu zaměstnanosti nedostatečně
zastoupených skupin obyvatel.
 
Doporučení pro ČR naleznete zde
Doporučení pro ostatní členské státy naleznete zde 

22.05.2017: ZAJÍMAVOSTI: Komise obdržela od Rady mandát k vyjednání brexitu
Členské státy dnes v rámci zasedání Rady udělily svolení k zahájení vyjednávání brexitu a jmenovaly Evropskou komisi
hlavním vyjednavačem. Kromě toho přijala Rada první vyjednávací směrnice, které stanovují priority EU pro počáteční fázi
vyjednávání. Již na konci dubna schválila Rada vodítka pro vyjednávání, která spolu se směrnicemi tvoří formální mandát
pro vyjednávání, jež povede bývalý komisař Michel Barnier. Komise chce být v rámci vyjednávání velice transparentní a
vytvořila speciální stránku, kde bude zveřejňovat vyjednávací dokumenty. Vyjednávání budou zahájena, jakmile bude Velká
Británie připravena. Mezitím Komise zveřejní na zmíněné stránce návrh vyjednávacích dokumentů, zaměřených na oblasti
jako práva občanů, Euratom, umisťování výrobků na trh nebo finanční vypořádání.

22.05.2017: ZAJÍMAVOSTI: Obchodní a hospodářské komory z EU pořádají konferenci na téma digitalizace a
komory
Obchodní a hospodářské komory z EU pořádají v Bruselu ve dnech 29.-30. června 2017 konferenci na téma digitalizace a
komory. Akce je určena všem evropským místním, regionálním a národním komorám. Účastníci se dozvědí o nových
službách komor, budou mít příležitost k výměně zkušeností a networkingu, a získají informace o finanční podpoře z EU.
Pozvánku v angličtině naleznete zde.
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