
Zprávy vydané od 20.01.2017 do 27.01.2017

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

27.01.2017: POZVÁNKA: Konference na téma oběhové hospodářství
Evropská komise bude ve dnech 9. - 10. března 2017 v Bruselu pořádat konferenci pro zúčastněné strany k tématu
cirkulární ekonomiky. Cílem konference je zhodnotit pokrok dosažený zhruba rok po oznámení plánu Evropské komise na
podporu cirkulární ekonomiky a zamyslet se nad tím, jak podpořit další iniciativy.
 
Registrace je otevřená do 3. února 2017 a hlásit se můžete zde
Předběžný program konference najdete zde 

27.01.2017: POZVÁNKA: Evropský den průmyslu se koná 28. února
Evropská komise bude 28. února 2017 pořádat v Bruselu Evropský den průmyslu. Této konference na vysoké úrovni se
zúčastní mimo jiné předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nebo místopředsedové Komise Jyrki Katainen a Andrus
Ansip a přední představitelé evropského průmyslu. Cílem konference je diskutovat o tom, jak podpořit průmyslovou
konkurenceschopnost EU, jak co nejlépe využít možnosti nové průmyslové revoluce nebo jaké budou klíčové technologie
pro budoucí rozvoj průmyslu.

Na konferenci se můžete hlásit do 21. února zde

27.01.2017: LEGISLATIVA EU: Výbor IMCO podpořil revizi směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) Evropského parlamentu včera podpořil provizorní dohodu mezi
Parlamentem a Radou ohledně směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní. Navrhovaná revize směrnice zpřísňuje
kontroly expanzních akustických a deaktivovaných zbraní. Revize směrnice také navrhuje zavést v členských zemích EU
monitorovací systémy, které by zaručily včasné obnovování zbrojních průkazů a výměnu informaci mezi jednotlivými
zeměmi. O návrhu by se mělo hlasovat na plenárním zasedání Parlamentu v březnu.

27.01.2017: ZAJÍMAVOSTI: Výzva ElectriFI k předkládání projektů
Dne  26.1. byla zveřejněna výzva v rámci energetické investiční facility ElectriFI na předkládání projektových návrhů
týkajících obnovitelných zdrojů energie.

Podávat přihlášky lze v termínu od 1. 2 do 28.2.2017.
Návod jak postupovat při podávání návrhu je k dispozici zde.
Více informací je k dispozici zde.
 

26.01.2017: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Evropské Inovační partnerství pro suroviny
Evropská komise, potažmo Generální ředitelství pro Růst, žádá o kandidatury na členství v platformě Evropské inovační
partnerství pro suroviny. Tato platforma pro stakeholdery pokrývá neenergetické a nezemědělské suroviny jako kovy,
minerály, či biotické materiály získané recyklací. Termín pro zaslání přihlášek je 31. ledna. Více informací o platformě
naleznete zde .
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26.01.2017: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Komise představila balíček na podporu oběhového hospodářství
Evropská komise dnes vydala zprávu hodnotící pokrok v naplňování iniciativ na podporu oběhového hospodářství. Ve
spolupráci s Evropskou investiční bankou chce Komise vytvořit platformu pro financování oběhového hospodářství, která
bude sdružovat zainteresované strany a informovat o možnostech financování projektů oběhového hospodářství. Komise
dnes také vydala sdělení o úloze procesů výroby energie z odpadů, ve kterém se věnuje způsobům, jak začlenit tento druh
výroby energie do národních energetických mixů. V neposlední řadě dnes Komise představila návrh revize směrnice o
omezení používání některých nebezpečných látek. Komise navrhuje, aby se tyto nebezpečné materiály nahradily jinými
látkami, čímž by se usnadnila recyklace výrobků.

Více informací naleznete zde

26.01.2017: LEGISLATIVA EU: Komise hájí vnitrostátní pravidla týkající se práv zaměstnanců na účast před
ESD
V úterý 24. ledna se konalo ústní slyšení před Evropským soudním dvorem o předběžné otázce německého soudu týkající
se německých pravidel o účasti zaměstnanců v dozorčích orgánech společností (případ C-566/15 Erzberger v. Tui). V
národním soudním řízení akcionář společnosti považoval německou právní úpravu za nekompatibilní s evropským právem,
protože by v tomto případě omezila účastnická práva zaměstnanců pouze na firmy a jejich zaměstnance v Německu.
Nicméně Komise rozhodla, že účast zaměstnanců je důležitým cílem veřejné politiky a případná omezení volného pohybu
pracovníků vyplývající z těchto pravidel mohou být odůvodněna potřebou chránit systém účasti zaměstnanců a jeho
sociální cíle. Komise tak považuje současnou německou právní úpravu za slučitelnou s právem EU. 

25.01.2017: ZAJÍMAVOSTI: Komise navrhuje prodloužit kontroly na hranicích několika států
Evropská komise dnes vydala doporučení, ve kterém vybízí Radu, aby umožnila členským státům ponechat dočasné
kontroly na hranicích schengenského prostoru o další tři měsíce. Jedná se konkrétně o Rakousko, Německo, Dánsko,
Švédsko a Norsko. Přestože se podle Komise daří situaci na hranicích stabilizovat, podmínky pro návrat k normálnímu
fungování schengenského prostoru se zatím nepodařilo zcela splnit. Návrh doporučení musí ještě přijmout Rada.

25.01.2017: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Výbor ENVI hlasoval o odpadové legislativě
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu dnes přijal stanoviska k 4
návrhům týkajícím se odpadové legislativy. Poslanci například navrhují, aby se podíl recyklovaného odpadu zvýšil ze
současných 44 % na 70 % v roce 2030, zatímco míra skládkování by se měla snížit na 5 % z celkového objemu odpadu. V
původním návrhu Evropské komise byl podíl recyklovaného odpadu stanoven na 65 %. Tento cíl se vztahuje na komunální
odpad. U obalových materiálů, jako je například papír, kartony, plasty, sklo atd. navrhují poslanci až 80 % do roku 2030.
Výbor zároveň navrhl snížit množství potravinového odpadu o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 v porovnání s
rokem 2014, kdy se jeho množství odhadovalo na 89 milionů tun. O návrzích bude hlasovat celý Evropský parlament na
březnovém plenárním zasedání.

25.01.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Poslanci podpořili dohodu s Kanadou
Výbor pro mezinárodní obchod podpořil v úterý 24. ledna schválení dohody CETA, která má odstranit cla na většinu zboží a
služeb, se kterými EU a Kanada vzájemně obchodují. Obě strany ji podepsaly 30. října 2016, ale na to aby vstoupila v
platnost, potřebuje ratifikaci Evropského parlamentu. EU je pro Kanadu druhým největším obchodním partnerem.

24.01.2017: ZAJÍMAVOSTI: Zpráva o občanství EU za rok 2017
Evropská komise dnes zveřejnila třetí zprávu o občanství EU, v níž hodnotí pokrok dosažený od roku 2014 a dále
představuje opatření zaměřená na to, aby občané mohli plně využívat svých práv při práci, studiu, na cestách, nebo při
účasti ve volbách. Dle průzkumu čtyři z pěti Evropanů si cení především práva na volný pohyb, které jim umožňuje žít,
pracovat, studovat a podnikat kdekoliv v EU. Z důvodu nedostatečné informovanosti však občané EU nevyužívají v plné
míře svého práva volit v evropských a místních volbách a mnozí z nich nevědí, že mají právo na konzulární ochranu u
velvyslanectví jiných členských států. Komise se letos zaměří na lepší informovanost občanů o právech, které jim EU
zajišťuje.
 

24.01.2017: STATISTIKY: Přenocování turistů v EU loni mírně vzrostlo
Dle předběžných čísel EUROSTATu se očekává, že v roce 2016 dosáhl počet ubytování v EU 2,8 miliardy, což je o 2,0% více
ve srovnání s rokem 2015, i přes značný pokles turismu ve Francii a Spojeném království. Tento nárůst je tažen turisty ze
zemí mimo Evropskou unii. Největší růst zaznamenaly Bulharsko (+17,9 %) a Slovensko (+16,0 %). Česká republika
zaznamenala nárůst o 5,6 % oproti roku 2015, tj. 49, 7 milionů v absolutních číslech. Více o statistice zde.

24.01.2017: ENERGETIKA: BusinessEurope nesouhlasí se zapojením importů do systému EU ETS
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V souvislosti s diskuzemi o evropském systému obchodování s emisemi EU ETS v rámci Evropského parlamentu varovala
Konfederace evropského podnikání BusinessEurope před návrhem výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost potravin zavést systém, který by rozšířil působnost EU ETS i na dovoz materiálů v některých průmyslových
sektorech. Znamenalo by to, že subjekty z třetích zemí dovážející do EU určité výrobky by musely kupovat uhlíkové
povolenky. Podle generálního ředitele BusinessEurope Markuse J. Beyrera by takový systém narušil trh a znevýhodnil určité
sektory. Zároveň by hrozilo narušení obchodních vztahů s partnery z třetích zemí, kteří by do tohoto mechanismu spadali.

23.01.2017: LEGISLATIVA EU: Komise v březnu zveřejní návrh evropského pilíře sociálních práv
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker na dnešní konferenci na vysoké úrovni v Bruselu oznámil, že v březnu
předloží Evropská komise návrh evropského pilíře sociálních práv. K tomuto tématu loni Komise vydala veřejnou konzultaci,
do které bylo zasláno více než 16 000 příspěvků. O výsledcích konzultace se diskutovalo také na dnešní konferenci. Komise
zároveň oznámila, že letošní sociální summit pro růst a spravedlivý pracovní trh se bude konat 17. listopadu ve Švédsku.

23.01.2017: ICT: Dohoda o využívání pásma 700 MHz
Výbor stálých zástupců COREPER schválil 20. ledna dohodu uzavřenou s Evropským parlamentem ohledně využívání
frekvenčního pásma 470-790MHz. Členské státy by měly využít frekvenční pásmo 700 MHz na bezdrátové širokopásmové
služby do 30. června 2020 s možností prodloužení termínu o dva roky. Všechny země EU musí přijmout národní plán do
konce června 2018, kterým se stanoví, jak budou rozhodnutí provádět. Finální text musí projít právní a jazykovou úpravou,
a poté bude formálně schválen Parlamentem a Radou na jaře 2017.
 
Návrh rozhodnutí 

23.01.2017: ZEMĚDĚLSTVÍ: Ministři diskutovali situaci na trhu
Na dnešním zasedání Rady pro zemědělství a rybolov byli ministři informováni o nejnovějším vývoji na hlavních
zemědělských trzích. Trhy se pomalu zotavují, někteří zemědělci však stále prochází složitým obdobím. Ministři také
diskutovali závěry druhé zprávy o provádění tzv. balíčku pro mléko a EU fóra pro skopové maso. Ministři dále souhlasili, že
došlo k určitému pokroku, ale vyjádřili znepokojení nad pokračující úrovní volatility v několika sektorech trhu a segmentech,
a to zejména co se týče mléka a mléčných výrobků, hovězího masa a drůbeže. Rada pozitivně zhodnotila implementaci
balíčku pro mléko a jeho rozšíření po roce 2020.
 
Zpráva Balíček mléko
 
EU Fórum pro skopové maso 
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