
Zprávy vydané od 20.10.2017 do 27.10.2017

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 / ICT / Výzkum a vývoj

27.10.2017: LEGISLATIVA EU: Komisi se daří naplňovat principy lepší regulace
Evropská komise tento týden zveřejnila zhodnocení implementace agendy lepší regulace v EU, které uvádí, že nově
zavedené nástroje jsou dobrým základem pro vytváření lepší legislativy v EU. Jedná se především o lepší zapojení
veřejnosti, systematické hodnocení, lepší vytváření hodnocení dopadů a posílení programu REFIT pro účelnost a účinnost
právních předpisů. K implementaci principů lepší regulace také výrazně přispěla práce Výboru pro kontrolu regulace
(Regulatory Scrutiny Board), který je nyní plně funkční.

27.10.2017: VEŘEJNÉ KONZULTACE: Jak efektivně a spravedlivě danit digitální ekonomiku?
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se zdanění digitální ekonomiky. Komise uvádí, že stávající rámec
danění neodpovídá aktuálním potřebám a je proto nutné ho revidovat. Komise proto vyzvala občany EU, podniky a
organizace, aby se do konzultace zapojili. Výsledky konzultace přispějí k novému návrhu ohledně danění digitální
ekonomiky, který by měl být zveřejněn na začátku příštího roku. Konzultace je otevřená do 3. ledna 2018.

27.10.2017: FINANCE: Rada odmítla změny v návrhu rozpočtu na 2018 navržené Parlamentem
Evropský parlament tento týden schválil svou pozici k návrhu rozpočtu EU na příští rok, ve které odmítl veškeré škrty
navržené Radou. V souvislosti se schválením pozice 25. října na plenárním zasedání uvedla Rada EU, že nemůže
akceptovat všechny tyto změny. Rada se zároveň vyjádřila, že sdílí s Parlamentem hlavní priority, na které by měl být
rozpočet zaměřený, konkrétně podpora růstu a vytváření pracovních míst, posílení bezpečnosti a řešení migrace. Obě
instituce nyní budou mít čas do 20. listopadu, aby se dohodly na společné pozici.

26.10.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Parlament udělil mandát k jednání o dohodách o volném obchodu s
Austrálií a Novým Zélandem
Evropský parlament dnes podpořil zahájení jednání o dohodách o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem.
Parlament zároveň definoval několik klíčových bodů pro jednání, jako jsou ochrana evropských zemědělců a spotřebitelů,
zajištění nových obchodních příležitostí pro evropské podniky, zejména pro malé firmy a vytvoření samostatných dohod o
obchodu a investicích. V listopadu by měla mandát pro vyjednávání schválit i Rada EU, Komise by tak mohla zahájit
vyjednávání s oběma zeměmi před koncem tohoto roku.

26.10.2017: ZAJÍMAVOST: Legislativní akt EU poprvé podepsán elektronicky
Včera v Evropském parlamentu proběhlo historicky první elektronické podepisování legislativního aktu EU. Předseda
Parlamentu Antonio Tajani a zástupce estonského předsednictví Matti Maasikas elektronicky podepsali právně závazné
texty revidovaného nařízení o bezpečnosti dodávek plynu. Tato ukázka možností digitálních technologií by měla podpořit
zavádění bezpečných a účinných digitálních řešení do oblasti veřejného sektoru v rámci EU.

26.10.2017: FINANCE: Parlament, Rada a Komise se dohodly na částech balíčku EU o bankovní reformě
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Evropský parlament, Rada a Komise ve středu dosáhly politické shody ohledně přezkumu směrnice o ozdravných
postupech a řešení krize bank (BRRD) a nařízení (CRR) a směrnice (CRD) o kapitálových požadavcích, které jsou součástí
balíčku z roku 2016 o bankovní reformě v EU. Cílem této snahy o zrychlený postup při schvalování vybraných částí balíčku
je posílit odolnost bankovního sektoru EU a zmírnit negativní dopady. Dohodu musí nyní ještě formálně potvrdit Rada a
Parlament.

25.10.2017: FINANCE: Parlament odmítl návrhy škrtů Rady v rozpočtu 2018
Evropský parlament dnes hlasoval o návrhu rozpočtu pro rok 2018. Poslanci navrhli rozpočet ve výši 162,6 mld. EUR (o 1,2
% více oproti původnímu návrhu Komise) v závazcích a 146,7 miliardy EUR (o 0,9 % oproti původnímu návrhu Komise) v
platbách. Odmítli tak návrh Rady na škrty v některých oblastech. Hlavní priority, na které bude rozpočet vynaložen, jsou
podpora výzkumu, infrastruktury, vzdělávání, boj proti nezaměstnanosti, podpora malých a středních podniků a především
povzbuzení hospodářského růstu a nových pracovních míst. Parlament a Rada mají nyní 21 dní k dosažení kompromisního
návrhu rozpočtu, tak aby mohl být schválen do konce listopadu 2017.

25.10.2017: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Parlament navrhuje úplný zákaz glyfosátu od prosince 2022
Evropský parlament včera podpořil nezávazné usnesení, které navrhuje úplný zákaz herbicidů na bázi glyfosátu od prosince
2022 a s okamžité omezení používání glyfosátu. Poslanci chtějí dosáhnout úplného zákazu užívání glyfosátu v
domácnostech a u zemědělských výrobků v případě, že existuje účinná biologická alternativa. Evropská občanská iniciativa
podporující zákaz glyfosátu získala za méně než jeden rok přes milion podpisů a v listopadu se bude projednávat v
Parlamentu.

25.10.2017: ZAJÍMAVOST: Komise zveřejnila výzvu k programu Erasmus+ na příští rok
Evropská komise dnes zveřejnila výzvu k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ pro rok 2018, jehož cílem je
podpora mobility studentů a spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Očekává se, že se roční
rozpočet zvýší oproti loňskému roku přibližně o 200 milionů eur, přičemž celkově by měl dosáhnout 2,7 mld. euro.

24.10.2017: ZAJÍMAVOSTI: Komise představila pracovní program na příští rok
Evropská komise dnes zveřejnila svůj pracovní program pro rok 2018, který obsahuje 26 nových iniciativ rozdělených na
dvě skupiny. V rámci první skupiny jsou legislativní návrhy z prioritních oblastí, které Komise předloží do května 2018 a
bude je moci dokončit do konce svého mandátu v polovině 2019. Iniciativy z druhé skupiny se zaměřují více do budoucna,
konkrétně na budoucnost EU po roce 2025. V rámci programu také Komise identifikovala 66 návrhů, které je zapotřebí co
nejrychleji schválit a navrhuje stáhnout 15 návrhů, které již nejsou aktuální.

24.10.2017: LEGISLATIVA EU: Rada EU přijala obecný přístup ke směrnici o vysílání pracovníků
Rada EU dnes přijala obecný přístup k návrhu směrnice o vysílání pracovníků. Cílem směrnice je usnadnit poskytování
služeb v celé EU a podpořit práva pracovníků, kteří jsou vyslaní k dočasné práci v jiném členském státě. Směrnice by měla
zajistit uplatňování principu stejné odměny za stejnou práci na stejném místě. Kromě toho by měla směrnice zajistit, aby
bylo odměňování pracovníků v souladu s pravidly hostujícího státu, uplatňování kolektivních smluv na vyslané pracovníky a
rovné zacházení s dočasnými agenturními pracovníky. O finální podobě směrnice nyní začne Rada jednat s Parlamentem a
Komisí.

24.10.2017: ENERGETIKA: Výbor ENVI chce zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na 35 % do
2030
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu dnes navrhl zvýšit cíle EU
v oblasti obnovitelných zdrojů do roku 2030. Původní návrh Komise počítal se závazným cílem podílu energie z
obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v EU do roku 2030 ve výši 27 %, nicméně výbor ENVI navrhuje celkový
35% cíl ve formě závazných národních cílů. Poslanci také navrhují, aby podíl biopaliv na celkové spotřebě energie v silniční
a železniční dopravě byl maximálně 7 %. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), který je gesčním výborem pro
tento návrh (kromě části věnované biopalivům), bude o návrhu hlasovat 28. listopadu.

23.10.2017: LEGISLATIVA EU: Rada podpořila vytvoření Evropského pilíře sociálních práv
Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dnes podpořila vytvoření Evropského pilíře
sociálních práv, který si klade za cíl posílit sociální legislativu v EU a upravit evropský sociální model současným
podmínkám. Pilíř obsahuje 20 principů, které jsou rozděleny do tří kategorií, a to rovné příležitosti a přístup na trh práce,
dynamické pracovní trhy a spravedlivé pracovní podmínky, a veřejná podpora, sociální ochrana a inkluze. Prohlášení o
vytvoření Evropského pilíře sociálních práv bude slavnostně podepsáno na summitu o spravedlivých pracovních místech a
růstu v Göteborgu 17. listopadu.

23.10.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Komise vydala zprávu z jednání s Mercosurem
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Evropská komise dnes vydala zprávu shrnující zatím poslední kolo vyjednání dohody o volném obchodu mezi EU a
Mercosurem. Kromě toho také Komise zveřejnila svůj návrh kapitoly zaměřené na udržitelný rozvoj. Veškeré další
vyjednávací texty jsou k dispozici zde.

23.10.2017: ICT: Delší licence na spektra zvyšují investice do infrastruktury
Evropská komise dnes zveřejnila studii o přidělování spektra, která by měla sloužit jako jeden z podkladů pro zavádění 5G
sítě v EU. Ta uvádí, že doba přidělení licence výrazně ovlivňuje míru investic do infrastruktury, přičemž ve státech, které
udělují licence na delší dobu, vykazují větší úroveň investic. Studie byla zveřejněna před zítřejší Radou pro dopravu,
telekomunikace a energetiku, která se bude věnovat především pokroku na digitálním jednotném trhu, zejména pak
spektru a zavedení 5G sítě.
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