
Zprávy vydané od 21.07.2017 do 27.07.2017

Dobrý den,
 
v rámci služeb CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU Vám přinášíme souhrnný přehled dění v EU za poslední
týden.
 
Jedná se o poslední přehled před letní pauzou v institucích EU. Další přehled obdržíte na začátku září.
 
S přáním příjemného léta,
 
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

27.07.2017: LEGISLATIVA EU: Rada se dohodla na pozici ke směrnici o modrých kartách
Výbor stálých zástupců COREPER se včera dohodl na mandátu pro vyjednávání návrhu směrnice o tzv. modrých kartách. Ta
stanovuje podmínky pro vstup vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí do EU. Cílem revize je zatraktivnit EU jako
místo pro vysoce kvalifikované pracovníky a zjednodušit jejich mobilitu v rámci EU. Návrh také počítá se zjednodušenými
administrativními procedurami pro ověřené zaměstnavatele. Rada nyní na základě této dohody zahájí jednání s
Parlamentem.

27.07.2017: ICT: Digitalizace je klíčová pro rozvoj EU
Prezidentka Konfederace evropského podnikání BusinessEurope Emma Marcegaglia vyzvala k urychlenému dokončení
jednotného digitálního trhu. Podle ní je digitalizace klíčová pro zajištění prosperity v EU a rozvoj potenciálu podniků. Díky
digitalizaci mohou i ty nejmenší firmy spolupracovat s velkými podniky a přispět tak hospodářskému růstu.

27.07.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Podnikatelská koalice kritizuje záměr USA uvalit další cla na ocel
Koalice Global Business Coalition, jejímž členem je i Konfederace evropského podnikání BusinessEurope, poslala otevřený
dopis vládě Spojených států amerických ohledně světového obchodu s ocelí. Koalici se nelíbí plán USA uvalit další cla na
dovoz oceli a možná i hliníku z důvodu ochrany národní bezpečnosti. Koalice připomíná, že členové G20 na nedávném
zasedání v Hamburku uznali zásadní roli mezinárodního obchodu pro růst, inovace, vznik pracovních míst a rozvoj a vyzývá
ostatní vlády, aby se zdržely podobných praktik.

26.07.2017: ENERGETIKA: Komise se obává dopadu amerických sankcí proti Rusku na energetickou
nezávislost EU
Evropská komise se na dnešním zasedání kolegia komisařů věnovala také záměru Spojených států rozšířit sankce vůči
Rusku, a to zejména z obav o zachování energetické nezávislosti EU. Americký návrh totiž počítá s uvalením sankcí na
všechny firmy, které přispívají k rozvoji, údržbě, modernizaci a opravám potrubní infrastruktury Ruska. EU se obává, že by
toto opatření mohlo mít negativní vliv na dovoz energií z Ruska do Evropy vedoucí přes Ukrajinu. Přestože EU podporuje
dodržování sankčního režimu proti Rusku, obává se možného dopadu na EU. Komise proto bude situaci nadále monitorovat
a bude v úzkém kontaktu s americkou stranou.

26.07.2017: ZAJÍMAVOSTI: Komise zahájila řízení pro porušení práva EU s Polskem kvůli reformě soudnictví
Evropská komise dnes zahájila řízení proti Polsku pro porušení práva EU. Důvodem k tomu je plánovaná reforma soudnictví
v Polsku, která ohrožuje zásady právního státu. Kromě toho Komise zaslala doporučení polské vládě a vyzvala polské
orgány, aby tato doporučení do jednoho měsíce implementovala. Týká se to zejména otázky odvolávání soudců Nejvyššího
soudu či jejich nuceného odchodu do důchodu. Komise zároveň dodala, že v případě přetrvávajících problémů je připravená
spustit článek 7 odstavce 1, což je formální upozornění, které musí odsouhlasit čtyři pětiny členských států v Radě.

26.07.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Soudní dvůr odmítl dohodu o jmenné evidenci cestujících mezi EU a Kanadou
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http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=46116
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8984/?newsletter=1&datum=1501168752&hash=c18fbfbdc8ab2de818063ca18328f95fdfe9985a


Zpravodajka Evropského parlamentu pro dohodu o jmenné evidenci cestujících mezi EU a Kanadou Sophie in’t Veld uvítala
rozhodnutí Evropského soudního dvora, podle kterého není možné dohodu ve stávající podobě uplatňovat. V rámci dohody
by bylo možné vyměňovat údaje o cestujících, termínech jejich cest, cestovních plánech a kontaktní informace pro
bezpečnostní účely. Podle Evropského soudního dvora ale není dohoda v souladu se zákony EU a porušuje pravidla na
ochranu soukromí a osobních údajů. Podle in’t Veld je nutné pokračovat v jednání a vytvořit dohodu, která bude zajišťovat
dostatečnou ochranu dat.

25.07.2017: STATISTIKA: Počet online nakupujících rychle roste, u přeshraničního nákupu je stále řada
překážek
Evropská komise dnes vydala Srovnávací přehled podmínek pro spotřebitele pro tento rok, ze kterého vyplývá, že
spotřebitelé nakupují čím dál tím více online a jejich důvěra v nakupování přes internet se zvyšuje. Platí to zejména pro
nakupování z jiných členských států EU. Nicméně maloobchodníci tuto situaci dostatečně nereflektují a jejich důvěra v
přeshraniční prodej je menší. Přehled ukazuje, že se podíl Evropanů, kteří nakupují online, zvýšil z 29,7 % v roce 2007 na
55 % v letošním roce. Nicméně stále existuje řada překážek, které brání ještě většímu rozvoji, jako například odmítání
plateb kartami vydanými v jiné zemi, nebo nemožnost doručit zboží do jiné země.

25.07.2017: ZAJÍMAVOSTI: Jednání o brexitu musí zrychlit, vyzývá Parlament
V návaznosti na dnešní zasedání řídící skupiny pro brexit Evropského parlamentu, jehož se zúčastnil i hlavní vyjednavač za
EU Michel Barnier, vydali její členové výzvu k urychlení jednání. Pokud mají být jednání o brexitu úspěšná, je vzhledem k
omezenému časovému prostoru nutné přejít k jednání o konkrétních podmínkách co nejdříve. Zástupci skupiny uvedli, že
prioritou pro Parlament jsou práva občanů, finanční vyrovnání a otázka hranic s Irskem. Pouze pokud bude dosaženo
dostatečného pokroku ve vyjednávání brexitu, je možné začít diskutovat o nové dohodě mezi EU a Velkou Británií.

25.07.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Evropský byznys se obává dopadu možných sankcí USA proti Rusku na sektor
energetiky
Konfederace Evropského podnikání BusinessEurope vyjádřila své znepokojení nad záměrem USA rozšířit sankce proti Rusku
a možném dopadu na energetický sektor v EU. Podle generálního ředitele BusinessEurope Markuse J. Beyrera je Rusko
stále klíčovým dodavatelem energií pro EU a možné rozšíření amerických sankcí na sektor energetiky bude mít velký dopad
i na energetický sektor v EU, a to jak na podniky, tak na spotřebitele. BusinessEurope by proto uvítalo diskuzi mezi EU a
USA na toto téma a společnou koordinaci dalších kroků.

24.07.2017: FINANCE: Junckerův plán míří k metě 225 miliard euro v investicích
Podle Evropské investiční banky (EIB) by měl Junckerům investiční plán mobilizovat až 225 miliard euro na investice.
Informaci zveřejnila EIB v návaznosti na zasedání jejího představenstva, které se uskutečnilo minulý týden. Z Evropského
fondu pro strategické investice (EFSI), což je hlavní pilíř Junckerova investičního plánu, byla schválena podpora 276
projektů, z nichž by mělo profitovat zhruba 445 000 malých a středních podniků.

24.07.2017: VEŘEJNÉ KONZULTACE: Přeshraniční transakce v jiných měnách, než v eurech
Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci zaměřenou na nalezení možností, jak snížit náklady za přeshraniční
transakce v rámci EU v jiných měnách, než v eurech. EU již zrušila poplatky za přeshraniční transakce v rámci eurozóny,
které stojí stejně jako transakce v rámci domovského státu. Podobnou praxi chce zavést i u dalších měn. Do konzultace je
možné se zapojit do 30. října 2017.

24.07.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Evropský svaz obchodu varuje před narůstajícím protekcionismem
Evropský svaz obchodu EuroCommerce varoval před narůstajícími protekcionistickými tendencemi u vyspělých světových
ekonomik. Snahy o ochranu domácích trhů vyplývají z nedávných průzkumů Mezinárodního měnového fondu i Evropské
komise a potvrzují to i zástupci malo a velkoobchodníků. Podle EuroCommerce se ale jedná pouze o krátkodobá řešení,
která v dlouhodobém horizontu znamenají jak zvýšené náklady, tak snížení konkurenceschopnosti. Podle generálního
ředitele EuroCommerce Christiana Verschuerena by se měla EU snažit tato omezení odstraňovat a podpořit tak rozvoj
jednotného vnitřního trhu.
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