
Zprávy vydané od 22.09.2017 do 29.09.2017

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

29.09.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Komise spustila nový plán vnějších investic
Evropská komise včera spustila nový plán vnějších investic (EIP), který by měl podpořit investice v Africe a sousedních
zemích EU. EIP by měl podpořit inkluzivnější a udržitelnější rozvoj v těchto oblastech a posílit veřejné i soukromé investice.
EU na EIP vyčlení 4,1 mld. euro, přičemž očekává, že pomocí pákového efektu se podaří získat až 44 mld. euro v investicích.

29.09.2017: DANĚ: "Mezera v DPH" dosáhla v roce 2015 152 mld. euro
Evropská komise včera vydala studii, která ukazuje, že členské státy EU nevybraly na dani z přidané hodnoty (DPH) za rok
2015 celkem 152 mld. euro. Tato tzv. „mezera v DPH“, tedy rozdíl mezi očekávaným a skutečným výběrem DPH ukazuje
na nutnost reformovat systém výběru DPH v členských státech. Největší mezera v DPH byla zaznamenána v Rumunsku
(37,2 %), na Slovensku (29,4 %) a Řecku (28,3 %), naopak nejnižší v Španělsku (3,5 %) a Chorvatsku (3,9 %). V absolutním
vyjádření byla největší mezera zaznamenána v Itálii, a to 35 mld. euro.

29.09.2017: STATISTIKA: Inflace eurozóny v září beze změn
Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že podle bleskového odhadu  se roční míra inflace eurozóny v září 2017 oproti
předchozímu měsíci nezměnila a dosáhla míry 1,5 %. Co se týče jednotlivých složek, největší nárůst byl evidován u energií
(3,9 %), jídla, alkoholu a tabáku (1,9 %) a služeb (1,5 %).

28.09.2017: DOPRAVA: Komise navrhla revizi práv cestujícich v železniční dopravě
Evropská komise dnes navrhla úpravu evropských pravidel o právech cestujících v železniční dopravě. Jejím cílem je lépe
chránit cestující v případě zpoždění, zrušení dopravního spoje nebo v případě možné diskriminace. Cestující by podle
návrhu měli být plně chráněni bez ohledu na to, kde cestují v EU. Komise chce také zlepšit práva cestujících se zdravotním
postižením a se sníženou pohyblivostí. Zároveň návrh povoluje provozovatelům železnic, aby byly, ovšem za striktních
podmínek, osvobozeni od povinnosti kompenzovat cestující v případě zpoždění, např. v případě vyšší moci. Návrhem se
nyní bude zabývat Parlament a Rada.

28.09.2017: ICT: Komise zveřejnila pokyny pro boj proti nezákonnému online obsahu
Komise dnes zveřejnila pokyny pro online platformy, jejichž cílem je zlepšit proaktivní prevenci, odhalování a odstranění
nezákonného obsahu podněcujícího nenávist, násilí a terorismus na internetu. Pokyny by měly pomoci zefektivnit boj proti
nezákonnému obsahu a budou přispívat k probíhající práci na vybudování efektivnější bezpečnostní unie a silnějšího
digitálního jednotného trhu. Komise bude sledovat implementaci těchto pokynů a v příštím roce zhodnotí, zda je nutné k
řešení problému zvolit i legislativní řešení.

28.09.2017: LEGISLATIVA EU: Systém kolektivního odškodnění v EU by musel obsahovat určité záruky
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Institut pro právní reformy Americké obchodní komory dnes představil  studii, která zkoumá veřejné mínění o kolektivním
odškodnění a financování soudních sporů v EU. Studie se zaměřuje na 6 evropských zemí, a to Francii, Německo, Nizozemí,
Polsko, Spojené království a Španělsko, přičemž v každé zemi bylo dotazováno přes 1000 respondentů. Z průzkumu
vyplynulo, že jen malé množství respondentů má hlubší znalosti o fungování kolektivního odškodnění. Po bližším seznámení
s tímto mechanismem by ale jeho zavedení v EU podpořilo téměř 70 % dotázaných, ale pouze za předpokladu, že by
systém obsahoval určité záruky. Mezi nejčastěji zmiňované patří princip, kdy náklady nese ten, kdo prohrál spor. Komisařka
pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová na akci řekla, že i v EU se již objevují případy, které by se
daly řešit formou kolektivního odškodnění. Komise by měla na jaře 2018 představit legislativní balíček zaměřený na
spotřebitele, který by se měl zaměřit i na tuto oblast.

27.09.2017: ICT: Komise vyzývá k užívání elektronické identifikace
Evropská komise vyzvala členské státy k většímu využívání způsobů elektronické identifikace (eID) v celé EU. Uvedla to v
souvislosti se zavedením tohoto systému v Německu, které jako první dokončilo formální notifikaci eID, což umožní
občanům používat elektronické identifikační prostředky pro přístup k on-line službám v jiných členských státech. Členské
státy se mohou svobodně rozhodnout, zda notifikují své eID, zároveň však v rámci rozvoje jednotného digitálního trhu musí
uznat eID ostatních členských států, které již své eID notifikovaly.

27.09.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Debata o dvojí kvalitě potravin se rozbíhá
V Evropském parlamentu se dnes konalo veřejné slyšení, které se zabývalo otázkou dvojí kvality potravin v rámci EU.
Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvedla, že stejný výrobek se stejným obalem
by měl mít v rámci celé EU i stejné složení. Dvojí kvalitu potravin odmítl i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker
ve svém projevu o stavu Unie, když řekl, že v EU nemohou být spotřebitelé „druhé třídy“. Komise v této souvislosti vydala
pokyny k boji proti dvojí kvalitě potravin, slíbila vyčlenit 1 milion euro na prošetření případu a má v plánu vytvořit
jednotnou metodologii testování kvality výrobků v EU. Členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Olga Sehnalová
řekla, že k vyřešení problému je nejprve nutná důkladná analýza vnitřního trhu, na základě které lze pak rozhodnout, zda je
nutné pro řešení situace zavádět nová legislativní opatření a řešit situaci na úrovni EU, nebo lépe uplatňovat stávající
legislativu.

27.09.2017: FINANCE: Parlament navrhuje vyšší rozpočet na rok 2018, než Komise
Členové Rozpočtového výboru Evropského parlamentu v úterý a ve středu hlasovali o rozpočtu EU pro rok 2018.
Europoslanci odmítli všechny škrty v rozpočtu navrhované Radou a navýšili finanční prostředky na výzkum, projekty v
oblasti infrastruktury a boj proti nezaměstnanosti mládeže. Poslanci navrhují rozpočet s celkovými závazky 161,8 mld. euro,
což je o 2,3 mld. euro více, než původní návrh Komise. O návrhu rozpočtu by měl 25. října hlasovat Parlament na svém
plenárním zasedání.

26.09.2017: STATISTIKA: Odstranění roamingových poplatků zvýšilo používání mobilních telefonů při cestách
do zahraničí
Podle bleskového průzkumu Eurobarometru zaměřeného na roaming, který se uskutečnil koncem srpna a jehož výsledky
byly dnes zveřejněné, lidé díky odstranění roamingových poplatků začali měnit své chování při používání mobilních
telefonů v zahraničí. Podíl cestujících používajících mobilní data se zdvojnásobil (31 %) po 15. červnu v porovnání s
předchozími měsíci a podíl cestujících, kteří nikdy nepoužili mobilní data v zahraničí, se snížil o polovinu (nyní 21 %).
Nicméně ve srovnání s používáním mobilních telefonů ve své domovské zemi 60 % cestujících stále omezovalo používání
mobilních telefonů při cestování do jiné země EU.

26.09.2017: LEGISLATIVA EU: Komise vydala pokyny k boji proti dvojí kvalitě potravin
Komise dnes vydala soubor pokynů pro uplatňování právních předpisů EU v oblasti potravin a ochrany spotřebitele
týkajících se výrobků dvojí kvality. Pokyny uvádějí a vysvětlují příslušné požadavky legislativy EU v oblasti potravin a
spotřebitelského práva v EU, které musí orgány uplatňovat při analýze možného problému dvojí kvality výrobků. Jde
především o směrnici  o nekalých obchodních praktikách a o nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,
které vyžaduje, aby spotřebitelé dostali pravdivé a dostatečné informace o konkrétním potravinářském produktu. Téma
duální kvality potravin se bude dále diskutovat 13. října na summitu na vysoké úrovni v Bratislavě pod záštitou české a
slovenské vlády.

26.09.2017: ZAJÍMAVOSTI: Tusk je mírně optimistický ohledně pokroku ve vyjednávání brexitu
V návaznosti na setkání s britskou premiérkou Theresou May uvedl předseda Evropské rady Donald Tusk, že je mírně
optimistický ohledně přístupu k vyjednávání brexitu ze strany Spojeného království. Zároveň však dodal, že debatu o
budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím lze zahájit jedině poté, až se dosáhne dostatečné pokroku ve
vyjednávání brexitu, což se ovšem zatím nestalo.

25.09.2017: ZAJÍMAVOSTI: Podle Barniera je nutné postoupit ve vyjednávání brexitu, než se začne diskutovat
o přechodném období
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V souvislosti s výzvou britské premiérky Theresy May o zavedení přechodného období po brexitu až do roku 2021 řekl
Michel Barnier, hlavní vyjednavač brexitu za EU, že EU se musí rozhodnout, zda je takové přechodné období v jejím zájmu.
Uvedl to na tiskové konferenci k zasedání Rady pro obecné záležitosti. V případě, že by bylo přechodné období stanoveno,
zdůraznil důležitost respektování právního a finanční rámce jednotného vnitřního trhu. Barnier dále uvedl, že nejdříve je
však nutné pokročit ve vyjednávání samotného brexitu.

25.09.2017: LEGISLATIVA EU: Komise jedná o modernizaci pravidel pro pracovní smlouvy
Evropská komise zahájila další jednání s odbory a organizacemi zaměstnavatelů na úrovni EU o tom, jak modernizovat
pravidla týkající se pracovních smluv. Ta by měla odpovídat i novým formám zaměstnávání a nestandardních pracovním
smlouvám, jako je například najímání zaměstnanců na vyžádání, pracovníkům pracujícím na základě poukazu atd. Touto
iniciativou Komise rozšiřuje evropský pilíř sociálních práv, jehož cílem je vytvořit lepší a jednotné pracovní a životní
podmínky pracovníků v členských státech. Současná pravidla pracovních smluv by měla být modernizována s přihlédnutím
k vývoji na trhu práce v posledních desetiletích. Cílem Komise je předložit legislativní návrh do konce roku.

25.09.2017: FINANCE: Podle Draghiho není dostatečná inflace pro zvýšení úrokových mezd
Prezident Evropské centrální banky Mario Draghi dnes diskutoval se členy Evropského parlamentu o aktuálním vývoji v
oblasti finančních záležitostí v EU. Podle Draghiho nedosáhla inflace, s výjimkou potravin a energií, dostatečné úrovně, aby
se mohlo přejít ke zvyšování úrokových mezd. Na vině je podle něj nedostatečný růst mezd.
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