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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

06.01.2017: STATISTIKA: Objem maloobchodu v eurozóně klesl o 0,4 %
Tržby v maloobchodě v eurozóně po očištění o sezónní vlivy klesly v listopadu minulého roku reálně o 0,4 % a o 0,1 %
v EU28 v porovnání s údaji z října téhož roku. V říjnu se maloobchodní objem obchodu zvýšil o 1,4 % v eurozóně a o 1,3 % v
EU28, přičemž v ČR se snížil o 0,3 %. Tato fakta vyplývají z odhadu Eurostatu. Více informací naleznete zde.

05.01.2017: STUDIE: Komise vydala zprávu ohledně fungování ESF
Evropská komise dnes vydala hodnotící zprávu týkající se fungování Evropského sociálního fondu (ESF) během let
2007-2014, ze které vyplývá, že v daném období získalo díky podpoře z ESF pracovní pozici více než 9,4 milionu Evropanů
a zhruba 8,7 milionu obyvatel EU získalo kvalifikaci nebo osvědčení. Například v České republice pokryl ESF více než 5 %
výdajů na vzdělávání a odbornou přípravu. Zároveň s tím vydala Komise doporučení pro jednotlivé země v rámci
evropského semestru.

Více informací naleznete zde

05.01.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Konference o obchodních příležitostech v Jordánsku
Ve středu 25. ledna se v Bruselu uskuteční konference na téma rozšířených obchodních a investičních příležitostí
v Jordánsku vyplývajících z nedávného rozhodnutí zjednodušit pravidla původu mezi Evropskou unií a Jordánskem. Tato
iniciativa je součástí evropské podpory v Jordánsku související se syrskou uprchlickou krizí a vlastní iniciativou Jordánska na
podporu nových investic, exportu a vytváření pracovních míst pro své občany a syrské uprchlíky.
 
Více informací o konferenci naleznete zde.

04.01.2017: STATISTIKA: Inflace eurozóny se v prosinci zvýšila na 1,1 %
Podle bleskového odhadu Evropského statistického úřadu Eurostat dosáhla roční míra inflace eurozóny v prosinci 2016
hodnoty 1,1 %, což je o 0,5 % více, než v listopadu 2016. Podle odhadu rostly v prosinci nejvíce ceny energií (2,5 % oproti
-1,1 % v listopadu), služeb (1,2 % oproti 1,1 %) a potravin, alkoholu a tabáku (1,2 % oproti 0,7 %).

Více informací zde

03.01.2017: DANĚ: V platnost vstoupila nová pravidla pro daňová rozhodnutí
Dnes vstoupila v platnost nová pravidla transparentnosti pro daňová rozhodnutí, díky kterým by měly mít členské státy k
dispozici potřebné informace o daňových rozhodnutích vůči nadnárodním společnostem v jiných členských státech EU.
Členské státy jsou totiž díky novým pravidlům povinny si tyto informace vyměňovat, k čemuž bude sloužit centrální
depositář dostupný pro všechny členské státy. Do něj budou země zasílat každých 6 měsíců seznam daňových rozhodnutí s
přeshraničním prvkem.
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