
Zprávy vydané od 23.06.2017 do 30.06.2017

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 / Výzkum a vývoj / ICT

30.06.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Komise otevřela konzultaci o spotřebitelském právu v EU
Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci zaměřenou na spotřebitelské právo v EU. Cílem konzultace je zjistit
názory spotřebitelů, firem a asociací na stávající úroveň ochrany spotřebitelů v EU a způsoby, jak úroveň ochrany zvýšit.
Konzultace se mimo jiné zaměřuje také na online tržiště a služby, za které uživatelé „platí“ svými daty. Konzultace je
otevřená do 8. října.

30.06.2017: STATISTIKA: Podle odhadu míra inflace v EU v červnu mírně klesla
Podle prvních odhadů Evropského statistického úřadu Eurostat by měla být roční míra inflace v EU v červnu 2017 1,3 %,
což je o 0,1 % méně, než v předchozím měsíci. Největší míru inflace podle odhadů zaznamenal sektor energií (1,9 %),
následovaný službami (1,6 %) a potravinami, alkoholem a tabákem (1,4 %).

30.06.2017: PRŮMYSL: Ochrana pracovníků před karcinogeny a mutageny
Stanovením limitů pro karcinogeny a mutageny bychom mohli v EU ušetřit až sto tisíc životů v příštích padesáti letech.
Evropská rada učinila ve středu další pokrok v přijetí směrnice  zaměřené na ochranu pracovníků před vystavením se
karcinogenům a mutagenům při práci. Směrnice navrhuje stanovit limity pro dalších 11 karcinogenů jako prach
dýchatelného krystalického křemene, 1,2 - epoxypropan, 1,3-butadien, 2-nitropropan, akrylamid, některé sloučeniny
chromu, ethylenoxid, o-toluidin, žárovzdorné keramické vlákno, bromoethylen a hydrazin. Směrnice rovněž reviduje limity
pro monomery vinylchloridu a prachu z tvrdého dřeva s ohledem na nejnovější vědecké údaje. Zavádí minimální požadavky
na odstranění a snížení všech karcinogenů a mutagenů. Zaměstnavatelé budou muset také identifikovat a posoudit rizika
pro pracovníky, kteří jsou spojeni s expozicí specifickým karcinogenům (a mutagenům), a musí zabránit expozici tam, kde
existují rizika.

29.06.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Nová pravidla pro organické potraviny
Zástupci Evropského parlamentu a Rady včera dosáhli neformální dohody ohledně nových pravidel pro organické potraviny.
Cílem je zvýšit důvěru spotřebitelů v organické potraviny a podpořit růst tohoto odvětví. Nová pravidla stanovují přísnější
kontroly dodavatelského řetězce a povinnost dováženého zboží splňovat standardy EU. V rámci podpory sektoru
organických potravin plánuje EU podpořit vznik smíšených farem, které pěstují jak organické, tak běžné potraviny, a
usnadnit certifikaci organických potravin pro malé farmáře.

29.06.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Akční plán proti antimikrobiální rezistenci
Antimikrobiální rezistence je celosvětovou hrozbou a v roce 2050 by mohla způsobovat více úmrtí než rakovina. Komise
proto dnes přijala nový akční plán proti antimikrobiální rezistenci. Akční plán vychází z přístupu „jedno zdraví“, který se
týká rezistence u lidí i zvířat. Komise současně na základě plánu přijala první dokument: Pokyny EU ohledně uvážlivého
používání antimikrobiálních látek, pokud jde o lidské zdraví.

29.06.2017: LEGISLATIVA EU: Komise navrhla nový celoevropský produkt osobních penzí
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8928/?newsletter=1&datum=1498835595&hash=b6d06354f6dde645320b5326e1e894be6240a475
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https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_action_plan_2017_en.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8925/?newsletter=1&datum=1498835595&hash=b6d06354f6dde645320b5326e1e894be6240a475


Evropská komise dnes zveřejnila návrh na vytvoření tzv. panevropského osobního penzijního produktu, což je nový typ
dobrovolné osobní penze poskytující větší možnosti výběru, jak ukládat peníze na stáří. Tento produkt se bude řídit
stejnými standardy všude v rámci EU a budou ho moci nabízet růžní poskytovatelé, od pojišťovacích společností až po
investiční firmy. Tento produkt nebude nahrazovat stávající penzijní režimy v členských státech, ale bude pouze doplňovat
stávající penzijní produkty. Jednou z výhod produktu je, že bude přenositelný mezi členskými státy.

28.06.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Sankce vůči Rusku prodlouženy do ledna 2018
Rada dnes prodloužila ekonomické sankce vůči Rusku, které byly zavedené 31. července 2014 v souvislosti s ruskými
akcemi podporujícími destabilizaci na Ukrajině. Sankce jsou zaměřené na finanční, energetický a obranný sektor a také na
zboží dvojího užití. Konkrétně se jedná o omezení přístupu pěti největších státem vlastněných finančních institucí na
kapitálové trhy v EU, zákaz exportu a importu zbraní, zákaz vývozu zboží dvojího užití pro vojenské účely do Ruska a
omezení přístupu k určitým technologiím a službám používaným pro výrobu a průzkumné aktivity pro těžbu ropy. Rada
prodloužila sankce do 31. ledna 2018.

28.06.2017: ZAJÍMAVOSTI: Požadavky evropského byznysu pro estonské předsednictví
Konfederace evropského podnikání BusinessEurope dnes předala své priority  zástupcům estonského předsednictví, které 1.
července převezme rotující předsednictví v Radě po Maltě. Generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer v této
souvislosti uvedl, že mezi hlavní požadavky byznysu patří udržení otevřeného trhu v EU a zabránění protekcionistickým
opatřením, dokončení hospodářské a měnové unie a posílení důvěry v euro, digitalizace jednotného vnitřního trhu a v
neposlední řadě vytvoření silné evropské průmyslové strategie.

28.06.2017: VNITŘNÍ TRH: Google dostal více než dvoumiliardovou pokutu

Evropská komise včera udělila společnosti Google pokutu ve výši 2,42 miliardy eur za zneužití dominantního postavení tím,
že vyhledávač zvýhodňuje své srovnávače. Google musí zvýhodňování ukončit do 90 dnů nebo uhradit penále ve výši až 5
% průměrného denního celosvětového obratu Alphabet, mateřské společnosti Google. Upřednostňováním vlastní
porovnávací služby Google dle Komise zhoršil konkurenceschopnost konkurentů.

27.06.2017: ENERGETIKA: Rada se dohodla na pozici ke směrnici o energetické účinnosti
Rada se včera dohodla na své společné pozici k revizi směrnice o energetické účinnosti, jejímž cílem je upravit stávající
opatření v oblasti energetické účinnosti tak, aby EU splnila své cíle stanovené pro roky 2020 a 2030. Cílem směrnice je
zvýšit energetickou účinnost o 30 %. Díky dohodě mohou být zahájena jednání v rámci trialogu s Parlamentem a Komisí.

27.06.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Chorvatsko je v Schengenu
Chorvatsko je od dnešního dne součástí Schengenského informačního systému a může si tak vyměňovat informace s jinými
členskými státy o osobách hledaných v souvislosti s terorismem a jinými závažnými trestnými činy, pohřešovanými
osobami a určitými předměty, jako jsou ukradené vozy, střelné zbraně a doklady totožnosti. Pro firmy to znamená, že se
zkrátí čekací doba na pozemních hranicích mezi Chorvatskem a Slovinskem.

27.06.2017: ENERGETIKA: Rada má společnou pozici ke směrnici o energetické náročnosti budov
Rada se včera dohodla na své společné pozici k revizi směrnice o energetické náročnosti budov. Budovy jsou jednou z
nejméně energeticky účinných oblastí v EU, která má na svědomí až 40 % celkové spotřeby energie. Cílem směrnice je
podpořit nákladově efektivní renovace budov a tím přispět k dekarbonizaci budov v EU. Dalším cílem směrnice je podpora
elektromobility tím, že stanovuje, aby alespoň každé desáté parkovací místo v nerezidenčních budovách bylo přizpůsobeno
pro nabíjení elektromobilů. Díky dohodě mohou být zahájena jednání v rámci trialogu s Parlamentem a Komisí.

26.06.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Zpráva Komise ukazuje nárůst překážek obchodu
Evropská komise dnes vydala zprávu o překážkách v oblasti obchodu a investic za rok 2016, která uvádí, že evropští
exportéři zaznamenali téměř 10% nárůst obchodních bariér. Na konci loňského roku jich bylo celkově 372, z toho 36 jich
vzniklo v roce 2016. Evropské komisi se podařilo loni odstranit 20 překážek obchodu, především v oblasti zemědělství a
rybolovu, automobilovém, kosmetickém a farmaceutickém sektoru a v sektoru elektroniky.

26.06.2017: VNITŘNÍ TRH: Přeshraniční insolvenční řízení bude jednodušší
Dnes začala v celé Evropské unii platit nová pravidla  pro přeshraniční insolvenční řízení z roku 2015. Pravidla usnadní
provádění restrukturalizace, zvýší šance věřitelů na vrácení peněz a umožní hromadná řízení pro přeshraniční vymáhání
dluhu. Přijaté nařízení se zaměřuje na řešení sporů ohledně soudní příslušnosti a právních předpisů v přeshraničních
insolvenčních řízeních. V neposlední řadě zajišťuje uznávání soudních rozhodnutí týkajících se insolvence v rámci celé EU.
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26.06.2017: LEGISLATIVA EU: Čtvrtá směrnice proti praní peněz dnes vstupuje v platnost
Dnešním dnem vstupuje v platnost čtvrtá směrnice proti praní peněz, která posílí stávající pravidla a zefektivní boj proti
praní peněz a financování terorismu. Kromě toho se směrnice zaměřuje na zvýšení transparentnosti a prevenci vyhýbání se
daňovým povinnostem. Mezi novinky v rámci směrnice patří přísnější pravidla pro banky, právníky a účetní, co se týče
hodnocení rizik, nové požadavky pro společnosti týkající se transparentnosti ve vztahu ke skutečnému vlastnictví,
snadnější spolupráce a výměna informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami v členských státech nebo silnější
sankční pravomoci úřadů.
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