
Zprávy vydané od 24.02.2017 do 03.03.2017

Vážení přátelé,
 
 
v rámci služeb CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU přinášíme aktuální informace.
 
 
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

03.03.2017: ENERGETIKA: Parlament podpořil zapojení Komise do schvalování národních energetických dohod
Členové Evropského parlamentu na svém včerejším plenárním zasedání schválili návrh na zavedení mechanismu, v rámci
kterého by měly členské státy povinnost informovat Evropskou komisi o svých plánech vyjednat dohody ohledně dodávek
energie se třetími zeměmi ještě předtím, než s těmito zeměmi zahájí jednání. V rámci nových pravidel by Komise mohla
státům radit ohledně toho, jak zajistit, aby dohoda byla v souladu s platnou legislativou EU. Pokud si to stát vyžádá, či
pokud to uzná za vhodné, může Komisi přizvat k jednání jako pozorovatele. Komise by pak měla 5 týdnů na to, aby
členskému státu předala své připomínky.

03.03.2017: ICT: Úroveň digitalizace v EU
Evropská komise dnes zveřejnila výsledky šetření úrovně digitalizace v členských státech EU. Zpráva o Stavu digitální
ekonomiky a informační společnosti 2017 je zaměřena na pokrok v dostupnosti připojení, digitálních znalostech a rozvoji
lidského kapitálu a elektronizace státní správy. Česká republika vykazuje velké rezervy, umístila se pod průměrem EU.
 
Podrobné výsledky jsou k dispozici zde.

03.03.2017: VEŘEJNÁ KONZULTACE: Ochrana whistleblowers v EU
Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci na téma ochrany informátorů, tzv. whistleblowers. Cílem konzultace je
shromáždit informace, jak funguje ochranu informátorů v členských zemích EU a jaké případně existují nedostatky a rozdíly
v ochraně informátorů napříč EU. Na jejím základě Komise rozhodne, zda je třeba přijmout minimální standardy ochrany
informátorů. Konzultace běží do 29. května 2017.
 

02.03.2017: STATISTIKA: V únoru by měla inflace eurozóny stoupnout na 2 %
Podle prvních odhadů Evropského statistického úřadu Eurostat by měla být roční míra inflace eurozóny v únoru 2017 2,0 %,
což je nárůst o 0,2 % oproti lednu 2017. Co se týče jednotlivých složek, nejvíce rostly ceny v oblasti energií (9,2 % oproti
8,1 % v lednu 2016), dále u jídla, alkoholu a tabáku (2,5 % oproti 1,8 %) a služeb (1,3 % oproti 1,2 %).

02.03.2017: ZAJÍMAVOSTI: Velká Británie musí respektovat evropská pravidla
Poslanci Evropského parlamentu včera na svém plenárním zasedání zdůraznili, že Velká Británie musí dodržovat pravidla
EU ohledně volného pohybu osob, dokud je v Unii. Poslanci požadují, aby Komise zajistila, že práva volného pohybu
evropských občanů žijících ve Velké Británii (3,1 milionů) budou respektována.

02.03.2017: PODPORA PODNIKÁNÍ: Nový přístup k insolvenci v EU
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8694/?newsletter=1&datum=1488558427&hash=9d023e02d0654ba479697f501a8a16afea6b2bbc
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8693/?newsletter=1&datum=1488558427&hash=9d023e02d0654ba479697f501a8a16afea6b2bbc
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8695/?newsletter=1&datum=1488558427&hash=9d023e02d0654ba479697f501a8a16afea6b2bbc
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8692/?newsletter=1&datum=1488558427&hash=9d023e02d0654ba479697f501a8a16afea6b2bbc
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8696/?newsletter=1&datum=1488558427&hash=9d023e02d0654ba479697f501a8a16afea6b2bbc
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8691/?newsletter=1&datum=1488558427&hash=9d023e02d0654ba479697f501a8a16afea6b2bbc


Konfederace evropského podnikání BusinessEurope spolupořádala v úterý konferenci věnovanou novému návrhu směrnice
o insolvenci, restrukturalizaci a druhé šanci Evropské komise. Generální ředitel BusinessEurope uvedl, že se jedná o velice
důležité téma, protože ročně se s insolvencí potýká asi 200 000 firem v EU, navíc většina nových firem nepřežije první rok
svého působení. To má negativní vliv i na množství pracovních míst v EU. Zatímco v EU se podnikatelský neúspěch bere
jako selhání, v ostatních částech světa je k neúspěchu v podnikání odlišný přístup, zejména v USA, kde se neúspěch bere
jako ponaučení pro další podnikání. Podle Beyrera je zapotřebí vytvořit v EU prostředí, které pomůže životaschopným
firmám restrukturalizovat se.
 
Na akci byl zároveň představeny připomínky BusinesseEurope k návrhu směrnice, které naleznete zde 

01.03.2017: ENERGETIKA: Rada přijala obecný přístup k revizi ETS
Rada přijala 28. února obecný přístup k revizi systému obchodování s emisními povolenkami (ETS), který je jedním z
klíčových nástrojů pro snižování emisí skleníkových plynů. Revize by měla přispět k dosažení evropského cíle snížit emise
alespoň o 40% do roku 2030 tak, jak bylo vyjednáno v Pařížské dohodě o změnách klimatu. Rada nyní může zahájit
vyjednávání s Evropským parlamentem, který přijal pozměnění k návrhu směrnice z července 2015 na plenárním zasedání
15. února 2017.

01.03.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Parlament a Rada se dohodly na zrušení vízové povinnosti pro ukrajinské občany
Zástupci Evropského parlamentu a Rady včera dosáhli neformální dohody, díky které budou moci občané Ukrajiny vlastnící
biometrický pas cestovat do EU na dobu 90 dní v období 180 dnů bez víza. Cesty budou moci být uskutečněny jak pro
obchodní, tak rodinné a turistické důvody. Zrušení vízové povinnosti se bude vztahovat na všechny země kromě Irska a
Spojeného království a nestanovuje právo pracovat v EU. Dohodu nyní musí ještě potvrdit výbor pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci, celý Parlament na svém plenárním zasedání a poté bude předán Radě.

01.03.2017: VNITŘNÍ TRH: Budoucnost Evropské unie
Evropská komise dnes předložila bílou knihu o budoucnosti Evropy nazvanou Cesty jednoty pro EU s 27 členy, která je
příspěvkem k summitu plánovanému u příležitosti 60. výročí EU na 25. března 2017 v Římě. Dokument popisuje hlavní
výzvy a příležitosti pro EU v následujících deseti letech a stanovuje pět scénářů, jak by se mohla EU vyvíjet do roku 2025,
podle toho, jaká rozhodnutí evropští lídři přijmou. V tomto roce Komise přijme další diskusní dokumenty na téma sociální
rozměr EU, prohlubování hospodářské a měnové unie, potenciál globalizace, budoucnost evropské obrany a budoucnost
financí EU. Prosincová Evropská rada vyvodí první závěry, které načrtne předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém
zářijovém projevu o stavu Unie.
 
Více informací zde.

28.02.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: EU přijala antidumpingová cla na dovoz tlustých plechů z nelegované oceli
z Číny
Komise dnes uložila konečná antidumpingová cla na dovoz některých tlustých plechů z nelegované oceli nebo ostatní
legované oceli pocházející z Čínské lidové republiky. Šetření Komise ukázala na dumping čínských výrobků na trhu EU v
rozpětí mezi 120% a 127%, což evropským výrobcům způsobuje podstatnou újmu. Čínský vývoz těžkých ocelových plechů
bude tedy podroben antidumpingovým clům v rozmezí od 65% do 73%.
 
Více informací zde.

28.02.2017: VEŘEJNÉ KONZULTACE: Revize programu Erasmus+
Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci k programu Erasmus+, který je zaměřen na vzdělávání, školení, mládež
a sport v letech 2014-2020 a k předchozím programům v této oblasti. Výsledky veřejné konzultace poslouží k přípravě
vyhodnocení programu Erasmus v polovině období, které má být předloženo do konce roku 2017. Konzultace běží do 31.
května.

28.02.2017: PRŮMYSL: V Bruselu se uskutečnil první Evropský den průmyslu
Dnes se pod záštitou Evropské komise konal v Bruselu první Evropský den průmyslu, jehož cílem bylo diskutovat možnosti,
jak podpořit rozvoj průmyslové základny v EU. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker během konference uvedl, že
EU chce podpořit rozvoj nového průmyslu podporou dovedností, vzdělávání a technologií. Komisařka pro vnitřní trh,
průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska řekla, že Komise u každé nové iniciativy EU hodnotí
dopad na průmysl, tak aby cíle nešly proti sobě. Zároveň se však domnívá, že EU by měla průmysl podpořit ještě víc,
například správným nastavením daňového systému a pobídkami pro investice. Předseda Výboru pro průmysl, výzkum a
energetiku Evropského parlamentu Jerzy Buzek doplnil, že je klíčové nastavit rovnováhu mezi klimatickou politikou a
podporou průmyslu, protože příliš ambiciózní cíle v oblasti klimatu mohou nenávratně poškodit průmyslovou politiku v EU.
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https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/legal/2017-02-27_commission_insolvency_proposal.pdf
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http://cebre.cz/admin/dovoz některých tlustých plechů z nelegované oceli nebo ostatní legované oceli
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8686/?newsletter=1&datum=1488558427&hash=9d023e02d0654ba479697f501a8a16afea6b2bbc
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27.02.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Obchodní dohody mají pozitivní dopad na zemědělsko-potravinářský
sektor v EU
Evropská komise dnes zveřejnila novou studii, která ukazuje, že obchodní dohody EU se třetími zeměmi mají pozitivní vliv
na zemědělsko-potravinářský sektor v EU. Nejenže dohody zvyšují export zemědělsko-potravinářských produktů, pomáhají
také vytvářet nová pracovní místa v tomto sektoru. Studie navíc ukazuje, že zvýšení dovozu těchto produktů v důsledku
obchodních dohod má na evropský zemědělsko-potravinářský sektor minimální dopad. Studie se detailně zabývala
dohodami EU s Mexikem, Jižní Koreou a Švýcarskem.

Celou studii naleznete zde

27.02.2017: FINANCE: Podpora EFRAG
Evropský parlament se dohodl s předsednictvím Rady na prozatímní dohodě ohledně prodloužení financování Evropského
poradního orgánu pro finanční výkaznictví (EFRAG). Na období 2017-2020 bude EFRAG udělena částka ve výši 14 milionů
euro, tj. 60% celkových výdajů na fungování EFRAG. Posláním skupiny je vyvíjet a propagovat evropský pohled v oblasti
finančního výkaznictví. Pokud se Rada a Parlament formálně dohodnou, získá EFRAG celkem 23 milionů euro na výše
uvedené období.

27.02.2017: ZAJÍMAVOSTI: Komise vydala index regionální konkurenceschopnosti 2016
Evropská komise dnes zveřejnila výsledky zaměřené na index regionální konkurenceschopnosti v roce 2016, který hodnotí
regiony EU podle atraktivity pro firmy a občany. Hlavními oblastmi, které index zkoumá, jsou inovace, veřejná správa,
doprava, digitální infrastruktura, zdravotnictví a lidský kapitál. Nově je také k dispozici interaktivní mapa, ve které lze
nalézt detailní analýzy jednotlivých regionů.

Více informací zde
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