
Zprávy vydané od 24.03.2017 do 31.03.2017

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

31.03.2017: STATISTIKA: Podle odhadů byla inflace v březnu 2017 1,5 %
Podle předběžných odhadů Evropského statistického úřadu Eurostat klesla roční míra inflace v březnu 2017 v eurozóně z
2,0 % na 1,5 %. Co se týče jednotlivých složek, největší míru inflace lze pozorovat v oblasti energií (7,3 %), u potravin,
alkoholu a tabáku (1,8 %) a u služeb (1,0 %).

31.03.2017: STUDIE: Zavedení předběžných podmínek pro čerpání fondů EU podporuje reformy v členských
státech
Evropská komise dnes vydala první zhodnocení nového prvku v oblasti politiky soudržnosti, a to podmínek, které musí
členské státy splnit předtím, než mohou čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Tento
prvek byl poprvé zaveden pro programovací období 2014-2020. Podle Komise tyto podmínky motivují členské státy v
provádění reforem, které by jinak neuskutečnily, čímž podporují strukturální změny v EU. Zpráva mimo jiné uvádí, že
předběžné podmínky v oblasti energetické účinnosti byly pro ČR významným impulsem k implementaci směrnice o
energetické účinnosti a o energetické náročnosti budov.

Celou zprávu naleznete zde

31.03.2017: MEZINÁRODNÍ VZTAHY: Byznys lídři odmítají protekcionismus
Na summitu B7, který se dnes konal v Římě, jednali byznys lídři o aktuálním vývoji v oblasti globálního obchodu, inovací a
udržitelného rozvoje. Prezidentka BusinessEurope Emma Marcegaglia v této souvislosti uvedla, že protekcionismus není
řešením současných globálních výzev. Podle prezidentky je nutné, aby lídři zemí G7 přijali opatření, která podpoří inovace a
konkurenceschopnost, díky čemuž výhody mezinárodního obchodu a globalizace pocítí všechny země. Na zasedání byla
podepsána společná deklarace, kterou najdete zde

30.03.2017: ZAJÍMAVOSTI: Bývalý britský komisař nastupuje do soukromého sektoru
Evropská komise dnes schválila dvě nové pracovní pozice bývalého britského komisaře pro finanční stabilitu, finanční
služby a unii kapitálových trhů Johathana Hilla. Jednou z nich je seniorní poradce pro právní firmu Freshfields Bruckhaus
Deringer LLP, za předpokladu, že ve svém působení nebude vystaven konfliktu zájmů. Druhou je pak nezávislý národní
ředitel novin The Times Newspapers Ltd. Komisaři mají stanovenou dobu osmnácti měsíců po odchodu ze své funkce,
během které nemohou vykonávat aktivitu související s jejich bývalým portfoliem.

30.03.2017: ZAJÍMAVOSTI: Evropský byznys chce s Velkou Británií zachovat co nejužší vazby
Konfederace evropského podnikání BusinessEurope vydala v reakci na spuštění článku 50 Velkou Británií prohlášení, ve
kterém vyjadřuje záměr hrát konstruktivní roli při jednání s Velkou Británií, tak aby se podařilo nastavit takové vztahy,
které budou co nejvíce podobné současnému stavu. Podle BusinessEurope je zejména nutné vyvarovat se vytváření
neférových podmínek, které by vytvářeli překážky pro vzájemný obchod a investice. Konfederace proto vyzývá
vyjednavače, aby se snažili najít takové řešení, které zachová co nejužší ekonomické vztahy mezi oběma partnery a bude
mít co nejmenší negativní

30.03.2017: STATISTIKA: HPD na osobu v Praze činilo 178 % průměru EU v 2015
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Regionální HDP na osobu v roce 2015 (vyjádřené kupní silou) se pohybovalo od 30 % pod průměrem EU, a to v bulharském
kraji Severozapaden, do 580 % průměru EU v Inner London-West. Regiony s nejvyšším HDP byly po Inner London-West,
Lucemburské velkovévodství (264 %), německý Hamburk (206 %), belgický Brusel (205 %) a Bratislava (188 %)
následovaná Prahou (178 %). Měření probíhalo v 276 regionech EU. Více o statistice zde .

29.03.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: USA a Čína byly loni dva největší obchodní partneři EU
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat ohledně obchodu EU se zbožím s třetími zeměmi za rok 2016,
které byly dnes zveřejněny, zůstaly nejvýznamnějšími obchodními partnery EU Spojené státy americké (610 mld. euro) a
Čína (515 mld. euro). Na dalších místech se umístilo Švýcarsko (264 mld. euro), Rusko (191 mld. euro), Turecko (145 mld.
euro) a Japonsko (125 mld. euro). Nejvíce obchodovaného zboží bylo v roce 2016 z oblasti strojírenství, dopravních
prostředků a chemického sektoru.
 
Celou statistiku naleznete zde 

29.03.2017: ZAJÍMAVOSTI: Velká Británie aktivovala článek 50
Velká Británie dnes oficiálně požádala o vystoupení z Evropské unie. Aktivovala tzv. článek 50 Smlouvy o Evropské unii,
který stanoví postup pro vystoupení. Na mimořádném zasedání Evropské rady dne 29. dubna by měl být na základě
konsenzu přijat soubor pokynů pro ukončení členství. Čtyři dny po zasedání Evropské rady předloží Komise Radě
doporučení k zahájení jednání. Pro zahájení jednání, musí Rada schválit soubor směrnic pro jednání, který členské státy
schválí výraznou kvalifikovanou většinou. Schválením bude vyjednavač Unie určený Radou zmocněn k zahájení jednání,
který předloží Radě návrh dohody. Ta bude zohledňovat rámec budoucího vztahu Spojeného království s EU. Souhlas s
návrhem musí vyjádřit Evropský parlament a dohodu uzavře Rada. Dohodu musí ratifikovat také Spojené království, a to
podle svého vlastního ústavního pořádku. Jednání o řádném vystoupení musí být dokončeno do dvou let od aktivace článku
50.

29.03.2017: VNITŘNÍ TRH: Komise zakázala fúzi dvou největších evropských burz
Evropská komise neschválila navrženou fúzi Deutsche Börse AG a London Stock Exchange Group. Závěry šetření Komise
poukázaly, že fúze by vytvořila monopol na trzích pro zúčtování nástrojů s fixním výnosem. Obě společnosti vlastní burzy v
Německu, Itálii, Velké Británii a několik největších evropských clearingových domů.

28.03.2017: DOPRAVA: Bezpečnost na evropských silnicích stoupá
Evropská komise dnes vydala statistiku bezpečnostního provozu v EU za rok 2016, která ukazuje, že počet smrtelných
nehod klesl proti roku 2015 o 2 %, což je celkově o 600 lidí. Za posledních 6 let se jedná o 19% snížení. Přestože se jedná o
povzbudivý vývoj, cílem Komise je snížit počet úmrtí na evropských silnicích mezi roky 2010 a 2020 o polovinu. V ČR se
podařilo počet smrtelných nehod snížit oproti roku 2010 o 23 %.

28.03.2017: DANĚ: Europoslanci odhlasovali návrh pro zabránění hybridních nesouladů
Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu dnes odhlasoval rezoluci doporučující pozměnění směrnice k
zamezení daňových úniků. Tato pozměnění se týkají daňových pravidel třetích zemí, která umožňují tzv. hybridní nesoulady
a umožňují firmám uniknout před placením daní v obou jurisdikcích. Zpráva bude nyní podstoupena Radě.

28.03.2017: ICT: Volný pohyb dat je klíčový pro jednotný digitální trh
Stále zastoupení ČR při EU dnes pořádalo konference zaměřenou na datové toky, které se zúčastnili zástupci členských
států, evropských institucí, podnikatelských organizací a další. Podle Pearse O’Donohue je jedním z problémů na vnitřním
trhu nucená lokalizace dat. Pokud by se jí podařilo odstranit, znamenalo by to pro firmy snížení nákladů až o 8 miliard euro
ročně. Podle členky představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Mileny Jabůrkové je zapotřebí v EU vytvořit takový
právní rámec, který bude evropský a bude zabraňovat vytváření národních požadavků a překážek toku dat. Jedině tak lze
vytvořit skutečně jednotný digitální trh v EU. Podle europoslankyně Dity Charanzové je volný pohyb dat klíčový pro rozvoj
evropské ekonomiky a měl by se stát 5. svobodou v EU.

27.03.2017: ICT: Veřejná konzultace ohledně pokynů pro definování významné tržní síly
Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci týkající se pokynů pro definování významné tržní síly, které byly vydány
v roce 2002. Cílem Komise je včas aktualizovat pokyny pro implementaci evropského kodexu elektronických komunikací.
Pokyny stanovují principy, podle kterých se řídí národní telekomunikační regulátoři při posuzování významných tržních sil.
Konzultace bude otevřená do 26. června 2017 a zapojit se do ní můžete  zde.

27.03.2017: ZAJÍMAVOSTI: Nové iniciativy na podporu mládeže
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Evropská komise dnes představila iniciativu v oblasti učení a mobility v rámci programu Erasmus+ pod názvem
Move2Learn, Learn2Move . Mladí lidé tak budou moci vycestovat individuálně nebo společně se svou třídou do jiné země
EU. Tato jednorázová iniciativa je navázána na 30. výročí zahájení programu Erasmus a je v souladu se dvěma hlavními
prioritami Komise: znovu se zaměřit na evropskou mládež a usnadnit mobilitu občanů EU, zejména pak nízkoemisní
mobilitu. Iniciativa bude přístupná třídám se studenty ve věku 16 a více let zapojeným do eTwinningu. Třídy si mohou
vybrat, zda se chtějí zapojit do soutěže o bezplatné jízdenky a letenky, které získají nejlepší projekty v rámci eTwinningu v
každé zúčastněné zemi. Vybraní vítězové budou moci následně vycestovat kdykoliv mezi srpnem 2017 a prosincem 2018.

27.03.2017: FINANCE: Parlament podporuje flexibilnější finanční rámec EU
Poslanci výboru pro rozpočet Evropského parlamentu dnes podpořili návrh, který usnadní převádění financí v rámci
víceletého finančního rámce 2014-2020 podle aktuální potřeby. Větší flexibilita v rozpočtu umožní EU lépe reagovat na
aktuální a urgentní výzvy. V rámci návrhu také poslanci souhlasili s tím, aby bylo vyhrazeno dalších 3,9 miliardy euro na
opatření související s migrací, včetně opatření zaměřených na důvody migrace a 2,1 miliardy euro na podporu pracovních
pozic a hospodářského růstu, se zaměřením zejména na řešení nezaměstnanosti mladých lidí. Návrh musí ještě schválit
Parlament na svém plenárním zasedání a Rada.
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