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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

02.06.2017: PRŮMYSL: Ceny průmyslových výrobců v dubnu beze změny
Dnes zveřejněná data Evropského statistického úřadu Eurostat ukazují, že ceny průmyslových výrobců zůstaly v dubnu
2017 v porovnání s předchozím měsícem stabilní jak v eurozóně, tak v celé EU. V meziročním srovnání s dubnem 2016 se
ceny zvýšily o 4,3 % v eurozóně a 4,8 % v celé EU. Meziměsíčně rostly ceny nejvíce v Bulharsku (+1,3 %), Řecku (+0,6 %)
a Lotyšsku a Velké Británii (obě země +0,5 %), naopak největší pokles zaznamenalo Irsko (-0,9 %), Švédsko (-0,7 %) a
Francie se Slovenskem (obě země -0,6%).

02.06.2017: ŽIVOTNÍ PROSTŘENÍ: Evropský byznys nadále podporuje pařížskou klimatickou dohodu
V souvislosti s odstoupením Spojených států amerických od klimatické dohody z Paříže z roku 2015 vydala Konfederace
evropského podnikání BusinessEurope vyjádření, ve kterém tento krok kritizuje. Podle generálního ředitele BusinessEurope
Markuse J. Beyrera se jedná o významný krok zpět pro globální snahy o ochranu klimatu. Přesto by podle něj měla EU
pokračovat ve svých snahách o ochranu klimatu a v plnění pařížské dohody. Zároveň doufá, že tento krok USA nebude mít
podobný efekt na další země, které dohodu podepsaly.

02.06.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: V Bruselu proběhl 12. podnikatelský summit EU-Čína
Dnes se v Bruselu konal 12. podnikatelský summit EU-Čína, jehož cílem bylo prodiskutovat současné ekonomické vztahy
mezi oběma celky a zaměřit se na překážky, které je nutné do budoucna odstranit. Předseda Evropské komise Jean-Claude
Juncker uvedl, že vztah EU a Číny je založen na otevřenosti a spolupráci v rámci mezinárodního systému postaveného na
jasných pravidlech. Juncker ocenil ambiciózní čínské reformy, zároveň ale uvedl, že EU by ráda viděla rychlejší
implementaci těchto reforem. Komisařka pro obchod Cecilia Malmström řekla, že k rozvoji obchodních vztahů musí mít
občané volný přístup k nezávislým informacím a omezení těchto svobod ovlivňuje i vzájemné obchodní vztahy.

01.06.2017: LEGISLATIVA EU: Poslanci souhlasí se snížením sazby DPH pro elektronické knihy
Členové Evropského parlamentu na svém dnešním plenárním zasedání schválili legislativní návrh, díky kterému by se v EU
snížila cena elektronických knih. Návrh by umožnil členským státům EU snížit DPH pro elektronické knihy, tak aby se
vyrovnalo DPH u tištěných knih. U elektronických knih je momentální výše DPH 15 %, zatímco u tištěných knih je možné
uplatňovat DPH ve výši 5 % a v některých případech i nulovou sazbu DPH.

01.06.2017: DOPRAVA: Připomínky europoslanců k balíčku mobility
Členové Evropského parlamentu se na včerejším plenárním zasedání vyjadřovali k balíčku mobility, který ve středu
představila Evropská komise. Podle europoslanců je klíčové zajistit dobré pracovní podmínky pro profesionální řidiče a
vyvarovat se fragmentaci jednotného vnitřního trhu. Členové parlamentu uvítali zejména snahu Komise o zrušení tzv.
letterbox společností a také vyjasnění pravidel ohledně vysílání pracovníků. Nicméně část europoslanců vyjádřila obavy
nad tím, že nová pravidla týkající se kabotáže zhorší podmínky pro řidiče. Komisařka pro dopravu Violeta Bulc bude toto
téma diskutovat s členy výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch 19. června.

01.06.2017: ICT: Evropský parlament podpořil plán pro rozvinutí 5G
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Zavedení sítí 5G může v EU vytvořit až dva miliony pracovních míst. Na rozvinutí sítě 5G bude třeba vyčlenit nová
frekvenční pásma, a to koordinovaným způsobem, aby se nepřekrývala, a aby se netříštil vnitřní trh. Poslanci Evropského
parlamentu apelují na členské státy, aby koordinovaly své kroky a vytvořily regulační prostředí příznivé pro investice.
Poslanci dnes na svém zasedání podpořili Akční plán Komise pro rozvinutí 5G v EU s výše uvedenými komentáři.

31.05.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Poslanci Evropského parlamentu chtějí lepší životnost výrobků
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu včera přijal nezávazné usnesení týkající se životnosti
výrobků. Europoslanci chtějí, aby bylo veškeré zboží a software lehce opravitelné či připravené k modernizaci, a aby byly
náhradní díly cenově dostupné. Dle průzkumu Výbor vychází z toho, že dle výsledků Eurobarometru z roku 2004 téměř 77
% občanů preferuje opravu svého zboží oproti zakoupení nového. Členové výboru také požádali Komisi, aby zvážila
dobrovolné evropské označení, které bude zahrnovat životnost výrobků, vlastnosti ekodesingu, opravitelnost a upgrade. O
usnesení bude rozhodovat plénum Evropského parlamentu na svém červencovém zasedání.

31.05.2017: ENERGETIKA: Národní redukční cíle ve výši 30 % do roku 2030
Členové Výboru pro Životní prostředí Evropského parlamentu včera podpořili národní redukční cíle pro snížení emisí
skleníkových plynů v rámci Pařížské dohody. Jedná se o redukční cíl 30 % do roku 2030. Snižování se také týká emisí z
farem, dopravy, odpadu a budov. Europoslanci přidali do návrhu opatření, která by měla členské státy motivovat. Dále
stanovili redukční cíl ve výši 80 % pro rok 2050 (v porovnání s rokem 2005). O návrhu budou poslanci hlasovat na
plenárním zasedání ve dnech 12.-15. června.

31.05.2017: DOPRAVA: Vysílání pracovníků v dopravě má nová pravidla
Komise dnes přijala balíček mobility, který je souborem iniciativ zaměřených na zvýšení bezpečnosti provozu,
spravedlivější výběr poplatků na silnicích, snížení emisí CO2, snížení znečištění ovzduší a dopravního přetížení, omezí
administrativní zátěže firem, potlačení nezákonného zaměstnávání a zajištění náležitých pracovních podmínek i patřičné
doby odpočinku. Balíček řeší také oblast vysílání a vytváří tzv. lex specialis pro odvětví silniční dopravy v této oblasti.

30.05.2017: FINANCE: Komise představila návrh rozpočtu na příští rok
Evropská komise dnes zveřejnila návrh rozpočtu na rok 2018, který stanovuje prostředky na závazky ve výši 161 mld. euro.
Ty by měly být rozděleny mezi hlavní priority, kterými jsou podpora mladých lidí, hospodářského růstu a strategických
investic. Mezi největší položky patří finanční prostředky pro Evropské strukturální a investiční fondy (55,4 mld. euro) a
podporu farmářů a rozvoje venkova (59,6 mld. euro). Mezi další významné body rozpočtu patří financování programu
Erasmus+ (2,3 mld. euro) nebo podpora Evropského fondu strategických investic – EFSI (2 mld. euro).

Více informací naleznete zde

30.05.2017: PRŮMYSL: Rada podpořila vytvoření silné průmyslové strategie EU
Členské státy uznaly v rámci zasedání Rady pro konkurenceschopnost, které se konalo ve dnech 29. a 30. května, klíčovou
roli průmyslu jako hlavního motoru růstu, zaměstnanosti a inovací v Evropě. To přivítala Konfederace evropského podnikání
BusinessEurope, která závěry Rady  považuje za silný politický signál pro budoucí posílení průmyslové základny v EU. Podle
generálního ředitele BusinessEurope Markuse J. Beyrera potřebuje EU jasný plán, který bude stavět na probíhající
průmyslové transformaci. Kromě toho je pro podporu evropského průmyslu zapotřebí správná kombinace krátkodobých a
středně a dlouhodobých politických opatření a strategických cílů.

30.05.2017: FINANCE: Předsednictví se dohodlo s Parlamentem na rozvoji sekuritizačního trhu v EU
Maltské předsednictví dnes dosáhlo kompromisu s Evropským parlamentem k návrhům nařízení týkajících se zjednodušení
rozvoje sekuritizačního trhu v Evropě. Takový trh by měl vést k vytvoření investičních možností a poskytnut další zdroj
financování zejména pro začínající firmy a MSP. Dohodu musí ještě formálně potvrdit velvyslanci při EU. Poté bude text
podroben technické a jazykové úpravě a bude muset být ještě formálně přijat Radou a Evropským parlamentem v prvním
čtení.

29.05.2017: DOPRAVA: Rada přijala obecný přístup k revizi systému schvalování typů vozidel
Rada dnes přijala obecný přístup k revizi systému schválení typů vozidel a dozoru nad trhem pro motorová vozidla. Revize
by měla modernizovat stávající systém, zlepšit kontrolu testů pro měření emisí a implementovat nové technologie. Mezi tři
nejdůležitější změny v systému bude patřit zlepšení kvality testování automobilů uváděných na trh, zavedení dozoru nad
trhem pro kontrolu posouzení shody a zavedení systému pro dohled nad procesem schvalování vozidel. Rada nyní začne
jednat s Evropským parlamentem ohledně finální podoby nové legislativy.

29.05.2017: VNITŘNÍ TRH: Rada se shodla na testu proporcionality a postupu pro notifikace
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Rada dnes dosáhla kompromisu ohledně dvou návrhů směrnic - k testu proporcionality pro nové vnitrostátní právní
předpisy o odborných službách a k oznamovacímu postupu pro nová pravidla týkající se služeb. Druhý návrh má za cíl
zlepšit stávající postup oznamování podle směrnice o službách (2006/123 / ES). Nově budou muset členské státy Komisi
oznámit nové nebo změněné schvalovací systémy nebo požadavky spadající do oblasti působnosti směrnice o službách,
aby byla zaručena jejich správná realizace. Test proporcionality má za cíl zajistit, aby byla národní opatření proporcionální
a nezamezovala přístup k profesím či nevytvářela neopodstatněnou zátěž. Členské státy nyní mohou začít o návrhu
vyjednávat s Evropským parlamentem.

29.05.2017: FINANCE: Nová pravidla pro zamezení daňových úniků
Evropská unie přijala nová pravidla pro zamezení "hybridních nesouladů" s daňovými systémy třetích zemí, čímž pomůže
zamezit daňovým únikům společností. Dne 29. května 2017 přijala Rada pro konkurenceschopnost směrnici, která
zabraňuje korporátním skupinám využívat rozdíly mezi dvěma nebo více daňovými jurisdikcemi s cílem snížit jejich
celkovou daňovou povinnost. Členské státy budou do 1. ledna 2020 transponovat směrnici do vnitrostátních právních
předpisů (s výjimkou pro jedno konkrétní ustanovení do 1. ledna 2022).
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