
Zprávy vydané od 27.01.2017 do 03.02.2017

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

03.02.2017: STATISTIKA: Objem maloobchodu se v prosinci 2016 meziměsíčně snížil, meziročně však rostl
Podle odhadů Evropského statistického úřadu Eurostat se objem maloobchodu snížil v prosinci 2016 oproti listopadu
stejného roku o 0,3 % v eurozóně a o 0,8 % v celé EU. V porovnání s prosince 2015 byl však zaznamenán růst objemu
maloobchodu o 1,1 % v eurozóně a 2,3 % v EU28. Nejlepších meziměsíčních výsledků v prosinci 2016 dosáhlo
Lucembursko (+1,9 %), Belgie (+1,1 %) a Francie (+0,8 %), nejhorších naopak Finsko (-3,2 %), Spojené království (-2,8 %)
a Irsko se Švédskem (obě země -2,7 %).
 
Podrobnou statistiku naleznete zde 

03.02.2017: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Komise navrhuje zapojit leteckou dopravu do ETS
Evropská komise dnes navrhla, aby se letecký sektor stal součástí evropského systému pro obchodování s emisemi (EU
ETS). Reaguje tak na dohodu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) z loňského roku ohledně stabilizace emisí v
mezinárodní letecké dopravě. Podle komisaře pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguela Ariase Cañete se bude
systém vztahovat na lety v rámci Evropského hospodářského prostoru. O návrhu bude nyní diskutovat Evropský parlament
a Rada a dokončení legislativního procesu se očekává do konce tohoto roku.

03.02.2017: ZAJÍMAVOSTI: Maltské prohlášení Rady o vnějších aspektech migrace
Předsedové vlád a hlavy členských států EU dnes přijali na svém zasedání v maltské Vallettě Prohlášení členů Evropské
rady o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří. Důležitým bodem jednání
byla také diskuse o budoucnosti Evropské unie.

02.02.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Parlament souhlasí se zrušením vízové povinnosti pro občany Gruzie
Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání schválil legislativní návrh, díky kterému budou moci občané
Gruzie cestovat do EU bez povinnosti mít vízum. Gruzínci vlastnící biometrický pas budou moci vstoupit do EU bez víza na
dobu 90 dní ve 180 denním období a to jak pro obchodní, tak turistické a rodinné důvody. Nebudou ale moci na území EU
vykonávat práci. Zaveden bude také mechanismus, díky kterému by se mohla znovu zavést vízová povinnost v případě
silných migračních toků. Návrh také musí schválit Rada.

02.02.2017: VEŘEJNÁ KONZULTACE: Komise zahájila konzultaci k budoucnosti společné zemědělské politiky
Komise dnes zahájila veřejnou konzultaci věnovanou modernizaci a zjednodušení společné zemědělské politiky EU, která
běží do 2. května. Komise má za cíl maximalizovat svůj příspěvek ke svým deseti politickým prioritám a k udržitelným
cílům rozvoje. To se zaměří na konkrétní politické priority do budoucna s přihlédnutím ke stanovisku platformy REFIT, aniž
by byl dotčen budoucí víceletý finanční rámec. Výchozím bodem bude posouzení opodstatněnosti výkonnosti současné
politiky.
 

02.02.2017: VNITŘÍ TRH: Komise zahájila šetření praktik v obchodě online
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8635/?newsletter=1&datum=1486140064&hash=6f95404d41ca7d5ab349437452b9a133ea1e6828
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https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8633/?newsletter=1&datum=1486140064&hash=6f95404d41ca7d5ab349437452b9a133ea1e6828


Evropská komise dnes zahájila tři separátní šetření s cílem posoudit, zda některé praktiky prodeje online neomezují
přeshraniční výběr evropským spotřebitelům, tj. nezabraňují nákupu spotřebitelské elektroniky, videoher, ubytování v
hotelích za konkurenční ceny. Takové chování může porušovat pravidla hospodářské soutěže EU, které zakazují
protisoutěžní dohody mezi společnostmi. Vyšetřování má za cíl řešit konkrétní problémy omezení maloobchodních cen,
diskriminaci na základě umístění a geografické blokování.

01.02.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: EU chce urychlit vyjednávání obchodní dohody s Mexikem
Evropská komise se dohodla s Mexikem na uspořádání dvou dodatečných vyjednávacích kol dohody o volném obchodu
ještě před letní přestávkou. Kola by se měla konat 3. – 7. dubna a 26. – 29. června 2017. Důvodem k tomuto kroku je snaha
obou stran o urychlení vyjednávání. Mezi oběma vyjednávacími koly se ještě komisařka pro obchod Cecilia Malmström
setká s mexickým ministrem hospodářství Ildefonso Guajardem, aby společně zhodnotili dosažený postup ve vyjednávání.

01.02.2017: ICT: Rada a Parlament se dohodly na stropech pro roaming
Evropský parlament včera dosáhl dohody s Radou ohledně stropů velkoobchodních cen za roaming. Stropy byly stanoveny
následovně:
 
• €0,032 za hlasové volání namísto navržených €0,04 Evropskou komisí,
• Postupné snižování stropu z €7,75 (15/06/2017) na €6 (01/01/2018), €4,5 (01/01/2019), €3,5 (01/01/2020), €3
(01/01/2021), €2,5 (01/01/2022) za GB namísto navržených €0,0085 za MB (neboli €8,5 za GB)
• €0,01 za SMS, tj. stejně jako navrhla Evropská komise
 
Dohodu musí ještě formálně potvrdit Průmyslový výbor Evropského parlamentu a následně celé plénum a ministři
členských států.

01.02.2017: ENERGETIKA: Komise vydala zprávu o implementaci energetické unie
Evropská komise dnes vydala druhou zprávu o stavu energetické unie, ze které vyplývá, že se EU postupně daří přecházet
na nízkouhlíkovou ekonomiku. Podle zprávy je EU na dobré cestě k dosažení svých cílů do roku 2020 v oblasti snižování
emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Za pozitivní trendy
související s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku označil komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel
Arias Cañete zvyšování konkurenceschopnosti evropského energetického průmyslu, zvýšení míry investic do tohoto odvětví
a snížení dovozu fosilních paliv o 16 miliard eur.

Celou zprávu naleznete zde

31.01.2017: STATISTIKA: HDP ve třetím čtvrtletí rostlo v eurozóně i EU28
Podle předběžných údajů Evropského statistického úřadu Eurostat se HDP zvýšilo ve čtvrtém čtvrtletí 2016 oproti
předchozímu čtvrtletí o 0,5 % v eurozóně a o 0,6 % v celé EU. V porovnání se čtvrtým čtvrtletím 2015 se podle odhadů HDP
zvýšilo o 1,8 % v eurozóně a o 1,9 % v celé EU.

31.01.2017: ENERGETIKA: Studie o provádění směrnice energetické účinnosti
Nový průzkum EUROCHAMBRES provedený na vzorku 10 členských států EU ukazuje, že polovině z nich stále chybí
komplexní opatření finanční podpory na energetické audity. Ty neposkytují dotace pro realizaci systémů energetického
managementu (EMS), jak to vyžaduje směrnice o energetické účinnosti. Studie ukazuje nedostatky při podpoře energetické
účinnosti pro malé a střední podniky a fakt, že stávající režimy podpory nejsou často příznivé pro MSP, vzhledem k nízké
ceně spolufinancování a vysokým minimálním prahům investic.
 
Studii o provádění směrnice energetické účinnosti můžete najít zde.

31.01.2017: LEGISLATIVA EU: Komise posiluje ochranu pracovníků před nebezpečnými chemickými látkami
Evropská komise dnes stanovila limity hodnot expozice pracovníků u 31 nebezpečných chemických látek a zavedla tak
společný referenční bod pro zaměstnavatele, pracovníky a donucovací orgány stanovující maximální úroveň vystavení
těmto chemikáliím povoleným na pracovišti. Členské státy nyní musí přijmout odpovídací národní hodnoty, na které se
vztahuje určitý manévrovací prostor, vzhledem k orientačnímu charakteru nastavených evropských hodnot.

31.01.2017: STATISTIKA: Míra nezaměstnanosti klesla na 8,2 % v EU28 a 9,6 v eurozóně
Míra nezaměstnanosti (po očištění od sezónních vlivů) v prosinci minulého roku v eurozóně klesla na 9,6 % oproti hodnotě
9,7 % zaznamenané v listopadu téhož roku a 10,5 % z prosince roku 2015. Jedná se tak o nejnižší míru nezaměstnanosti v
eurozóně od května 2009. To jsou výsledky dnešní statistiky vydané Eurostat. V EU28 míra nezaměstnanosti v prosinci
loňského roku klesla oproti 9 % zaznamenaným v prosinci 2015 na 8,2 % a je tedy stále nejnižší mírou od února 2009. ČR
je stále zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti v EU (3,5 %). Údaje jsou dostupné zde.
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7844069/3-31012017-CP-EN.pdf/f7a98d76-13bc-4586-9e25-9e206e9b6f02


30.01.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Dvě nová antidumpingová cla na ocelové výrobky z Číny a Taiwanu
Evropská komise v pátek udělila definitivní antidumpingová cla na dva ocelové výrobky z Číny a Taiwanu. Konkrétně se
jedná o ocelové trubky a potrubní tvarovky pro svařování natupo, které se na evropském trhu prodávaly za dumpingovou
cenu. Na tyto výrobky pocházející z Číny proto bude uvaleno antidumpingové clo ve výši od 30,7 % do 64,9 %, na
taiwanské pak od 5,1 % do 12,1 %.

30.01.2017: MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Půjčky v hodnotě až 200 mil. EUR pro inovativní české MSP
Evropský investiční fond a Komerční banka podepsaly dohodu, v rámci které poskytne v následujících dvou letech Komerční
banka záruky inovativním českým malým a středním podnikům. Díky nim by se mělo podařit vygenerovat půjčky v hodnotě
až 200 milionů EUR. Z dohody by mělo profitovat více než 300 malých a středních podniků. Iniciativa je podporována z
Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), který je hlavním pilířem investičního plánu pro Evropu.
 
Více informací naleznete zde 

30.01.2017: FINANCE: Ministři diskutovali reverse charge
Ministři financí diskutovali na Radě pro hospodářské a finanční záležitosti ECOFIN dne 27. ledna návrh Komise na zavedení
plošného mechanismu přenesení daňové povinnosti (tzv. mechanismus reverse charge), který iniciovala ČR. Návrh však
není ideální, za problematické ČR považuje platnost návrhu, který umožní zavedení této výjimky pouze do konce roku 2022
a stanovení minimální výše úniku DPH pro podání žádosti. Ministři dále diskutovali o koordinaci hospodářských politik
členských států EU a o budoucnosti příjmové strany rozpočtu EU.
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