
Zprávy vydané od 27.10.2017 do 03.11.2017

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 / ICT / Výzkum a vývoj

03.11.2017: ICT: Klíčovou otázkou elektronické identifikace je ochrana údajů
Asociace Ecommerce Europe uvítala vydání návrhu pokynů a zásad ohledně interoperability systémů elektronické
identifikace (eID) pro online platformy. Způsoby elektronické identifikace notifikované Komisi budou muset být od 29. září
2018 uznatelné v rámci celé EU, což vytváří nové příležitosti jak pro veřejné služby v EU, tak pro občany a podniky.
Ecommerce Europe uvítalo vydání návrhu pokynů a připomíná, že zásadní otázkou je především ochrana dat a zajištění
toho, aby uživatel měl plnou kontrolu nad svými údaji. K návrhu pokynů je možné zaslat připomínky na DG Connect
(CNECT-EGOVERNMENT-AND-TRUST@ec.europa.eu) do 10. listopadu. 29. listopadu by k tomuto tématu měla Komise
pořádat workshop.

02.11.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Dohoda o spolupráci s Kubou začala platit
Od 1. listopadu začala být provizorně aplikována dohoda o politickém dialogu a spolupráci, historicky první dohoda mezi EU
a Kubou. Cílem dohody je podpořit spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje, demokracie a lidských práv, obnovitelné
energie, zemědělského rozvoje, ale i bezpečnosti nebo vzájemných obchodních vztahů. Spolupráce by měla probíhat na
všech úrovních, ať již s veřejným sektorem, místními orgány, soukromým sektorem či občanskou společností.

01.11.2017: STATISTIKA: HDP ve třetím čtvrtletí rostlo o 0,6 % v eurozóně i EU28
Podle předběžných výsledků Evropského statistického úřadu Eurostat se HDP ve třetím čtvrtletí 2017 zvýšilo oproti
předchozímu čtvrtletí o 0,6 % v eurozóně i v celé EU. Oproti třetímu kvartálu 2016 lze pozorovat ještě vyšší nárůst, a to o
2,5 % v eurozóně i celé EU.

01.11.2017: STATISTIKA: Podle odhadů inflace v říjnu mírně klesla
Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že odhaduje roční míru inflace v eurozóně za říjen 2017 na 1,4 %, což je o 0,1 %
méně, než v předchozím měsíci. Podle odhadů dosáhly v říjnu nejvyšší míry inflace energie (3,0 %) následované
potravinami, alkoholem a tabákem (2,4 %) a službami (1,2 %).

01.11.2017: ZAJÍMAVOSTI: Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci pomohl v minulých dvou letech
téměř 19 500 pracovníkům
Evropská komise dnes vydala zprávu hodnotící výsledky Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) během let
2015 a 2016. Zpráva uvádí, že v tomto období fond pomohl téměř 19 500 pracovníkům. Více než 9 000 pracovníků, kteří
získali podporu z EGF, se podařilo do jednoho roku najít zaměstnání nebo začali sami podnikat. Dalších více než 600
pracovníků pak pokračovalo ve zvyšování své zaměstnatelnosti prostřednictvím dalšího vzdělávání a školení.

31.10.2017: ICT: Komise přijala pozměněný návrh směrnice o prodeji zboží online
Evropská komise dnes přijala pozměněný návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými
prostředky na dálku, jejíž původní návrh byl zveřejněn v prosinci 2015. Cílem návrhu je odstranit překážky online obchodu
v důsledku rozdílů ve smluvním právu v členských státech. Upravený návrh reflektuje výzvu, aby byl návrh na online prodej
v souladu s pravidly pro offline prodej. Pozměněný návrh bude nyní předán Parlamentu a Radě, aby pokračovaly v
probíhajícím legislativním procesu.
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9129/?newsletter=1&datum=1509722096&hash=dbaaec159c332c9d518d684afb3e92b4f8547d56
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/draft_principles_and_guidance_on_eid_interoperability_for_online_platforms_for_consultation.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9128/?newsletter=1&datum=1509722096&hash=dbaaec159c332c9d518d684afb3e92b4f8547d56
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9125/?newsletter=1&datum=1509722096&hash=dbaaec159c332c9d518d684afb3e92b4f8547d56
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8357385/2-31102017-BP-EN.pdf/5610b2fd-85a9-48e8-b510-3d87eb73793a
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9126/?newsletter=1&datum=1509722096&hash=dbaaec159c332c9d518d684afb3e92b4f8547d56
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8357316/2-31102017-AP-EN.pdf/f1c7486a-6e10-45ee-a18a-bb71bec7f157
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9127/?newsletter=1&datum=1509722096&hash=dbaaec159c332c9d518d684afb3e92b4f8547d56
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9127/?newsletter=1&datum=1509722096&hash=dbaaec159c332c9d518d684afb3e92b4f8547d56
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18493&amp;langId=en
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9123/?newsletter=1&datum=1509722096&hash=dbaaec159c332c9d518d684afb3e92b4f8547d56
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48048


31.10.2017: STATISTIKA: Nezaměstnanost v ČR je stále nejnižší v celé EU
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat se nezaměstnanost v eurozóně během září 2017 oproti
předchozímu měsíci mírně snížila, a to z 9,0 % na 8,9 %. Nezaměstnanost v celé EU byla ve stejném období beze změny a
dosáhla 7,5 %. Oproti srpnu předchozího roku se jedná o zlepšení o 1,0 % v eurozóně a 0,9 % v celé EU. Nejnižší
nezaměstnanost je stále v ČR (2,7 %), následované Německem (3,6 %) a Maltou (4,1 %), naopak nejhorší výsledky má
Řecko (21 % v červenci 2017) a Španělsko (16,7 %).

31.10.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: EU posiluje spolupráci s Mongolskem
1. listopadu vstoupí v platnost dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem, která byla podepsána 30. dubna
2013 a nahrazuje dohodu z roku 1993 o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím
a Mongolskem. Dohoda rozšiřuje spolupráci v oblastech udržitelného rozvoje, změny klimatu, spravedlnosti a bezpečnosti,
lidských práv, vědy a technologií, správy věci veřejných a obchodu a investic. EU zároveň v Mongolsku otevírá své
zastoupení.

30.10.2017: VÝZKUM A VÝVOJ: Na Horizont 2020 bude příští tři roky vyčleněno 30 mld. euro
Evropská komise oznámila priority, které bude financovat z programu na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020 v
letech 2018-2020. Celkem na ně bude vynaloženo 30 miliard EUR, přičemž největší část prostředků půjde na podporu
nízkouhlíkové ekonomiky (3,3 mld. EUR), digitalizaci a transformaci evropského průmyslu a služeb (1,7 mld. EUR),
cirkulární ekonomiku (1 mld. EUR) a na bezpečnostní unii (1 mld. EUR). 2,2 mld. EUR půjdou na projekty v oblasti
obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti budov, elektromobility a ukládání energie. Komise také spustí činnost Evropské
rady pro inovace, která se zaměří na podporu vysoce rizikových inovací s vysokým potenciálem zisku.

30.10.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: EU posiluje spolupráci s Egyptem pro období 2017-2020
Evropská unie dnes přijala víceletý rámec, který představuje priority finanční a technické spolupráce s Egyptem na období
2017-2020. Ten se zaměřuje na klíčové oblasti vzájemné spolupráce v rámci všech sektorů, přičemž důraz klade hlavně na
podporu mladých lidí a žen a vytvoření dlouhodobé stabilní společnosti. Kromě toho se spolupráce zaměřuje na
ekonomické reformy a růst, energetickou udržitelnost, sociální rozvoj a podporu veřejné správy a demokracie. Navrhované
finanční prostředky se pohybují mezi 432 a 528 miliony eur pro období 2017-2020.
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9124/?newsletter=1&datum=1509722096&hash=dbaaec159c332c9d518d684afb3e92b4f8547d56
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8357265/3-31102017-CP-EN.pdf/cc23432e-f918-4f93-9fe7-0c03badb9792
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9122/?newsletter=1&datum=1509722096&hash=dbaaec159c332c9d518d684afb3e92b4f8547d56
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9485-2015-ADD-1/en/pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9120/?newsletter=1&datum=1509722096&hash=dbaaec159c332c9d518d684afb3e92b4f8547d56
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9121/?newsletter=1&datum=1509722096&hash=dbaaec159c332c9d518d684afb3e92b4f8547d56

