
Zprávy vydané od 27.07.2017 do 08.09.2017

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 / Výzkum a vývoj / ICT

08.09.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Komise zakládá Alianci za obchod bez mučení
Komisařka pro obchod Cecilia Malmström včera oznámila, že EU zahajuje celosvětovou alianci za obchod bez mučení,
jejímž cílem je ukončit mezinárodní obchod se zbožím určeným pro mučení a pro vykonání trestu smrti. Země, které se do
této aliance zapojí, se zavazují, že přijmou opatření ke kontrole a omezení vývozu tohoto zboží, budou spolupracovat s
celními orgány a zpřístupní dalším zemím technickou pomoc. Aliance bude oficiálně zahájen 18. září.

08.09.2017: ENERGETIKA: Výbor ENVI podpořil 40% energetické úspory
Členové Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu včera podpořili návrh
na zvýšení cílů energetické účinnosti po roce 2020 z původních 30 % na 40 %. Stanovisko výboru reagovalo na návrh
směrnice Komise o energetické účinnosti, který byl předložen v listopadu 2016 jako součást balíčku pro čistou energii.
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, který je gesčním výborem, by měl přijmout své stanovisko 28. listopadu.

08.09.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Evropské podniky vítají dohodu s Vietnamem
Konfederace evropského podnikání BusinessEurope včera pořádala konferenci zaměřenou na obchodní dohodu mezi EU a
Vietnamem. Ta by měla být ratifikována v roce 2018. Podle generálního ředitele BusinessEurope Markuse J. Beyrera se
jedná o velmi dobrou a ambiciózní dohodu a doufá, že bude sloužit jako vzor pro vyjednávání dalších dohod o volném
obchodu EU v tomto regionu.

07.09.2017: ZAJÍMAVOSTI: Komise vydala další pozice k brexitu
Evropská komise dnes vydala další čtyři poziční dokumenty pro vyjednání o brexitu. Ty se zaměřují na cla, duševní
vlastnictví, veřejné zakázky a použití dat a jejich cílem je navrhnout možnosti fungování vztahů EU-Velká Británie v těchto
oblastech po vystoupení VB z EU. Kromě toho vydala Komise vodítka týkající se politického dialogu ohledně Irska a
Severního Irska v rámci brexitu. Tyto dokumenty, stejně jako všechny další pozice související s vyjednáváním brexitu,
najdete na stránkách Komise.

07.09.2017: STATISTIKA: ČR zaznamenala nejvyšší růst HDP v EU
Podle informací, které dnes vydal Evropský statistický úřad Eurostat, se HDP v druhém čtvrtletí tohoto roku zvýšilo o 0,6 %
v eurozóně a o 0,7 % v celé EU. V porovnání se stejným čtvrtletím minulého roku se HDP zvýšilo o 2,3 % v eurozóně a 2,4
% v celé EU. Z jednotlivých členských států si nejlépe vedla Česká republika (+2,5 %) následovaná Švédskem (+1,7 %) a
Nizozemskem (+1,5 %), nejnižší růst naopak zaznamenalo Portugalsko a Spojené království (obě země 0,3 %).

06.09.2017: ICT: Soudní dvůr zrušil pokutu společnosti Intel
Soudní dvůr dnes zrušil rozsudek Tribunálu , který uložil pokutu ve výši 1,06 miliardy eur společnosti Intel. Pokuta byla
uložena na návrh Komise za zneužití dominantního postavení na trhu. Soudní dvůr se rozhodl vrátit rozsudek Tribunálu,
který má znovu posoudit, zda poskytnuté slevy v letech 2002 až 2006 měly vliv na omezení hospodářské soutěže.

06.09.2017: LEGISLATIVA EU: Instituce jednaly o rejstříku transparentnosti
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Zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady se ve středu poprvé sešli, aby prodiskutovali návrh týkající se
povinného rejstříku transparentnosti. Všechny tři instituce se shodly na důležitosti tohoto návrhu a uvedly, že jeho
primárním cílem je zvýšení transparentnosti rozhodovacího procesu v EU. Instituce jsou připravené zahájit formální
vyjednávání v co nejbližší době.

05.09.2017: LEGISLATIVA EU: Poslanci požadují snížení mobilních poplatků v rámci EU
V pondělí Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu přijal návrh stanoviska v rámci revize kodexu
elektronických komunikací, ve kterém požaduje snížení poplatků pro mezinárodní hovory a textové zprávy v EU. Po
červnovém zrušení mobilního roamingu je to pro poslance další krok k vytvoření jednotného evropského telekomunikačního
trhu. Dita Charanzová, zpravodajka ke stanovisku, cenový strop pro volání a sms značně podporuje. Průmyslový výbor
Evropského parlamentu, gesční výbor, předloží svou vizi k celému návrhu v následujících týdnech.

05.09.2017: VEŘEJNÉ KONZULTACE: Poplatky při přeshraničních transakcích v EU
Evropská komise spustila veřejnou konzultaci o transparentnosti a poplatcích při přeshraničních transakcích v EU. Cílem
konzultace je získat informace od odborné i široké veřejnosti ohledně přeshraničních plateb v měnách zemí mimo eurozónu.
Konzultace zkoumá především dva rozměry plateb: náklady na konverzi měn a náklady na transakci. Konzultace je
otevřená do 30. října.

04.09.2017: LEGISLATIVA EU: Postoj Rady k rozpočtu 2018
Rada dnes přijala svůj postoj k rozpočtu EU pro rok 2018. Hlavními prioritami jsou hospodářský růst a zaměstnanost, na
které chce Rada využít více než 122,5 miliard eur. Dalšími důležitými prioritami jsou zajištění bezpečnosti občanů a
zvládnutí migrační krize.

04.09.2017: LEGISLATIVA EU: Výbor IMCO jednal o regulaci profesionálních služeb
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu dnes posoudil návrh zprávy o regulaci a nutnosti
reformy profesionálních služeb. Vzájemné hodnocení regulovaných povolání, které se uskutečnilo v rámci článku 59
směrnice o odborných kvalifikacích, ukázalo velké rozdíly mezi členskými státy v tom, jak jednotlivá povolání regulují.
Návrh zprávy naleznete zde

04.09.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Dohoda o přidružení Ukrajiny vstoupila v platnost
1. září vstoupila plně v platnost dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Součástí dohody je obsáhlá a
komplexní zóna volného obchodu nahrazující předešlé formy spolupráce. Dohoda mimo jiné umožňuje jednodušší vstup na
ukrajinský trh a export ze země. Ukrajina se touto smlouvou zavázala k harmonizaci svého práva, norem a předpisů s
právem Evropské unie.
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