
Zprávy vydané od 28.04.2017 do 05.05.2017

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

05.05.2017: VNITŘNÍ TRH: EUROCHAMBRES zveřejnilo postoj k balíčku dodržování jednotného trhu
Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES zveřejnila 2. května tiskovou zprávu se svým
postojem k novelizaci směrnice o službách, tzv. vymáhacímu balíčku, který ten samý den oznámila Komise (factsheet zde).
EUROCHAMBRES sice podporuje některé nové přístupy, ale pochybuje o celkové účinnosti iniciativy při řešení bariér, na
které podniky na jednotném trhu narážejí. Na rozdíl od nástroje pro zjišťování informací na vnitřním trh, vítá
EUROCHAMBRES Jednotnou digitální bránu, která má pomoci občanům a podnikům v komunikaci s úřady.

05.05.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: EU pokračuje obchodní jednání s Mexikem
Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová bude ve dnech 8. a 9. května v Mexiku, aby zhodnotila současný pokrok v
jednáních o nové obchodní dohodě mezi EU a Mexikem a nastínila budoucí vývoj. V únoru EU a Mexiko souhlasily s
akcelerací vyjednávání. Poslední kolo jednání se uskutečnilo v dubnu a další je naplánováno na červen. Komisařka se setká
se státními zástupci, zástupci mexických a evropských podnikatelských organizací, organizací občanské společnosti a
odborových svazů.

05.05.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Členské státy schválily novou metodiku pro výpočet dumpingu
Velvyslanci EU schválili 3. května pozici Rady k nové metodice, neutrální na zemi pro posuzování narušení trhů ve třetích
zemích. Cílem je odhalit a napravit distorze trhu vyvolané státními zásahy. Nová metodika pro výpočet dumpingu je
založena na pravidlech stanovených antidumpingovou dohodou WTO. Rada nyní může zahájit vyjednávání s Evropským
parlamentem.

04.05.2017: ICT: Komise přijala závazky Amazonu

Evropská komise přijala rozhodnutí, které činí závazky ohledně elektronických knih nabídnuté společnostní Amazon
právně závaznými. Společnost se zavázala, že nebude nadále prosazovat nebo zavádět některá ustanovení
v distribučních dohodách s vydavateli elektronických knih v EU. Závazky budou platné po dobu 5 let, a to pro
jakoukoliv elektronickou knihu v jakémkoli jazyce, kterou bude Amazon distribuovat v Evropském hospodářském
prostoru. Pokud Amazon tyto závazky poruší, může mu Komise uložit pokutu až do výše 10% celkového ročního
obratu. Více zde.

04.05.2017: ZAJÍMAVOSTI: Pět předsedů diskutovalo o hospodářské a měnové unii
V úterý se uskutečnil pracovní oběd ke zprávě pěti předsedů. Předseda Evropské komise J. C. Juncker, předseda
Evropského parlamentu A. Tajani, prezident Evropské centrální banky M. Draghi, předseda Euroskupiny J. Dijsselbloem a
výkonný ředitel Evropského stabilizačního mechanismu K. Regling diskutovali o hospodářské a měnové unii a obecně o
budoucím směřování Evropské unie.

04.05.2017: ICT: Poslanci přijali doporučení ke sdílené ekonomice
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8814/?newsletter=1&datum=1493993622&hash=a91b9817e483ee4d4196b678b5b22a84b701d520
http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/4/IIEIKKMBJHBHMKJJGEPFPMKJW3B1BY9T4P11Q9ULH1BL/EUROCHAMBRES/docs/DLS/170502-CompliancePackage-2017-00068-01.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1086_en.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-1086/en/Single%20Digital%20Market_factsheet.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8818/?newsletter=1&datum=1493993622&hash=a91b9817e483ee4d4196b678b5b22a84b701d520
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8819/?newsletter=1&datum=1493993622&hash=a91b9817e483ee4d4196b678b5b22a84b701d520
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8813/?newsletter=1&datum=1493993622&hash=a91b9817e483ee4d4196b678b5b22a84b701d520
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1223_en.htm
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8816/?newsletter=1&datum=1493993622&hash=a91b9817e483ee4d4196b678b5b22a84b701d520
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8817/?newsletter=1&datum=1493993622&hash=a91b9817e483ee4d4196b678b5b22a84b701d520


Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu zveřejnil ve středu nezávaznou zprávu o tzv. sdílené
ekonomice. Poslanci přijali doporučení týkající se osob poskytujících tyto služby (jednotlivci versus poskytovatelé, kteří se
aktivitou živí), spotřebitelských práv, zodpovědnosti, práv zaměstnanců a zdanění. Zpráva poukazuje na to, že hodnota
celého sektoru sdílení vzrostla mezi lety 2013 až 2015 téměř trojnásobně, nicméně rozdíly mezi členskými státy jsou
značné. Česká republika se se 7 % umístila  na 3. místě od konce. O zprávě bude hlasovat plénum Parlamentu ve dnech
12-15. června. Stručné závěry z jednání výboru naleznete zde, infografiku zde.

03.05.2017: JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH: Global Chamber Platform (GCP) odmítá protekcionismus
GCP vyzvala na Summitu G20 hlavy států a vlád, aby se jasně postavily proti neopodstatněným obchodním bariérám,
protekcionismu a populismu. Ve svém prohlášení GCP také upozorňuje na nutné kroky, které povedou ke spravedlivější a
inkluzivnější obchodní politice. Klíčem může být podpora méně kvalifikovaných pracovníků.  GCP je globální platforma
komor, která sdružuje 16 významných národních a mezinárodních komorových organizací. Jejím cílem je usnadňovat
mezinárodní obchod a přístup na trh.

03.05.2017: ZAJÍMAVOSTI: Komise představila návrh směrnic pro vyjednávání brexitu
Evropská komise dnes poslala doporučení Radě ohledně spuštění článku 50 a zahájení vyjednávání o odchodu Velké
Británie z EU. Součástí doporučení jsou návrhy směrnic, na základě kterých bude vyjednávání s Británií probíhat. Toto
doporučení a návrhy směrnic představují legislativní mandát pro vyjednávání brexitu. Rada by měla návrh směrnic schválit
během zasedání Rady pro obecné záležitosti 22. května.

03.05.2017: DOPRAVA: Komise schválila podporu vnitrozemské vodní dopravy na Slovensku
Evropská komise dnes schválila slovenský režim podpory vnitrozemské vodní dopravy tím, že osvobodí všechny komerční
subjekty od placení spotřební daně z paliv pro lodě po vnitrozemských vodních cestách. Cílem opatření je podpořit přesun
silniční nákladní dopravy na vnitrozemské vodní cesty. Režim podpory bude pokrývat období 10 let s rozpočtem přibližně
38,4 milionů euro.

02.05.2017: LEGISLATIVA EU: Komise vydala balíček na posílení fungování jednotného trhu
Evropská komise dnes vydala balíček, který by měl usnadnit podnikání v rámci EU a související administrativní procesy.
Balíček obsahuje několik opatření, mezi která patří Jednotná digitální brána (Single Digital Gateway), Informační nástroj
jednotného trhu (SMIT) a akční plán SOLVIT. Jednotná digitální brána je jednotný bod, kde budou dostupné veškeré nutné
důležité informace týkající se online administrativních procesů a asistenčních služeb v jednotlivých členských státech. V
rámci brány bude možné online vyřídit 13 klíčových administrativních procesů, jako například registrace vozidla nebo
založení podniku. Nástroj SMIT umožní Komisi v opodstatněných případech, kdy nebude správně aplikováno právo EU,
vyžádat data o situaci na trhu v členském státě. Cílem akčního plánu SOLVIT je rozšířit působení této služby, která
umožňuje zdarma řešit případy, kdy se firmy nebo jednotlivci setkají s administrativními překážkami v členském státě EU.

02.05.2017: ZAJÍMAVOSTI: Rada schválila vodítka pro brexit
Evropská rada na svém sobotním summitu schválila vodítka, na základě kterých bude vyjednávat tzv. brexit, tedy odchod
Velké Británie z EU. Mezi hlavní principy EU27 bude patřit, že bude vystupovat jednotně. Hlavní představitelé členských
států chtějí, aby Británie zůstala blízkým partnerem EU a cílem je také zachovat integritu jednotného vnitřního trhu.
Budoucí dohoda s Británií bude muset být postavena na základě rovných práv a povinností, tak aby byly zajištěny rovné
podmínky pro obě strany. Vyjednávání brexitu bude mít dvě fáze, kdy se nejprve nastaví podmínky vystoupení Británie z
EU a teprve poté se začne nastavovat nový vztah. Jednání o brexitu by měla být dokončena do 29. března 2019.

02.05.2017: STATISTIKA: Nezaměstnanost v eurozóně na 9,5%
Eurostat, statistický úřad Evropské unie, dnes zveřejnil aktuální údaje o míře nezaměstnanosti. V eurozóně (EA19) byla
míra nezaměstnanosti zaznamenána ve výši 9,5%, což je nejnižší hodnota od dubna 2009. V celé EU (EU28) byla míra
nezaměstnanosti 8,0%, to je nejnižší hodnota od ledna 2009. Konkrétně byla nejnižší míra nezaměstnanosti v březnu 2017
zaznamenána v České republice (3,2%), Německu (3,9%) a na Maltě (4,1%). Nejvyšší naopak v Řecku (23,5% v lednu 2017)
a Španělsku (18,2%).

Strana 2/2

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170503IPR73223/internal-market-committee-calls-for-eu-strategy-on-the-collaborative-economy
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170428STO72971/infographic-the-increasing-popularity-of-the-collaborative-economy
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8810/?newsletter=1&datum=1493993622&hash=a91b9817e483ee4d4196b678b5b22a84b701d520
http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/3/FLLCDJHAHNKKCONPIDKKGOJJF6U9YC6HQ7VCGOBOHPH7/EUROCHAMBRES/docs/DLS/Final_Joint_Statement_of_the_Global_Chamber_Platform_GCP_Berlin-2017-00067-01.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8811/?newsletter=1&datum=1493993622&hash=a91b9817e483ee4d4196b678b5b22a84b701d520
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8812/?newsletter=1&datum=1493993622&hash=a91b9817e483ee4d4196b678b5b22a84b701d520
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8809/?newsletter=1&datum=1493993622&hash=a91b9817e483ee4d4196b678b5b22a84b701d520
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1086_en.htm
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8808/?newsletter=1&datum=1493993622&hash=a91b9817e483ee4d4196b678b5b22a84b701d520
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/4/47244658130_en.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8815/?newsletter=1&datum=1493993622&hash=a91b9817e483ee4d4196b678b5b22a84b701d520
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-EN.pdf/94b69232-83a9-4011-8c85-1d4311215619

