
Zprávy vydané od 29.09.2017 do 06.10.2017

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

06.10.2017: LEGISLATIVA EU: Parlament podpořil vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce
Poslanci Evropského parlamentu včera podpořili návrh na vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce, který by měl
řešit podvody související s rozpočtem EU. V současné době mohou vnitrostátní orgány vyšetřovat a stíhat podvody spojené
s rozpočtem EU, jako je úmyslné zneužití strukturálních fondů EU nebo přeshraniční podvody s DPH, pouze na území svého
domovského státu, avšak jejich jurisdikce končí na hranicích daného státu. Nově vytvořený úřad by měl ale pravomoc
celoevropskou. Návrh na vytvoření úřadu musí ještě formálně schválit Rada, přičemž funkční by měl být mezi roky 2020 a
2021.

06.10.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Komise uložila antidumpingová cla na dovozy ocelových výrobků z Brazílie,
Íránu, Ruska a Ukrajiny
Komise dnes uložila antidumpingová cla na dovoz za horka pokovených plochých válcových výrobků z oceli z Brazílie, Íránu,
Ruska a Ukrajiny. Výrobky z těchto zemí budou po šetření provedeném Komisí podléhat clu v rozsahu od 17,6 EUR do 96,5
EUR za tunu. Celkově se jedná o již 48. antidumpingové clo uvalené na výrobky z oceli.

06.10.2017: STATISTIKA: Objem maloobchodu v eurozóně v srpnu mírně klesl
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat klesl v srpnu 2017 objem maloobchodu v eurozóně oproti
předchozímu měsíci o 0,5 %. V celé EU byla situace stabilní. V meziročním srovnání se srpnem 2016 se objem
maloobchodu v EU28 zvýšil o 2,0 % a v eurozóně o 1,2 %. Nejvyšší meziměsíční nárůst objemu maloobchodu zaznamenalo
Rumunsko (+2,3 %), Spojené Království (+1,9 %), Malta (+1,5 %). Naopak pokles byl zaznamenán v Portugalsku (-1,3 %),
Rakousku (-1,0 %) a Belgii (-0,9 %).

05.10.2017: VZDĚLÁVÁNÍ: Komise navrhla rámec na podporu učňovského vzdělávání
Evropská komise dnes navrhla vytvořit Evropský rámec pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu, který by měl pomoci
zvýšit zaměstnatelnost učňů a vytvořit kvalifikovanou pracovní sílu s dovednostmi vyžadovanými na pracovním trhu.
Komise vytipovala 14 klíčových kritérií, podle kterých by se měly řídit členské státy při vytváření kvalitní učňovské přípravy.
Kritéria jsou rozdělena na vzdělávací a pracovní, mezi něž patří zajištění písemné pracovní smlouvy, pedagogické podpory,
sociální ochrany či platu nebo adekvátní odměny, a na rámcová, jako například zajištění regulatorního rámce, zapojení
sociálních partnerů, kariérní poradenství nebo zajištění kvality.

05.10.2017: STATISTIKA: EU se daří snižovat nezaměstnanost, včetně mladých lidí
Evropská komise dnes vydala pravidelný čtvrtletní přezkum zaměstnanosti a sociálního vývoje v Evropě, v němž konstatuje,
že EU pokračuje ve zvyšování zaměstnanosti. Oproti předchozímu čtvrtletí se zaměstnanost zvýšila o 1,6 % v eurozóně a
1,5 % v celé EU a dosáhla zatím nejvyšší zaznamenané úrovně. Nezaměstnanost mladých je na úrovni 16,9 %, což je nižší
hodnota než v roce 2008 a celková nezaměstnanost v EU i eurozóně od roku 2013 konstantně klesá. Meziročně se snížila i
míra dlouhodobě nezaměstnaných, přestože podíl dlouhodobé nezaměstnanosti ne celkové nezaměstnanosti je vysoký,
okolo 45 %.

05.10.2017: STATISTIKA: Míra podnikových investic se mírně zvýšila
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Podle Evropského statistického úřadu Eurostat se v druhém čtvrtletí tohoto roku zvýšila míra podnikových investic z 22,9 %
na 23,2 %. Podíl zisku podniků v eurozóně se ve stejném období zvýšil ze 40,5 % na 40,8 %.

04.10.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Parlament a Rada se dohodly na nové legislativě na ochranu obchodu
Zástupci Evropského parlamentu a Rady včera dosáhli neformální dohody ohledně nástrojů na ochranu obchodu EU. Na
základě dohody by měla tato nová legislativa brát v potaz mezinárodní environmentální a pracovní standardy. V
antidumpingových případech navíc firmy nebudou zatíženy důkazním břemenem nad rámec stávajících procesů. Dohoda
počítá i s pomocí pro malé a střední podniky týkající se procedurálních otázek. Komise také začne nově vydávat zprávy pro
třetí země, ve kterých se bude zaměřovat na významné distorze v ceně a nákladech na výrobu. Neformální dohoda bude
projednána 12. října ve Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu a následně na listopadovém plenárním
zasedání ve Štrasburku.

04.10.2017: LEGISLATIVA EU: Komise žádá po ČR implementaci směrnice o volném pohybu pracovníků
Evropská komise postoupila Českou republiku a Lucembursko k Soudnímu dvoru EU z důvodu neúplné implementace
směrnice o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem
(2014/54/EU) do vnitrostátních právních předpisů. Směrnice měla být implementována již před více než jedním rokem.
Komise vyzvala Českou republiku k úplné implementaci směrnice, ta však zatím její provedení vůbec neoznámila. Komise
vyzvala soudní dvůr, aby ČR vyměřil denní penále ve výši 33 510,4 euro, dokud neproběhne plné provedení směrnice.

04.10.2017: DANĚ: Komise navrhla reformu pravidel DPH v EU
Evropská komise dnes představila plán na největší reformu pravidel týkajících se DPH v EU za posledních 25 let. Ročně se v
celé EU ztrácí na výběru DPH přes 150 mld. euro, zejména z důvodu přeshraničních podvodů s DPH. Komise odhaduje, že
díky reformě by se toto číslo snížilo až o 80 %. Nový systém by měl být také přívětivější pro podniky, jelikož v současné
době jsou podniky obchodující přeshraničně zatížené o 11 % vyššími náklady v porovnání s obchodníky, kteří obchodují
pouze na domácím trhu. Zavedeno by mělo být také jednotné kontaktní místo, tzv. One Stop Shop, kde by obchodníci
mohli vyřizovat přiznání k DPH a platby online v jazyce domovské země.

03.10.2017: ICT: EU by měla více investovat do kybernetické bezpečnosti
Poslanci Evropského parlamentu diskutovali na dnešním plenárním zasedání o kybernetické bezpečnosti. Schválili
nelegislativní usnesení, ve kterém podtrhují důležitost investic do kybernetické bezpečnosti, tak aby se zabránilo útokům
zaměřeným na kritickou infrastrukturu a vyhnulo se destabilizaci společnosti. Dále se poslanci zdůraznili nutnost posílit
výměnu informací mezi policejními a soudními orgány a odborníky v oblasti počítačové kriminality s cílem zefektivnění
vyšetřování a získávání důkazů. Parlament také navrhl vytvořit týmy, na které by se mohli spotřebitelé a podniky obracet v
případě, že by se stali terčem kybernetického útoku.

03.10.2017: JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH: Komise předložila iniciativu ke zlepšení zadávání veřejných zakázek
Evropská komise dnes představila iniciativu, díky které chce zajistit účinnější a udržitelnější provádění veřejných zakázek,
přičemž chce plně využít digitálních technologií. Iniciativa se zaměří na několik hlavních cílů, kterými jsou definování
prioritních oblastí pro zlepšení zadávání veřejných zakázek, zřízení asistenční služby pro dobrovolné ex-ante hodnocení
velkých infrastrukturálních projektů a doporučení k profesionalizaci veřejných kupujících. Komise také zahájila veřejnou
konzultaci s cílem shromáždit zpětnou vazbu od zúčastněných stran o tom, jak stimulovat inovace prostřednictvím
zadávání zakázek na zboží a služby. Konzultace je otevřená do 31. prosince.

03.10.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Poslanci kritizovali zrušení letů společností Ryanair
V dnešní rozpravě s komisařkou pro dopravu Violetou Bulc vyjádřili poslanci Evropského parlamentu obavu z potíží, s nimiž
se potýkají cestující po zrušení tisíců letů společností Ryanair. Několik poslanců vyzvalo Radu, aby posunula diskusi o revizi
pravidel týkajících se práv cestujících a zahájila jednání s Parlamentem. Někteří členové Parlamentu zdůraznili, že by
pracovní podmínky pro nízkonákladové letecké dopravce měly být prošetřeny Komisí. Podle eurokomisařky by v příštím
roce měla být zahájena studie o sociálních podmínkách a právech mobilních pracovníků v letectví.

02.10.2017: STATISTIKA: ČR drží pozici státu s nejnižší nezaměstnaností v EU
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat se nezaměstnanost v eurozóně během srpna 2017 držela na
stejných hodnotách, jako v předchozím měsíci, a to na 9,1 %. Mírnou změnu nezaznamenala nezaměstnanost v celé EU,
která v sprnu dosáhla 7,6 %. Oproti srpnu předchozího roku se jedná o zlepšení o 0,8 % v eurozóně a 0,9 % v celé EU.
Nejnižší nezaměstnanost je stále v ČR (2,9 %), následované Německem (3,6 %) a Maltou (4,2 %), naopak nejhůře je na tom
Řecko (21,2 % v červnu 2017) a Španělsko (17,1 %).

02.10.2017: LEGISLATIVA EU: Komise spustila nový systém celních rozhodnutí
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Evropská komise dnes spustila nový systém celních rozhodnutí (Customs Decision Systém – CDS), který by měl usnadnit
podnikům v EU získat povolení k dovozu zboží. Systém umožní dovozcům vyřizovat 22 typů celních procedur online
prostřednictvím portálu EU pro obchodníky. Díky tomu by měli zákazníci získat rychleji a levněji dovážené zboží. Nový
systém je první iniciativou nového celního kodexu EU, který vešel v platnost 1. května 2016.

02.10.2017: ICT: Výbor ITRE hlasoval o nových pravidlech v oblasti telekomunikací
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu dnes odhlasoval aktualizaci pravidel EU v oblasti
telekomunikací. Cílem je zlepšit přístup k sítím v celé EU, zpřístupnit 5G připojení všem občanům, snížit poplatky za hovory
v rámci EU a zavést výstražný systém, který by varoval občany před neočekávanými událostmi, tzv. reverzní linku 112.
Součástí balíčku je také návrh na zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (
BEREC), jehož cílem je důsledná implementace právních předpisů v oblasti elektronických komunikací v celé Unii.
Parlament by měl o návrhu v nejbližší době začít jednat s Radou.
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