
Zprávy vydané od 02.12.2016 do 09.12.2016

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

09.12.2016: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Komise navrhuje modernizovat dohodu EU-Mexiko
Evropská komise zveřejnila návrhy pro vyjednávání modernizace obchodní dohody mezi Evropskou unií a Mexikem. Jedná
se o 6 návrhů zaměřených na modernizaci několika aspektů dohody. Spolu s návrhy Komise zveřejnila zprávu z druhého
vyjednávacího kola, které se konalo ve dnech 22-25. listopadu. Text navržený Komisí má mj. za cíl podpořit účast
evropských firem v mexických tendrech a opačně, zvýšit spolupráci v oblasti dovozních požadavků na bezpečnost potravin,
rostlin a zdraví zvířat, usnadnit obchod v sektoru energetiky a surovin, zajistit ochranu IPR a geografických označení.
Vyjednávací dokumenty jsou k dispozici zde.

09.12.2016: LEGISLATIVA EU: COREPER odsouhlasil dohodu ohledně směrnice o výkonu některých práv
akcionářů
Výbor stálých zástupců COREPER dnes podpořil dohodu mezi slovenským předsednictvím a Evropským parlamentem
týkající se revize směrnice výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi. Nová pravidla zvýší
transparentnost, aktivní zapojení akcionářů a zamezí krátkodobým riskantním operacím. Pravidla např. stanovují, že
akcionáři budou mít právo hlasovat o pravidlech pro odměňování ředitelů společnosti. Bude díky nim také možné snadněji
identifikovat akcionáře a jednodušeji získat informace o jejich identitě. Firmy také budou mít povinnost zveřejňovat vnitřní
postupy pro zapojení akcionářů do rozhodování o investičních strategiích. Dohodu během několika následujících týdnů
formálně potvrdí COREPER a příští rok ji musí ještě schválit Rada a Evropský parlament.
 
Více informací naleznete zde 

09.12.2016: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Komise zahajuje šetření dalších dvou antidumpingových případů, další
stávající přezkoumá
Evropská komise dnes a zítra spustí dvě nová antidumpingová vyšetřování případů týkajících se ocelových a železných
výrobků pocházejících z Číny a Indie. Zároveň zahájí přezkum dalšího případu. Dva nové případy se týkají antikorozní ocele
z Číny a některých litinových výrobků z Číny a Indie. Třetí případ se bude zabývat přezkumem toho, zda je nutné stále
aplikovat antidumpingové clo u některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa z Číny. U nových případů bude mít
Komise 9 měsíců na rozhodnutí, zda uplatní antidumpingové clo, či nikoliv, zatímco u přezkumu třetího případu rozhodne o
tom, zda se bude antidumpingové clo aplikovat na dalších 5 let.

08.12.2016: VNITŘNÍ TRH: Konec roamingu 2017 se blíží
Kolegium komisařů diskutovalo 7. prosince návrh pravidel, která potvrzují přístup přijatý kolegiem v září 2016 s cílem zrušit
poplatky za roaming v EU v roce 2017. Aktuální verze upřesňuje práva spotřebitelů a zavádí pojistky, které zajistí, že
nejkonkurenčnější domácí ceny zůstanou atraktivní. Legislativní návrh ve formě implementačního aktu byl zaslán k
připomínkám členským státům, jejichž zástupci budou o návrhu hlasovat v pondělí 12. prosince. Poté bude Komise schopna
pravidla přijmout. Evropský parlament a Rada ministrů zodpovědných za telekomunikace budou muset dokončit svá
jednání o nařízení o cenách velkoobchodního trhu s roamingem.

08.12.2016: ENERGETIKA: Členské státy budou muset informovat Komisi o dohodách o dodávkách plynu a
ropy
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Zástupci tří hlavních institucí EU, tedy Evropské komise, Parlamentu a Rady včera dosáhli politické dohody, která stanovuje,
že členské státy budou Komisi notifikovat mezivládní dohody v oblasti plynu a ropy, předtím než je podepíšou. Cílem tohoto
opatření je zvýšit transparentnost na trhu s plynem, zajistit, aby mezivládní dohody byly v souladu s legislativou EU a
posílit odolnost evropského trhu s plynem vůči narušení. Návrh dohody musí nyní ještě formálně schválit Parlament a Rada.

08.12.2016: LEGISLATIVA EU: Komise spustila řízení proti 7 státům včetně ČR kvůli schvalování typu vozidel
Evropská komise dnes spustila řízení proti 7 členským státům z důvodu neplnění povinností vyplývajících z evropské
legislativy o schvalování typu vozidel. Konkrétně se jedná o Českou republiku, Německo, Řecko, Litvu, Lucembursko,
Španělsko a Spojené království. Evropská pravidla stanovují členským státům povinnost zavést systémy účinných,
přiměřených a odrazujících sankcí za nedodržování právních předpisů týkajících se emisí z automobilů. Sankce se využívají,
pokud výrobce vozidel použije např. odpojovací zařízení, která snižují účinnost systému regulace emisí. Členské státy mají
nyní dva měsíce na předložení argumentů, proč svoji povinnost nesplnily.

07.12.2016: ZAJÍMAVOSTI: Komise spouští evropský sbor solidarity
Evropská komise dnes spustila činnost tzv. evropského sboru solidarity (European Solidarity Corps), který by měl pomoci
mladým lidem ve věku od 18 do 30 let pomoci získat stáž, profesní přípravu či zaměstnání po dobu 2 – 12 měsíců. Projekty
se bude zaměřovat na řadu oblastí, jako například vzdělávání, zdraví, sociální integrace, pomoc při poskytování potravin,
ochranu životního prostředí nebo prevenci přírodních katastrof. Cílem Komise je, aby se do roku 2020 do sboru solidarity
zapojilo alespoň 100 000 mladých lidí.

07.12.2016: FINANCE: Rada se dohodla s Parlamentem na fondech peněžního trhu
Výbor stálých zástupců COREPER dnes schválil jménem Rady dohodu s Evropským parlamentem o fondech peněžního trhu.
Cílem návrhu nařízení je tyto fondy učinit robustnějšími a zajistit hladké fungování krátkodobého trhu financování. Dohoda
požaduje zachovat zásadní úlohu, kterou fondy peněžního trhu hrají ve financování reálné ekonomiky. Navazuje tak na úsilí
skupiny G20 a Rady pro finanční stabilitu v oblasti posílení dohledu a regulace systému "stínové bankovnictví". Toto
nařízení by mělo být schváleno Evropským parlamentem v prvním čtení a následně bude předloženo Radě k přijetí. 

07.12.2016: DANĚ: Ministři se dohodli na spravedlivějším daňovém systému
Ministři financí na svém zasedání 6. prosince dosáhli širokého konsenzu  k návrhu směrnice, jejímž cílem je zamezení
"hybridních" nesouladů mezi daňovými systémy třetích zemí. Po intenzivních jednáních se Rada dohodla na stabilním textu.
Výjimkou jsou dvě oblasti, které budou dořešeny v nadcházejících týdnech, a to pravidla, která by členským státům
umožnila uplatnit omezené výjimky a datum implementace. Cílem směrnice je zamezit právnickým osobám, aby využívaly
rozdíly mezi daňovými jurisdikcemi, které jim umožňují snížit jejich celkovou daňovou povinnost. 

06.12.2016: DOPRAVA: Reforma železničních služeb
Poslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu včera přijali kladné stanovisko k balíčku reforem
železničních služeb. Nová pravidla kombinují udělení přístupu železničním provozovatelům k železničním tratím a stanicím
v rámci vnitrostátních železničních trhů členských států EU a předkládání nabídek ve veřejné soutěži na obsluhu železniční
infrastruktury. Usnadnění přístupu železničním provozovatelům na domácí železniční trh by mělo vést k lepší kvalitě
železničních služeb. O nových pravidlech budou poslanci Evropské parlamentu hlasovat na plenárním zasedání příští
týden. 

06.12.2016: FINANCE: Ministři podpořili EFSI 2.0
Ministři financí se dnes dohodli na prodloužení a rozšíření Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), který je
základním kamenem Investičního plánu pro Evropu. Do poloviny listopadu představovaly operace schválené v rámci
investičního plánu pro Evropu celkový objem financování ve výši 27,5 miliardy eur a měly by rozvinout celkové investice ve
výši zhruba 154 miliard euro. O prodloužení EFSI musí nyní rozhodnout Evropský parlament s cílem dosáhnout rychlé
dohody s Radou.  

06.12.2016: STATISTIKY: Růst HDP EU 0,4 %
Podle odhadu Evropského statistického úřadu EUROSTAT vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2016 sezónně očištěný HDP o
0,3 % v eurozóně a o 0,4 % v EU28, přičemž v ČR se jednalo o růst 0,2% v porovnání se druhým čtvrtletím ve výši 0,9 %.
Ve druhém čtvrtletí roku 2016 vzrostl HDP v eurozóně rovněž o 0,3% a v EU o 0,4 %. 

05.12.2016: ICT: Rada podpořila iniciativu WiFi4EU
Na pátečním zasedání Rady pro telekomunikace přijali ministři členských států obecný přístup k iniciativě Komise s názvem
WiFi4EU. Díky ní by se měla v EU vybudovat veřejná wi-fi síť, která bude dostupná všem obyvatelům. První výzva k
předkládání návrhů na projekty financované z této iniciativy by měla být zveřejněna před začátkem léta příštího roku. V
rámci ní budou moci místní autority žádat o vouchery na výstavbu této sítě.
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05.12.2016: ENERGETIKA: Závazný cíl energetické účinnosti nad 27 % oslabí systém pro obchodování s
emisemi
V souvislosti s vydáním zimního energetické balíčku vydala Konfederace evropského podnikání BusinessEurope vyjádření,
ve kterém vítá balíček jako pozitivní signál k urychlení integrace jednotného trhu s elektřinou v EU. BusinessEurope
podporuje záměr, aby se evropská ekonomika stala energeticky účinnější, nicméně prostředky, jak tohoto cíle dosáhnout,
musí být nákladově efektivní. Závazný cíl energetické účinnosti, který půjde nad 27 % ale podle generálního ředitele
BusinessEurope Markuse J. Beyrera ohrozí snahy EU o posílení systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), jenž je
hlavním nástrojem pro dekarbonizaci ekonomiky EU.

05.12.2016: ICT: Volný tok dat je základním předpokladem jednotného digitálního trhu
Evropská asociace digitálního průmyslu DIGITALEUROPE uvítala zájem většiny členských států v co nejkratším čase
předložit legislativní návrh, který by zamezil neoprávněné lokalizaci dat v rámci EU. Na nutnosti řešit tuto problematiku se
shodla většina členských států během pátečního zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, která podpořila
iniciativu Komise pro volný tok dat. Podle generálního ředitele DIGITALEUROPE Johna Higginse je volný pohyb dat klíčový
pro vytvoření jednotného digitálního trhu a je potřeba se v této oblasti zbavit protekcionistických opatření. Sdělení k této
problematice by měla Komise vydat již na začátku příštího roku.
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