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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

09.06.2017: ICT: Rada schválila pravidla pro přístup ke službám obsahu on-line
Rada včera přijala nová pravidla, která umožní spotřebitelům, kteří si zaplatili za služby online obsahu v jejich domovské
zemi, přístup k nim při návštěvě jiné země v rámci EU. Aktuální překážky přeshraniční přenositelnosti on-line služeb
vznikají na základě toho, že práva na přenos obsahu, která jsou chráněna autorským právem, jsou často licencována na
územní bázi. Bezplatné služby, jako jsou služby poskytované některými veřejnoprávními vysílači, budou mít možnost využít
tohoto nařízení za předpokladu, že ověří zemi bydliště svých účastníků. Nová pravidla se začnou uplatňovat v prvním
čtvrtletí roku 2018. Nařízení bylo přijato na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci bez diskuse a následuje hlasování
Evropského parlamentu ze dne 18. května 2017.

09.06.2017: LEGISLATIVA EU: Rada přijala obecný přístup k přeshraničnímu doručování zásilek
Rada dnes přijala obecný přístup k návrhu nařízení ohledně přeshraničních služeb pro doručování zásilek v EU. V rámci
obecného přístupu Rady vytvoří Komise internetovou stránku, na níž budou zobrazeny přeshraniční sazby za dodávky
nabízené dodavatelskými podniky. Tato webová stránka usnadní spotřebitelům a společnostem porovnat sazby. Malé
dodavatelské společnosti budou z povinnosti vyjmuty. Text Rady obsahuje zvláštní ustanovení pro monitorování a případné
hodnocení cen nabízených poskytovateli všeobecných služeb. Tito operátoři jsou povinni poskytovat cenově dostupné a
nákladově orientované služby a na oplátku obdržet určité úlevy jako osvobození od DPH. Sankce, které budou uloženy v
případě porušení předpisů, budou stanoveny členskými státy.

09.06.2017: MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Má být definice MSP revidována?
Evropská komise včera zveřejnila předběžné hodnocení dopadu týkající se případné revize definice malých a středních
podniků EU. Původní definice pochází z roku 2003, kdy Komise zveřejnila své doporučení. Komise však tvrdí, že současná
definice a finanční limity většinu malých a středních podniků odrazují od růstu kvůli obavám, že ztratí svůj preferenční
status MSP. Posouzení dopadu nestanoví žádné záměry na změnu definice z hlediska počtu zaměstnanců. Své podněty k
revizi MSP je možné zasílat Komisi do 6. července.

08.06.2017: LEGISLATIVA EU: Rada podpořila zřízení úřadu evropského veřejného žalobce
20 členských států EU dnes v rámci zasedání Rady pro spravedlnost podpořilo návrh na vytvoření Úřadu evropského
veřejného žalobce. Dohodu musí nyní ještě finálně potvrdit Evropský parlament. Jakmile bude úřad funkční, bude moci
evropský veřejný žalobce vyšetřovat a stíhat trestné činy, které mají vliv na rozpočet EU. Jedná se například o korupci a
podvody související s čerpáním evropských fondů nebo přeshraniční podvody související s DPH. Úřad veřejného žalobce
bude nezávislý a bude spolupracovat s národními orgány. ČR tento návrh v rámci Rady podpořila.

08.06.2017: FINANCE: Parlament navrhuje přísnější termíny pro řešení případů dvojího zdanění
Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu dnes podpořil stanovisko, které zavádí přísnější termíny pro vyřešení
problémů dvojího zdanění v EU. Kvůli rozdílným daňovým systémům v členských státech EU se často stává, že příjmy firem
jsou zdaněny dvakrát. V současnosti se jedná asi o 900 případů, které se týkají 10,5 mld. euro. Členové výboru zároveň
navrhují, aby na dané daňové poplatníky nebyly uvalovány žádné sankce, dokud případy nebudou dořešené. Návrhem se
nyní bude zabývat Rada.

08.06.2017: LEGISLATIVA EU: Nová opatření pro sektor letectví
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8882/?newsletter=1&datum=1497016219&hash=120cd48c1f32b1b4d39a3a65cea5a9389f199dfd
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-portability-of-digital-services/
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8883/?newsletter=1&datum=1497016219&hash=120cd48c1f32b1b4d39a3a65cea5a9389f199dfd
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/09-more-transparent-cross-border/
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8881/?newsletter=1&datum=1497016219&hash=120cd48c1f32b1b4d39a3a65cea5a9389f199dfd
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2868537_en
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8877/?newsletter=1&datum=1497016219&hash=120cd48c1f32b1b4d39a3a65cea5a9389f199dfd
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8878/?newsletter=1&datum=1497016219&hash=120cd48c1f32b1b4d39a3a65cea5a9389f199dfd
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8884/?newsletter=1&datum=1497016219&hash=120cd48c1f32b1b4d39a3a65cea5a9389f199dfd


Evropská Komise dnes představila nová opatření na podporu otevřeného a propojeného trhu letectví v EU i mimo ni.
Balíček obsahuje čtyři iniciativy, které se soustředí na priority letecké strategie pro Evropu z roku 2015, a to udržení vůdčí
pozice v letectví na mezinárodní úrovni a snížení omezení růstu v evropském leteckém prostoru.

07.06.2017: ZAJÍMAVOSTI: EU zahájila diskusi o obranné politice EU
Komise dnes zahájila veřejnou diskusi o budoucím směřování obranné politiky v EU. V návaznosti na bílou knihu Komise o
budoucnosti Evropy představila diskusní dokument a různé scénáře pro reakci EU na vzrůstající hrozby EU a způsob, jak
posílit vlastní akceschopnost v oblasti obrany do r. 2025. Scénáře jdou od spolupráce přes sdílenou bezpečnost a obranu k
nejambicióznějšímu scénáři společné bezpečnosti a obrany. Návrh je doprovázen návrhem na zřízení nového Evropského
obranného fondu, jenž bude koordinovat, doplňovat a posilovat investice jednotlivých států do obranného výzkumu, vývoje
prototypů a nákupů obranného materiálu a technologií.

07.06.2017: MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Banky poskytnou firmám při neudělení půjčky zpětnou vazbu
Zástupci evropských bankovních a podnikatelských organizací včera podepsali dohodu o dodržování principů na vysoké
úrovni ohledně zpětné vazby ze strany bank malým a středním podnikům (MSP), kterým byla zamítnuta žádost o půjčku.
Evropské podnikatelské organizace si od tohoto kroku slibují, že umožní MSP lépe porozumět požadavkům, které na ně
banky kladou. To by mělo pomoci zlepšit poskytování půjček MSP do budoucna.

07.06.2017: ZAJÍMAVOSTI: Nový Evropský konsensus o rozvoji
Evropská unie a členské státy EU dnes podepsaly strategický plán, který nastiňuje budoucnost evropské rozvojové politiky.
Poprvé se vztahuje na všechny instituce Evropské unie a všechny členské státy, které se tak zavázaly intenzivněji
spolupracovat. Nový Evropský konsensus o rozvoji je společnou vizí a akčním plánem pro vymýcení chudoby a dosažení
udržitelného rozvoje.

06.06.2017: STATISTIKA: Objem maloobchodu v EU v dubnu mírně stoupl
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat stoupl v dubnu 2017 objem maloobchodu oproti předchozímu
měsíci o 0,1 %. V celé EU byl zaznamenán výraznější růst, a to o 0,5 %. V meziročním srovnání s dubnem 2016 se objem
maloobchodu v EU28 zvýšil o 3,0 % a v eurozóně o 2,5 %. Nejvyšší meziměsíční nárůst objemu maloobchodu zaznamenalo
Spojené Království (+2,8 %), Finsko (+2,0 %) a Portugalsko se Švédskem (obě země +1,5 %). Naopak pokles byl
zaznamenán v Chorvatsku (-2,1 %), Rakousku (-1,2 %) a Maďarsku (-0,8 %).

06.06.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: EU a Čína budou spolupracovat v oblasti kontroly státní podpory
Evropská komise podepsala v pátek 2. června memorandum o porozumění v oblasti kontroly státní podpory s Čínou, čímž
byl také zahájen dialog mezi oběma celky. Dialog zavádí mechanismus konzultací, podporuje vzájemnou spolupráci a
zvyšuje transparentnost mezi EU a Čínou v oblasti státní podpory. Podle komisařky pro hospodářskou soutěž Margrethe
Vestager může v dnešním globalizovaném světě rozhodnutí o udělení státní podpory ovlivnit hospodářskou soutěž v jiné
části světa, proto je cílem dialogu diskutovat o státních zásazích Číny do ekonomiky.

06.06.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Dočasná obchodní opatření ve prospěch Ukrajiny
Velvyslanci při EU se dnes dohodli na pozici Rady k dočasným obchodním opatřením ve prospěch Ukrajiny. Návrh by měl
usnadnit přístup ukrajinského zboží na evropský trh. Návrh rozšiřuje původní opatření z 1. ledna 2016 a zavádí opatření pro
období 3 let. Konkrétně se jedná o další dovozní kvóty v nulové výši pro určité zemědělské produkty a částečné nebo úplné
odstranění dovozních cel pro vybrané průmyslové výrobky. Předsednictví nyní zahájí jednání s Evropským parlamentem,
který o návrhu hlasoval prvního června. Na 12. července je naplánován summit EU-Ukrajina.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1552_en.htm
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8875/?newsletter=1&datum=1497016219&hash=120cd48c1f32b1b4d39a3a65cea5a9389f199dfd
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8876/?newsletter=1&datum=1497016219&hash=120cd48c1f32b1b4d39a3a65cea5a9389f199dfd
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8880/?newsletter=1&datum=1497016219&hash=120cd48c1f32b1b4d39a3a65cea5a9389f199dfd
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1547_en.htm
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8872/?newsletter=1&datum=1497016219&hash=120cd48c1f32b1b4d39a3a65cea5a9389f199dfd
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8048820/4-06062017-AP-EN.pdf/05da8de0-be18-4c0d-9414-e61530d58188
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8873/?newsletter=1&datum=1497016219&hash=120cd48c1f32b1b4d39a3a65cea5a9389f199dfd
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8874/?newsletter=1&datum=1497016219&hash=120cd48c1f32b1b4d39a3a65cea5a9389f199dfd
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/06-ukraine-trade-measures/

